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Ковалівська ЗОШ І-ІІІ ступенів знаходиться у типовому 

приміщенні на 330 учнів, збудованому у 1952  році. Внутрішні 

нормативні документи ,  які регламентують діяльність закладу:  

- Статут школи, затверджено наказом управління освіти, молоді 

та спорту Коломийської райдержадміністраціх №17  від 24 лютого 

2014 року;  

- Правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджен і 

зборами трудового колективу (30 серпня  2017) 

Щорічно розподіляються функціональні обов'язки між членами 

адміністрації, розроблені та доведені до працівників школи посадові 

інструкції.  

Укладений колективний договір між адміністрацією школи і 

профспілковим комітетом (реєстрований № 24 від 28 серпня 2013  р.)  

Сьогодні школу очолюють: Боднарук Оксана Віталіївна - 

директор школи, Томенко Тетяна Омелянівна - заступник директора 

школи з навчально-виховної роботи,  Бойчук Марія Олексіївна  -  

заступник директора школи з виховної роботи.  

Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до статуту 

школи. 

За програмою "Шкільний автобус"з вересня 2012 року здійснюється  

підвіз дітей мікроавтобусом «Газель - 32223» із присілків Вивіз,  

Гора, Шипонянка (39 учнів).   

Система опалення  - водяна, яка забезпечує тепловий режим в 

осінньо-зимовий період. У 2001  році проведено газифікацію шкільної 

котельні, а у 2015 році котельня переведена на тверде паливо .  

Поштова адреса школи : 78293 

вул. Шахтарська,19   

с. Ковалівка  

Коломийський район  

Івано-Франківська область  

телефон (03433 ) 93-2-45  

e-mail: kovalivka-school @mа il.  ru 

Шкільна їдальня  на 60 посадочних місць.  

Харчування в школі здійснюює підприємець Атаманюк  О.М. 

Організовано повноцінне та якісне харчування дітей. Розроблено та 

затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.  

Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а 

також гаряче харчування за кошти батьків.   

Учнів школи забезпечено питною водою гарантованої якості. 

Бібліотечний фонд  складає:7574 примірників, з них підручники - 

2966.  Шкільна бібліотека забезпечується підручниками 

централізовано у міру надходження літератури, але не завжди у 

достатній кількості.  



Кадрове забезпечення 

У 2017 – 2018 навчальному році в школі працює  28 педагогічних 

працівників.  

9 6 , 6 %  від загальної кількості педпрацівників мають повну вищу освіту, 

3,4% має базову вищу освіту.  

Педагогічні працівники мають: 

а) кваліфікаційні категорії: 

• «спеціаліст вищої категорії» — 20 осіб; 

• «спеціаліст І категорії» —  2 особа; 

• «спеціаліст II категорії» —  3 особи; 

• «спеціаліст» — 3 особи; 

За навчальний рік звільнився один педпрацівник.  Один учитель 

перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 6 років,  один – до 3 років.  

На початку навчального року заклад обслуговувало 8 чоловік 

технічного обслуговуючого персоналу, до травня штатний розпис було 

змінено, а саме: 5,5 ставок.   

Педагогічний колектив працює над єдиною методичною проблемою 

школи: «Підвищення якості навчання та виховання шляхом впровадження 

нових освітніх технологій та передового педагогічного досвіду.»  

Контингент учнів школи  

Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.  

Школа обслуговує мікрорайон Ковалівської сільської ради. У 2017 -

2018 н.р.у школі навчалося - 193 учні,  а саме: 

1кл.- 20 учнів;  

2 кл.- 13  учнів;  

3 кл.- 18 учнів;  

4 кл.- 18 учнів;  

5 кл.- 23 учні;  

6 кл.- 19 учнів;  

7 кл.- 13 учнів;  

8 кл.- 23 учні;  

9 кл.- 22 учні;  

10кл.- 13 учнів;  

11кл. - 11 учнів;  

Середня наповнюваність класів складає 18 учнів.  

В школі функціонує група продовженого дня, в якій займається 30 

учнів 2-4 класів.  

Також є старша підготовча група, в якій навчається 20 дітей.  

У першому класі в 2018-2019н.р буде навчатися 21 учень.  

Перспективний контингент на: 2019 -2020н.р. – 18 дітей, 2020 -

2021н.р.- 17 дітей, 2021 -2022н.р. – 11 дітей.  

Прийом учнів до школи здійснюється відповідно до чинного 

законодавства на основі заяв батьків і медичних доку ментів.  

Переведення учнів в наступні класи здійснюється на підставі 

рішення педради, наказу по школі. Ведеться окрема книга наказів 

руху учнів та алфавітна книга.  



Відрахування (переведення в інші школи) здійснюється на підставі 

довідок тих навчальних закладів, де буде продовжувати навчатись 

дитина, і заяви батьків.  

 За підсумками 2017-2018 н. р. із 193  учнів 1-11 класів: 

•  20 учнів 1 класу вербально оцінені; 

•  173 учнів 2-11 класів атестовані; 

• всі учні переведені до наступного класу; 

•       33 учнів випущено з 9, 11 класів; 

•    15 учнів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в 

навчанні»;  

Станом на 25 травня 2018 року на обліку у школі навчається 1 дитина, 

позбавлена батьківської опіки, 2 дітей-інвалідів, 39 дітей з багатодітних сімей, 5 

дітей напівсиріт та 6 дітей з малозабезпечених сімей, 6 дітей, батьки яких 

перебували в АТО.  

У навчальному закладі знаходилось на обліку 1 дитина, позбавлена 

батьківського піклування – Федіна Іванна (11 клас). Вона отримує 

безкоштовне харчування, один раз на 2 роки забезпечується шкільною та 

спортивною формами, взуттям. Щороку отримує безкоштовні подарунки 

на День святого Миколая та оздоровлюється за бюджетні кошти  

Науково-методичне забезпечення освітнього процесу .   

Школа укомплектована  програмно-методичним забезпеченням 

навчального процесу. З усіх навчальних предметів є навчальні 

програми. Календарно -тематичне планування з навчальних предметів 

відповідає діючим програмам.  

У школі, проводяться контрольні зрізи з усіх предметів 

інваріантної складової навчального плану, порівняльний аналіз їх 

результатів та аналіз рівня навчальних досягнень учнів з конкретного 

предмета (згідно плану роботи школи).  

Проведення та оцінювання практичних, лабораторних, самостійних  

робіт проводяться згідно з  навчальними програмами та оцінюються 

згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та 

ураховується при виставленні тематичної оцінок .  

У школі сплановано роботу з педагогічними кадрами, вс і 

педагогічні працівники залучені до науково -методичної роботи. У 

школі працює 5 методичних об'єднань : природничо-математичного та 

гуманітарного  циклу, вчителів початкових класів, динамічної групи, 

класних керівників.  

У цьому навчальному році на базі  школи вже відбулися 

районні методичні об′єднання вчителів економіки та німецької мови .   

Також проводилися педпрактики для слухачів курсів Івано -

Франківського ОІППО для вчителів образотворчого мистецтва та  

художньої культури .  

Робота з обдарованими дітьми  



Колектив школи приділяє значну увагу здібним і талановитим 

дітям, залучаючи їх до участі в олімпіадах, конкурсах , турнірах .  

Переможці І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

предметів беруть участь у II та ІІІ етапах.  

Дані про досягнення учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів за 2017-2018 навчальний рік 

Крім того, учні брали участь у Міжнародному конкурсі знавців рідної мови імені 

Петра Яцика та Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса 

Шевченка, конкурсі з українознавства та інших. Досягнення учнів: 

- Лесюк Галина І місце в ІІ та ІІІ етапах Міжнародного конкурсу знавців рідної 

мови імені Петра Яцика ( 2017-2018 н.р.); 

- Лесюк Галина І місце в ІІ та ІІІ та ІV етапах Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Тараса Шевченка (2017-2018 н.р.) 

- Ковельська Діана ІІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу з 

українознавства. 

- Ковельська Діана ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнському конкурсі «Я- громадянин 

України» 

- Команда Ковалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ІІ місце в районному конкурсі 

«Олімпійське лелеченя» 

Дані про досягнення учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів за 2017-2018 навчальний рік 

ПІБ учня Предмет Зайняте 

місце 

Сорич Марина Християнська етика ІІІ 

№ 

 
Навчальний предмет 

П.І. 

переможців 
Клас Місце 

П.І.Б. вчителя, який 

підготував переможців 

1.  Українська мова та 

література 
Лесюк Галина 7 I Боднарук О.В. 

2.  
Німецька мова 

Венгринська 

Романа 
10 за 11 I Туркулова Г.В. 

3.  
Німецька мова 

Болдиш 

Олександр  
9 I Туркулова Г.В. 

4.  
Німецька мова 

Блонська 

Ярослава 
8 I Мельничук Т.О. 

5.  
Німецька мова 

Венгринська 

Роксолана 
10 ІI Туркулова Г.В. 

6.  
Фізика 

Волошин 

Денис 
9 ІІ Бурдуланюк М.Ю. 

7.  Хімія Лесюк Галина 7 ІІ Заячук І.В. 

8.  
Географія 

Волошин 

Денис  
9 ІІІ Миронюк М.І. 

9.  
Фізика 

Венгринська 

Роксолана  
10 ІІІ Бурдуланюк М.Ю. 



Болдиш Олександр Німецька мова  ІV 

У 2017-2018 н. р. Лесюк Галина, учениця 7 класу отримує Президентську 

стипендію за перемогу у ІV етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

імені Т. Г. Шевченка та стипендію голови Коломийської районної ради та 

Коломийської районної державної адміністрації. 

Учні нашої школи щороку беруть активну участь в Регіональних зльотах 

обдарованої молоді Гуцульщини. Результати за 2017-2018 навчальний рік: 

1. Ковельська Діана, учениця 10 - класу гран-прі в ХХІ Зльоті обдарованої 

молоді Гуцульщини, номінація «Гуцульщинознавство». 

2. Дмитрук Катерина, учениця 6 класу - ІІ місце в обласному конкурсі 

писанкового розпису. 

3. Венгринська Романа, учениця 10 класу - І місце в ХХІ Зльоті обдарованої 

молоді Гуцульщини, номінація «Гуцульщинознавство». 

4. Літинська Мар’яна, учениця 10 класу - ІІІ місце в ХХІ Зльоті обдарованої 

молоді Гуцульщини, номінація «Історія». 

5. Гавадзін Яна, учениця 8 класу - IІ місце в ХХІ Зльоті обдарованої молоді 

Гуцульщини, номінація «Образотворче мистецтво». 

6. Тимофіїв Тетяна, учениця 10 класу - ІІІ місце в ХХІ Зльоті обдарованої 

молоді Гуцульщини, номінація «Математика». 

Взяли участь у обласних змаганнях винахідників та раціоналізаторів. Учні 9 

класу Федорчук Орест зайняв І місце на Всеукраїнському  конкурсі «Наш пошук 

і творчість тобі, Україно!» (керівник Ужитчак М.В.). Крім того, учні школи 

активні учасники творчих конкурсів, а саме:  

1. Тимофіїв Мирослава, учениця 11 класу - І, ІІ місце в обласному конкурсі 

юних фотолюбителів.  

2. Блонська Ярослава, учениця 7 класу - І місце в обласному конкурсі 

писанкового  розпису; 

Учні школи беруть активну участь у різноманітних інтерактивних 

конкурсах: «Олімпус», «Кенгуру», «Левеня», «Соняшник», що стали 

традиційними. Відповідальними за організацію цих конкурсів у школі були 

Кавацюк М.Ф., Боднарук О.В. 

Досягнення обдарованих учнів школи відзначаються на щорічному 

фестивалі «Таланти писанкової Коломийщини». Цього року на свято запросили 

11 обдарованих учнів школи, яких нагородили грамотами та подарунками. 

Таким чином, аналіз досягнень дає змогу визначити, що у 2017 - 2018 

навчальному році була проведена більш різноманітна та результативна робота 

порівняно з попереднім навчальним роком щодо виявлення творчих здібностей 

та розвитку обдарованості учнів. 

Виховна та позакласна робота  

Учні Ковалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів - постійні учасники конкурсів 

районного, обласного та всеукраїнського рівнів, а саме : 

 районний конкурс патріотичної пісні та строю ;  

 ІІ етап конкурсу « Я-громадянин України» (IІ місце);  



 районний огляд художньої самодіяльності (IІІ місце);  

 районна розколяда(IІ місце); 

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у 

школі організовано роботу гуртків за інтересами. В школі працюють такі гуртки: 

«Влучний  стрілець», «Юний  стрілець», «Юний топограф», «Живи , книго!» , 

ансамбль патріотичної пісні «Ровесник», фольклорний колектив «Берегиня», хор 

старших класів «Едельвейс» та молодших класів «Пролісок», «Писанка», 

науково-технічний , фотогурток та хореографічний (3 групи). 

Хочу відзначити роботу хореографічного гуртка, який діє тільки перший рік 

у школі, а вже добре себе показав, а саме:  

 участь у І та ІІ етапах огляду художньої самодіяльності; 

 участь у конкурсі « Джерельні таланти» - ІІ місце середня група , ІІ 

місце старша група. 

Особливої уваги заслуговують костюми, які створюються за допомогою 

тісної співпраці вчителя з батьками. 

У школі діє учнівське самоврядування, члени якого беруть участь 

у проведенні тематичних лінійок, доброчинних акцій, рухливих 

перерв, виховних заходів.  

У рамках гри «Джура» в  школі проводяться такі заходи: «Посвята 

в козачата», «Козацькі забави», «Козацький КВК», конкурс 

патріотичної пісні.  

Основою виховної роботи є діяльність класних колективів, які 

очолюють класні керівники. Виховні плани вони складають згідно з 

Програмою МОН України «Основні орієнтири вихов ання учнівської 

молоді 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».  

Традиційними для учнів 1 -4 класів стали свята: «Посвята у 

першокласники», «Кольоровий тиждень», «Свято родини », «Посвята 

у читачі», «Рідна мова - калинова», «Прощання з Буквариком», 

«Перша учителько - прощавай».  Активно учні беруть участь у 

конкурсах малюнків, декламування, пишуть вірші, які друкуют ься на 

шкільному сайті.  

Традиційно проводяться тематичні лінійки: до річниці УПА, 

пам'яті жертв голодомору, ЗУНР, Дня прав людини.   

З метою всебічного розвитку особистості організовуються 

поїздки в Коломийський та Івано -Франківський драматичні театри,  

музеї, екскурсії у визначні місця України.  

Однією із складних  проблем сучасної школи є наявність 

правопорушень серед школярів. У школі діє рада з профілактики 

правопорушень. Особлива увага приділяється профілактиці 

шкідливих звичок та пропаганді здорового способу життя. Зусиллями 

учнівського комітету традиційно 1 грудня в школі проводиться акція  

«Зупинимо СНІД ,  поки він не зупинив нас». В рамках акці ї 

організовуються виступи  спеціалістів з питань боротьби з такими 



негативними  явищами як наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління,  

токсикоманія, захворювання на ВІЛ/СНІД.  

Для проведення підсумків різних видів контролю за станом 

виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні 

бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорі, на 

засідання педагогічної  ради, методичні об'єднання та наради класних 

керівників.  

Щороку учні школи оздоровюються  у пришкільних та 

стаціонарних таборах, санаторіях. Цього року 24 учні пільгового 

контингенту школи відпочивали у наметовому містечку «Патріот» 

с.Лісна Слобідка. Крім відпочинку на природі ,  діти мали змогу 

познайомитися зі своїми ровесниками з інших шкіл району, взяти 

участь у різноманітних конкурсах ( ІІІ місце серед шкіл району).  

Матеріально-технічне забезпечення 

Завдяки співпраці з батьківським комітетом: 

• поновлено меблі в 6 та 7 класах; 

• забезпечено нормальні умови фукціонування всіх систем життєзабезпечення 

НВП та роботи школи. 

•  виконано поточний ремонт класів, кабінету інформатики, спортивної 

кімнати,  учительської, шкільних коридорів, сходових кліток; 

• придбано жалюзі в 5 та 6 класи; 

• створено сайт школи, який постійно оновлюється.  

У 2017-2018 н. р. школа отримала на будівельні роботи 3000 гривень. У 

травні 2018 року в школі встановлено  сигналізацію, завдяки чому можна було 

вивільнити 2 ставки сторожів. 

Протягом 2017-2018  н. р. у школі відсутня заборгованість по виплаті 

заробітної платні. Здійснюється своєчасно виплата відпускних, матеріальна 

допомога на оздоровлення. На жаль, існує заборгованість по виплаті заробітної 

платні технічним працівникам.  

Проблеми, які потрібно терміново вирішувати: 

 заміна підлоги коридору на першому поверсі;  

 капітальний ремонт підсобного приміщення майстерні; 

 капітальний ремонт системи опалення та утеплення теплотраси; 

 облаштування подвір’я школи бруківкою; 

 недостатнє сучасне оснащення майстерні школи; 

 необхідні наочні, демонстраційні, ілюстративні посібники для виконання 

вимог програм з усіх предметів, особливо з хімії, біології, технологій, 

фізичної культури, туристичне спорядження. 

 заміна покрівлі паливної. 

Директор школи                                                    О. В. Боднарук  


