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I. Вступ

Якщо ви хочете, щоб була
Українська держава – ви мусите
бути патріотами.
Бути патріотом – це значить,
перш за все, вимагати гарних та
добрих учинків від себе як від українця…
В.К.Липинський
Ми знаємо: Україні потрібні гарні спеціалісти, компетентні у свій справі люди. Людині
потрібно володіти життєво важливими компетенціями, щоб стати в житті успішною. Існуюча
в Україні система освіти не повною мірою відповідає потребам особистості, суспільним
запитам та світовим досягненням людства. Період розбудови національної школи –
важливий етап розвитку освіти в державі.
Школа виступає єдиним грантом права дитини на повноцінну освіту, її соціальний
захист. Головна місія школи – створити таке освітнє середовище, такі освітні системи, щоб
кожна дитина мала доступ до якісної загальної середньої освіти; адаптувати школяра,
майбутнього випускника, до життя у соціумі, навчити його вчитись, здобувати знання
впродовж усього життя.
Майбутнє української держави - в руках освітян. Щоб вивести освіту на рівень
сучасних вимог потрібна тісна співпраця усіх: педагогічних працівників, батьківської
громади , усієї української громади. У Добромильський школі панує переконання, що родина
і школа мають свої особливі педагогічні функції: родина – як найважливіший осередок
виховання, головне джерело самопізнання, соціалізації, морально становлення особистості; а
вчителі – як головні ретранслятори якісної освіти та виховання. Лише тоді коли в родині та в
школі дитина живе одними і тими самими ідеалами, тривогами, моральними нормами, вона
формується гармонійною особистістю.
Добромильська загальноосвітня середня школа, щоб бути конкурентноспроможною, має
свій імідж, внутрішню культуру, власну філософію.
Основними ідеями, на яких ґрунтується концепція розвитку навчального закладу є:
Ідеї саморозвитку.
Ідея індивідуального навчання.
Ідеї розвивального навчання.
Ідеї формування творчої особистості.
Ідеї проектного навчання.
Ідея нових інформаційних технологій
Ідеї колективного творчого виховання.
Ідеї гуманізації освіти, створення ситуації успіху.
Педагог, який сам не вдосконалюється, не може впливати на розвиток дитини, готувати її
до активної соціальної діяльності. Тому ми сьогодні говоримо про творчий розвиток
педагога та учня. Кредо творчого розвитку педагогів: «Нема меж досконалості». Кредо
творчого розвитку учня: «Пізнати себе, знайти себе, повірити в себе».Наша школа – це
освітній центр, де одні – навчаються, а інші – навчають. Але і ті, і ті вчаться,
самовдосконалюються. Добромильська середня школа – школа творчого розвитку педагога
та учня.
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II. Основна частина
2.1 Відродження національного духу.
Національний дух в нашій школі почав відроджуватися в 1989 році, коли ще кожна
школа про національне відродження говорила пошепки. Так , у травні 1989 році, на сцені
Добромильського будинку "Просвіта" (тоді ще Будинку культури) вчительсько-учнівським
колективом був поставлений концерт " Христос Воскрес і дух наш воскресає" .Таке дійство
проходило вперше. Вміла композиційна побудова сценарію, вишуканий матеріал,
майстерність виконання – все говорить про те ,що кожен учасник робив це від душі.
Наступний виступ відбувся в червні на тій же сцені, а потім пішли подальші виступи –
гастролі шкільного колективу. Це – Хирів, Стар’ява, Нове Місто, Міженець, Стара Сіль,
Трушевичі , Губичі.
В листопаді 1989 року в школі було створено товариство «Просвіта» - голова Моцьо
Ольга Михайлівна , яке , власне, відроджувало національний дух.
Другу концертну програму підготували члени "Просвіти". Вона носила назву "І ти
воскреснеш, Україно, моя ти страднице свята" та принесла ще більші успіхи колективу
художньої самодіяльності школи. У час національного відродження вчителі несли до
громадськості міста слово правди. З ініціативи вчителя хімії, Чури Мар’яна Григоровича на
сцені Будинку "Просвіта" вперше було піднято синьо-жовте знамено. До речі , під час
оглядин художньої самодіяльності в м. Хирові зроблено ще один крок у починаннях:
виявилось, що і на сцені хирівського Будинку "Просвіта" національний прапор появився
вперше саме під час виступу художнього колективу Добромильської середньої школи.
Вся виховна робота школи у 1989-1993 рр. була пронизана духом національного
відродження, збереження традицій українського народу. У школі лунали колядки, щедрівки;
учні мали змогу ставити вертеп. До Великодня розучувались гаївки, які були записані з вуст
старшого покоління, готували писанки. На виховних заходах, годинах класного керівника
діти мали змогу вивчати справжню історію України.
З ініціативи вчителя хімії, щирого патріота, Чури Мар׳яна Григоровича у школі було
створено куточок-музей «Пам׳яті героів битви під Крутами». Учитель малювання Жолобко
Г.Д. написав олією великий портрет Григорія Піпського – учасника бою, уродженця с.
Мальговичі, що неподалік Добромиля; Вчителі Голубицький О.Й. Угрин М. Д. ,Калита І.М.,
Теліш С.І., Гнилка М.Н. оформили експозиційні стенди. Тут неодноразово проводяться
екскурсії, виховні години. Відзначення дня пам’яті героїв-крутянців стало традиційним
щорічним виховним заходом.
Заступником директора школи з виховної роботи Калитою І.М., педагогом-організатором
Цюбою М.Н. ведеться пошуково-краєзнавча робота, результатами якої стали:
Збір матеріалів та оформлення папки «Героїчна сторінка українського народу» про
учасників національно-визвольних змагань, що живуть у Добромилі.
Написані науково-дослідницькі роботи:
«Народний месник – Богдан Цицик»;
«Марія Мисюта – учасник національно-визвольних змагань»;
«Здобудеш Українське державу або згинеш у боротьбі за неї»;
«Роман Шухевич головнокомандувач армії нескорених»;
«Кращий син України. Богдан Цицик»;
«Життя і подвиг Дмитра Хадая»;
«Бій під Крутами – початок збройної боротьби за Українську державу»;
«Подвиг крутянських героїв»;
«Відплата неминуча. З історії подій в урочищі Саліна, що на Добромильщині»;
«Роман Шухевич – людина виняткового гарту»;
«Мої одно міщани – добромильці – герої ОУН – УПА».
Галерея біографічних портретів «Їх народила і подарувала світові наша земля.
Папки «Історія Добромильської школи», «Історія Добромиля» .
Науково-дослідницькі роботи (12) про учасників національно-визвольних змагань, що
проживають у Добромилі: Токар Степанію, Саладяка Дмитра, Вівчарик Ірину, Фартушок
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Степанію, Мисюту Марію, Гложика Володимира, Гривняк Ганну, Лесик Ярославу, Білик
Лесю, Ярему Івана, Войтович Марію, Короляк Антона.
На прикладі життя і подвигу учасників національно-визвольних змагань педколектив
школи виховує в учнів почуття патріотизму, відданості ідеям української державності,
мужності.
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2.2 Кількісний склад вчительсько-учнівського колективу школи. Матеріальна база.
1991-1992 н р. У вересні 1991 р. директором школи став Богдан Андрійович Керницький.
У цьому році в школі навчалося 843 учні. Із 78 випускників 11 закінчили школу із
золотою медаллю, а 7 – із срібною.
В школі працювало 64 вчителі , в тому числі: в пришкільному інтернаті – 1. та на групі
продовженого дня – 11. У групі продовженого дня займалося 330 учнів. 460 учнів 4 – 9
класів вивчали російську мову.
У школі обладнано 13 навчальних кабінетів та 4 майстерні.
Бібліотечний фонд становив 33201 книгу. При школі працювала їдальня на 90 місць.
Гарячим харчуванням було охоплено 843 учні.
1992-1993 н. р. У вибірково-обов’язковий компонент базового навчального плану був
введений як експериментальний предмет "Основи християнської моралі", який із 1994 року
був перейменований у "Християнську етику".
1993-1994 н. р. 75 учнів факультативно вивчали польську мову під керівництвом Завіші
Регіни Казимирівни. У цьому ж році закрито пришкільний інтернат.
2000-2001 н. р. здійснено перехід на 12-ти бальну систему.
2005 рік. Побудовано нову школу. Кількість навчальних кабінетів – 14; к-ть майстерень -5; к-ть комп’ютерів – 23.
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Гордість школи становлять випускники , які нагороджені золотими і срібними медалями.
Це :
1991-1992 н. р.
Золотою медаллю нагороджені:
Андрусишин Оксана , Дземан Святослав , Калужинська Світлана , Кречківський Андрій ,
Нусьо Степан, Волошин Юрій , Токар Віталій , Наливайко Люба , Труш Петро , Турко Ольга
, Яцик Наталя .
Срібною медаллю нагороджені :
Любоневич Олександра , Мацько Олег , Олійник Ксеня , Щерба Наталя , Войтович Ігор ,
Гец Юрій , Фойдер Олег.
1992-1993 н.р.
Золота медаль:
Гадевич Тетяна , Герега Віталій , Городецька Наталя , Загорбенський Роман , Кукура
Оксана , Степанчак Михайло , Шпирна Наталя , Ярош Наталя , Гнатик Наталя .
Срібна медаль: Городецький Святослав , Кравчишин Олена , Чехар Ольга , Войтечко
Оксана.
1993-1994 н. р.
Золота медаль:
Бішко Олеся , Іваник Галина , Сташко Руслана.
Срібна медаль:
Кічало Оксана , Мілян Василь , Павловський Юрій , Роман Наталя , Слесарюк Наталя ,
Ярош Леся ,Гельжинський Ігор ,
1994-1995 н. р.
Золота медаль :
Гик Ольга , Керницький Володимир , Матіяш Ірина , Масник Михайло , Труш
Олександра , Угрин Олександра , Якубів Ірина , Войтечко Марія , Гальчук Уляна , Баран
Віталій , Пашковська Мирослава .
Срібна медаль:
Куприк Ірина , Білик Ліля , Заріцька Наталя.
1995-1996 н. р.
Золота медаль :
Загорбенська Лідія , Захаренко Оксана , Голубицька Ярина , Івасів Володимир , Лучишин
Олег , Сокіл Ольга , Степанчак Назар , Теліш Павло , Баран Наталя , Войтович Олеся , Гучек
Ольга , Гадевич Наталя , Савко Жанна .
Срібна медаль :
Савка Олена , Караман Ірина , Беницька Марія.
1996-1997 н. р.
Золота медаль:
Андрусишин Наталя , Гершун Юрій , Копко Ігор , Кравченко Галина , Старевич Тетяна ,
Заріцький Богдан , Богдан Андріана.
Срібна медаль :
Мельник Ольга , Петрик Павло , Пономаренко Євген , Філатов Олександр ,
Ледахівський Юрій , Соханчак Юрій.
1997-1998 н. р.
Золота медаль :
Босак Ольга , Більо Анна , Горба Ольга , Івасів Христина , Панько Зоряна , Пушак Тарас ,
Крутій Іван , Кучабська Мирослава , Лесняк Тетяна , Подоляк Наталя , Галич Уляна , Деркач
Тетяна , Федчишак Світлана , Хмелинська Оксана.
Срібна медаль : Гавриляк Леся , Фуревич Андрій .
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1998-1999 н. р.
Золота медаль:
Копко Ірина , Бішко Павло.
Срібна медаль:
Фарило Оксана , Турко Уляна , Манько Наталя , Крутій Оксана , Кіт Наталя , Кілочко
Руслана , Загорбенська Тетяна , Городецький Василь , Глуха Іванна , Дребот Іван , Зварич
Марія , Мілян Василь , Кушей Ірина.
1999-2000 н. р.
Золота медаль :
Біян Людмила , Дицьо Ірина , Короляк Тетяна , Сарахман Уляна , Мацьонг Наталя ,
Гутей Олеся.
Срібна медаль:
Рудніков Віктор , Воронков Олександр , Пашковський Максим.
2000-2001 н. р.
Срібна медаль : Белей Наталя.
2001-2002 н. р.
Золота медаль - Телічак Іван. Срібна – Мошора Лідія.
2002-2003 н. р.
Золота медаль :
Волошин Олена , Прокопець Валентина , Фірко Ірина , Фірко Оксана , Телічак Ольга ,
Кріль Андрій, Гелюта Оксана, Зенгель Галина.
Срібна медаль:
Калита Віктор , Куць Віталій , Міка Марія , Мушора Олег.
2003-2004 н. р.
Маринович Олеся , Гик Микола , Прокопчук Борис , Угрин Ольга.
Срібна медаль - Лужецький Ігор.
2004-2005 н. р.
Золота медаль :
Галич Христина . Барабаш Олена , Босак Тетяна , Гладьо Ігор , Лемко Галина , Теліп Іван
.
Срібна медаль :
Дутко Надія , Хомічак Оксана , Галайко Оксана.
2005-2006 н. р.
Золота медаль :
Лисейко Юля , Задорожний Василь ,
2006-2007 н. р.
Золота медаль – Прокопець Надія .
Срібна медаль :
Галайко Віталій , Війтів Сергій , Лесик Ганна , Судук Вікторія , Шелик Олена , Юрса
Юлія.
2007-2008 н. р.
Золота медаль :
Барабаш Юлія , Лісковацька Леся , Пришляк Василина .
Срібна медаль:
Тарчанин Ольга , Сенчишин Ольга.
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2.3 Досягнення учнів
У 1999 році з ініціативи голови Добромильського осередку Союзу Українок Угрин Марії
Дмитрівни та за активної підтримки колишніх випускників школи, меценатів, жителів США
Галини та Миколи Мегіців , вперше проводився конкурс «Учень року». Журі розглядало
заявки ,що їх подавали учні ,вчителі, та визначало переможців у різних номінаціях. Для
найкращих учнів передбачено нагороди: грамоти та грошові призи.
«Вкраїно рідная! Ох ти далека мріє! До тебе все летять мої думки…» - ці слова стали
епіграфом зустрічі із подружжям Мегіців, яка відбулася 22 вересня 2000 року. Гостей
представила Марія Угрин - голова Союзу Українок. Слова вітань звучали від директора
школи Богдана Керницького , Мар׳яни Хомічак – переможця конкурсу «Учень року» в
номінації «Іноземна мова». Звучало поетичне слово у виконанні Ліди Мошори та Іри Куртяк;
чарували співом Оля Угрин , Оксана Старобрянська, Ярослав Леончик. Пан Микола розповів
про своє громадське життя, про спонсорську роботу. Було на зустрічі багато спогадів,
теплих слів подяки, щирих неприхованих сліз радості.
За підтримки подружжя Мегіців, людей доброго та щирого серця, конкурс «Учень року»
став щорічним, його переможці – гордість школи.
Переможцями конкурсу «Учень року - 2000» стало 22 учні школи. А саме:
У номінації «Математика, фізика»:
1. Телічак Ольга, 8-Б
2. Короляк Тетяна ,11-Б
3. Воронов Олександр, Войтович Андрій.
У номінації «Рідна мова, історія, право»:
1. Телічак Іван, 9-В
2. Січка Ярослав,11-Б
3. Біян Анна, 11-Б
У номінації «Іноземна мова»:
1. Гутей Олеся, 11-В
2. Беницька Марія , 9-Б
3. Хомічак Мар׳яна, Мошора Ліда, Куртяк Ірина- 9-Б
У номінації «Біологія, географія»:
1. Рудніков Віталій, 11-А
2. Сарахман Уляна,11-Б
3. Белей Наталя, Затварський Ігор, Хомічак Мар׳яна.
У номінації «Співи, музика, спорт »:
1. Старобрянська Оксана
2. Леончик Ярослав
3. Шимушовський А., Куснєж А.
Підсумки конкурсу «Учень року-2001» :
«Право та історія» :
1. Телічак Іван
2. Фірко Ірина
3. Фірко Оксана
«Математика»:
1. Телічак Ольга
2. Гладьо Ігор
3. Куснєж Анатолій
«Фізика, трудове навчання»
1. Войтович Андрій, Богдан Павло
2. Беницький Володимир , Ледахівський Володимир
3. Горб׳як Андрій
«Хімія , біологія»:
1. Прокопчук Борис
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2. Затварський Ігор
3. Белей Наталя
«Іноземна мова. Географія. Спорт»:
1. Мартинович Олеся
2. Хомічак Мар’яна
3. Кілочко Оксана, Лапицький Дмитро
«Спів. Сценічна майстерність. Громадська активність»:
1.Устрицький Андрій, Габрей Оксана
2. Мошора Ліда , Куртяк Іра
3. Угрин Оля , Старобрянська Оксана
Вперше було визначено переможців у номінації «Кращий учень класу»:
Богдан П.-11-А; Затварський І.-11-Б; Швед м. -11-В; Менет Л. 10-А; Калужинський О.10-Б; Телічак І.10-В; Шатинська О.-9-А; Фірко І.-9-Б; Гелюта О.-9-В; Маринович О.- 8-А;
Голубко Л.- 8-Б; Турко Н.- 8-В; Марущак А. -7-А; Лемко Г.- 7-Б; Ярош У.-7-В.
Підсумки конкурсу «Учень року – 2002»
«Математика»
Прокопчук Ольга,6-Б - II місце,
Телічак Іван, 11-В, Телічак Ольга, 10-В, Войтович Марко ,7-В - III місце
«Історія, література, право» :
Волошин Олена,10-Б- I місце
Фірко Ірина, 10- Б , Калужинський Олег, 11-Б - III місце
Відзначено : Шпайхер Тетяну, Угрин Ольгу, Маринович Олесю.
«Хімія, біологія»:
Прокопчук Борис, 9-А - I місце
Лемко Галина, 8- Б – III місце
Відзначено : Геру Світлану, Фірко Оксану, Турко Тетяну.
«Іноземна мова. Спорт. Трудове навчання» :
Хомічак Мар’яна, 11-Б, Гелюта Оксана, 10-Б – III місце
Відзначено : Прокопець Валентину, Гик Ольгу, Барана Юрія, Максим׳яка Олега,
Лапицького Юрія, Дудника Олександра, Франківську Лесю, Полюгу Оксану.
«Сценічна майстерність»:
Маринович Олеся, Угрин Ольга, Устрицький Андрій, Мошора Ліда, Леончик
Ярослав, Габрей Оксана - III місце
Відзначено : Турко Надію, Куртяк Ірину, Яворську Ксенію, Босаневич Мар׳яну,
Дзюбак Марію.
«Кращий учень класу»:
Галич Христина 8-А; Гладьо Ігор -8-Б; Гельжинська Олена -8-В; Маринович Олеся –
9- А; голубко Леся – 9- Б ; Гик Микола – 9-В; Лучин Тетяна -10-А;Фірко Ірина -10-Б; Гелюта
Оксана -10-В; Кріль Андрій -10- Г; Турко Тетяна – 11-А; Мошора Ліда – 11-Б; Телічак Іван –
11-В.
Було нагороджено команду юних істориків «Воскресіння», команду баскетболістів.
За роботу з обдарованими дітьми нагороджені вчителі :
Кукура О.В., Добровольська І.Д., Святлош С. М. , Угрин М.Д., Калита І.М., Бішко
Я.Д., Лук’янов В.В., Венцик Н.М., Горун О. І., Гец Є.В., Долгун О.Р., Керницький А.Б.
Підсумки конкурсу «Учень року – 2004»
Прокопчук Борис, 11-А – переможець конкурсу у номінації «Хімія».
Маринович Олеся, 11-А –«Кращий учень класу. Сценічна майстерність»
Угрин Ольга,11-А – «Українська мова. Сценічна майстерність»
Роман Юлія, 11-А – «Сценічна майстерність»
Лужецький Ігор , 11-А – «Сценічна майстерність. Громадська активність»
Голубко Леся, 11- Б – «Кращий учень класу»
Ердик Наталя,11-Б – «Сценічна майстерність. Німецька мова»
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Яворська Ксеня,11-Б – «Спів»
Гик Микола, 11-В – «Математика, фізика. Кращий учень класу»
Турко Надія, 11-В – «Математика, українська мова. Сценічна майстерність»
Подоляк Тарас,11-В – «Фізика, математика»
Гера Світлана, 10-А – «Біологія. Англійська мова»
Босаневич Мар’яна, 10-А – «Спів. Громадська активність»
Галич Христина, 10-А – «Кращий учень класу»
Теліш Іван, 10-Б – «Історія. Громадська активність»
Лемко Галина, 10-Б – «Хімія. Кращий учень класу. Громадська активність»
Городецький Ігор, 10-Б – «Спорт»
Гладьо Ігор, 10-Б – «Фізика , хімія, математика»
Босак Тетяна, 10-Б – «Біологія. Сценічна майстерність»
Блинець Олена, 10- Б – «Українська мова. Німецька мова»
Терешко Ірина, 10-Б – «Німецька мова»
Галайко Оксана, 10-В – «Кращий учень класу»
Відзначено:
9- А клас – Зенгель Ольга, Ярош Ірина, Гладьо Олеся.
9-Б клас – Пуцелик Олена.
9- В клас – Лисейко Юля, Задорожний Василь, Войтович Марко.
8- А клас – Миколайчук Ірина.
8-Б клас – Судук Вікторія, Боднар Назар, Войтів Сергій, Шелик Олена, Цап׳як Тарас,
Гусак Христина, Рачинський Андрій.
8-В клас – Прокопчук Ольга, Прокопець Мар’яна, Стефанишин Тарас.
6-А клас – Калита Андрій.
Підсумки конкурсу « Учень року – 2005»
1 місце: Прокопчук Ольга,9-В – українська мова
Гера Світлана,11-А – англійська мова
2 місце: Скірка Володимир,8-Б – історія
Задорожний Василь,10-Б – історія
Хамандрик Богдан,11-А – трудове навчання
3 місце: Волошин Марія,6 –Б – математика
Мартинович Ольга,8-А – українська мова
Пришляк Василина,8-Б – математика
Особа Василь,9-А – трудове навчання
Прокопець Мар׳яна,9-В – англійська мова
Войтович Марко,10-Б – фізика, математика
Голюк Андрій,10-Б – спорт
Босаневич Мар׳яна,11-А – сценічна майстерність
Теліш Іван,11-Б – сценічна майстерність
Гладьо Ігор,11-Б – математика, сценічна майстерність
Дутко Надія,11-Б – сценічна майстерність
Терешко Надія,11-Б – німецька мова
Лисейко Юля, 10-Б – англійська мова
Відзначені призами такі учні :
За участь в літературному конкурсі « Тобі, матусю, наша пісня й слово» Мартинович Надія, 9-В; Гусак Христина, Костюк Соломія, Курило Олена – 9-Б; Сенчишин
Ольга,8-Б;Сива Людмила,8-А; Дика Олеся,7-В; Проник Наталя,7-Б; Крвавич Наталя,5-Б;
Мацько Ксеня, Оприск Анна – 6-Б.
За досягнення у спорті, спів та сценічну майстерність :Савків Роксолана, Лучин Віра,
7-А; Шелик Олена, Судук Вікторія, 8-Б; Більо Назар, Городецька Наталя,6-Б; Тесля Сергій,6В.
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Підсумки конкурсу «Учень року – 2006»
I місце – Заславська Ірина, 11-А, Прокопець Надія, 10- Б.
II місце – Скірка Володимир, 9-Б, Задорожний Василь, 11-Б, Лесик Оксана, 5-А,
Шелик Олена,10-Б
III місце – Гладьо Олеся, 11-А; Лисейко Юля, Войтович Марко, Голюк Андрій -11Б; Гусак Христина, Лесик Анна, Войтів Сергій – 10-Б; Прокопчук Ольга, 10- В; Лучин
Віра,8-А; Скірка Олег, Леончик Ярослав, 8-Б; Зенгель Ліля, 8-В;Городецькі Наталя, Більо
Назар,7-Б .
Відзначено :
«Євшан-зілля» - дослідницька група з української словесності;
«Мрія» - команда учнівського самоврядування;
«Прометей» - команда юних пожежних.
Нагороджено призами таких учнів:
Прокоп׳як І., Прокопець М., Гладьо М., Матіяш О., Галайко В., Ісак Н., Судук В.,
Мартинович О., Дудурич Ю., Пришляк В., Лісковацька Л., Сенчишин О., Барабаш Ю.,
Дзюб׳як В., Калита А., Габрей А., Токар Ю., Щурко М., Зейкан Ю., Боднар Ю., Сенчишин І.,
Мацько О., Дикий Т., Гадевич І., Івасів В.
Підсумки конкурсу « Учень року – 2007»
1 місце : Прокопець Надія – історія, громадська активність.
Дика Олеся – християнська етика, англійська мова, громадська активність.
Волошин Марія – українська словесність, історія.
Боднар Юля – українська словесність, сценічна майстерність.
Оприск Анна – хімія, географія, сценічна майстерність.
2місце: Лісковацька Олена – англійська мова, географія.
Прокопчук Ольга – українська словесність, хімія.
Врублевська Олена – німецька мова.
Галайко Віталій – історія.
Барабаш Юля – хімія.
Лучин Віра – біологія, сценічна майстерність.
Дзюб׳як Володимир – історія, громадська активність.
Лесик Оксана – сценічна майстерність, спів.
3 місце: Сенчишин Ольга – християнська етика, сценічна майстерність.
Тарчанин Ольга – українська словесність.
Войтович Оксана – англійська мова, образотворче мистецтво.
Кузьо Зоряна – право.
Шелик Олена – біологія, сценічна майстерність.
Леончик Ярина – сценічна майстерність.
Цінними призами та грамотами були відзначені :
Мацько Оксана, Особа Наталя, Особа Василь – трудове навчання.
Войтович Павло, Гамада Павло, Савків Роксолана – спорт.
Марадь Андрій, Токар Юля, Габрей Андрій, Калита Андрій – сценічна майстерність.
Команда юних істориків «Спадкоємці Гербурта»
Команда юних пожежників «Прометей»
Підсумки конкурсу « Учень року – 2008»
1 місце: Пришляк Василина,11-Б
Волошин Марія, 9- Б
Врублевська Олена ,11-Б
Дзюб׳як Володимир,10- А
Крвавич Наталя ,8-Б
Мартини шин Олена ,9- А
2 місце: Скірка Володимир,11-Б
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Цюба Наталя ,8-Б
Фартушок Уляна.8-А
Войтович Оксана,10- А
Боднар Юля,10-В
Зенгель Ліля,10-В
Лесик Оксана,7-А
3 місце: Гадевич Іван, 6-Б
Мартинович Ольга, 11- А
Гладьо Василь, 9-А
Тимко Володимир,11-А
Тимко Галина,10-А
Коростенський Андрій, 10-В
Відзначені :Сенчишин Ольга, Барабаш Юля, Лісковацька Леся, Ковалишин Віталій – 11Б;Тарчанин Ольга – 11-А;Калита Андрій, Токар Юля – 10- А; Щурко Марта – 10-Б; Мацько
Оксана, Курило Ірина – 10-В; Оприск Анна, Гордецька Наталя, Мацько Ксеня – 9-Б; Гузар
Ірина – 9-В; Лішкович Ігор – 7- А; Протасенко Андрій – 6-А ; Белей Ліда та Люда – 4-В;
Угрин Мирося – 3-А; творча науково-дослідницька група «Євшан-зілля» - українська
словесність.
Участь учнів школи в районних предметних олімпіадах
2003 - 2004 н.р.
В районних предметних олімпіадах брало участь 80 учнів, з них
I місце ( англійська мова) Гера Світлана, 11 клас,
(трудове навчання) Хамандрик Богдан, 11 клас.
II місце ( математика ) Боднар Назар, 8 клас,
( історія ) Прокопчук Ольга, 8 клас,
( правознавство ) Задорожний Василь, 9 клас,
( трудове навчання ) Особа Василь, 9 клас,
III місце ( англійська мова ) Задорожний Василь, 9 клас,
( історія ) Задорожний Василь, 9 клас,
( фізика ) Войтович Марко, 10 клас,
( математика ) Зельвак Ксенія, 4 клас,
( математика ) Дзюб’як Василь, 4 клас.

2004 - 2005 н.р.
В районних предметних олімпіадах брало участь 74 учні, з них
I місце ( історія ) Задорожний Василь, 10 клас,
( українська мова ) Прокопчук Ольга, 9 клас,
( німецька мова ) Грицюк Ірина, 8 клас.
II місце ( фізика ) Коростенський Андрій, 8 клас,
( трудове навчання ) Тимко Володимир, 9 клас,
( історія ) Прокопчук Ольга, 9 клас.
III місце ( німецька мова ) Дудурич Юлія, 8 клас,
( англійська мова ) Дика Олеся, 7 клас,
( англійська мова ) Лисейко Юлія, 10 клас,
( фізика ) Войтович Марко, 10 клас,
( українська мова та література ) Паславська Ірина, 10 клас,
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( математика ) Прокопчук Ольга, 9 клас,
( біологія ) Сенчишин Ольга, 8 клас,
( трудове навчання ) Пудилик Микола, 9 клас,
( українська мова ) Гбур Злата, 4 клас,
( українська мова ) Мартинович Світлана, 4 клас.
2005 - 2006 н.р.
В районних предметних олімпіадах брало участь 70 учнів, з них
I місце

( німецька мова ) Скірка Олег, 8 клас,
( німецька мова ) Паславська Ірина, 11 клас,
( математика ) Гадевич Іван, 4 клас.
II місце ( українська мова ) Дика Олеся, 8 клас,
( українська мова ) Прокопчук Ольга, 10 клас,
( німецька мова ) Церковник Оксана, 11 клас,
( англійська мова ) Дика Олеся, 8 клас,
( історія ) Скірка Володимир, 9 клас,
( історія ) Задорожний Василь, 11 клас,
( історія ) Прокопець Надія, 10 клас,
( правознавство ) Мартинович Ольга, 9 клас,
( математика ) Прокопець Надія, 10 клас,
( біологія ) Лутчин Віра, 8 клас,
( трудове навчання ) Мацей Тарас, 9 клас,
( трудове навчання ) Особа Василь, 11 клас.
III місце ( українська мова ) Зенгель Лілія, 9 клас,
(англійська мова ) Лисейко Юлія, 11 клас,
( німецька мова ) Дудурич Юлія, 9 клас,
( біологія ) Шелик Олена, 10 клас,
( хімія ) Войтів Сергій, 10 клас,
( основи економіки ) Лісковацька Леся, 9 клас,
( математика ) Прокопчук Ольга, 10 клас,
( математика ) Боднар Назар, 10 клас,
( історія ) Прокопчук Ольга, 10 клас,

2006 - 2007 н.р.
В районних предметних олімпіадах брало участь 94 учні, з них
I місце

II місце

( німецька мова ) Врублевська Олена, 10 клас,
( християнська етика ) Дика Олеся, 9 клас,
( українська мова ) Боднар Юлія, 9 клас,
( українська мова ) Волошин Марія, 8 клас,
( історія ) Прокопець Надія, 11 клас.
( історія ) Галайко Віталій, 11 клас
( географія ) Оприск Анна, 8 клас.
( хімія ) Барабаш Юлія, 10 клас,
( хімія ) Оприск Анна, 8 клас.
( біологія ) Лутчин Віра, 9 клас,
( історія ) Дзюб’як Володимир, 9 клас,
( християнська етика ) Сенчишин Ольга, 10 клас,
( українська мова ) Прокопчук Ольга, 11 клас,
( українська мова ) Паберівський Роман, 4 клас.
( правознавство ) Кузьо Зоряна, 9 клас,
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III місце

( трудове навчання ) Мацей Тарас, 9 клас,
( трудове навчання ) Особа Василь, 11 клас.
( українська мова ) Ленько Юлія , 8 клас,
( біологія ) Шелик Олена, 11 клас,
( математика ) Прокопець Надія, 11 клас,

В цьому навчальному році учениця 9 класу Дика Олеся зайняла III місце в III турі
Всеукраїнської олімпіади з християнської етики.
2007 - 2008 н.р.
В районних предметних олімпіадах брало участь 86 учнів, з них
I місце

II місце
III клас

( математика ) Гадевич Іван, 6 клас,
( математика ) Пришляк Василина, 11 клас.
( українська мова ) Волошин Марія, 9 клас,
( англійська мова ) Цюба Наталія, 8 клас,
( німецька мова ) Врублевська Олена, 11 клас,
( християнська етика ) Крвавич Наталія, 8 клас,
( біологія ) Дзюб’як Василь, 8 клас,
( правознавство ) Мартинишин Олена, 9 клас.
( англійська мова ) Войтович Оксана. 10 клас,
( християнська етика ) Боднар Юлія, 10 клас,
( українська мова ) Фартушок Уляна, 8 клас,
( українська мова ) Боднар Юлія, 10 клас,
( англійська мова ) Дзюб’як Володимир, 10 клас,
( англійська мова ) Фартушок Уляна, 8 клас,
( математика ) Дзюб’як Василь, 8 клас,
( історія ) Дзюб’як Володимир,10 клас,
( хімія ) Зенгель Лілія, 10 клас,
( християнська етика ) Зенгель Лілія, 10 клас,
( географія ) Дзюб’як Василь, 8 клас,
( географія ) Фартушок Уляна, 8 клас,
( трудове навчання ) Гладьо Василь, 9 клас,
( трудове навчання ) Тимко Володимир, 11 клас.
( фізика ) Коростенський Андрій, 10 клас.

В цьому навчальному році учениця 9 класу Мартинишин Олена зайняла II місце в
III турі Всеукраїнської олімпіади з правознавства
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2.4 Виховна робота в школі
В Україні ,як і в інших країнах світу, історично склалася своя система виховання ,яка
максимально враховує національні риси і самобутність українського народу. Національне
виховання повністю відповідає потребам відродження України.
Головною метою національного виховання на сучасному етапі є передача молодому
поколінню своєрідності світогляду, багатств народної культури.
Виховання в школі не обмежується навчальним процесом .Його доповнюють
позашкільні форми виховної роботи. Форми і методи роботи національного виховання
повинні відповідати потребам дитини, сприяти розкриттю її таланту, розумовим і фізичним
здібностям.
Важливим завданням для кожного вчителя чи вихователя є пізнати індивідуальні
здібності учня і вміти їх правильно реалізувати.
Уся виховна робота в школі планується, виходячи з нормативно-правових документів
(Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенції прав дитини,
Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Національної програми
патріотичного виховання громадян, Положення про класного керівника) і відображається в:
Плані роботи школи.
Планах роботи класних керівників.
Плані роботи групи продовженого дня.
Планах роботи педагога-організатора і практичного психолога.
Планах роботи гуртків і спортивних секцій.
Уся система виховної роботи в школі реалізовується через:
Роботу класних керівників (виховні години, позакласні виховні заходи, оформлення
класу, спільні добрі справи, походи, поїздки, індивідуальну роботу).
Навчальну виховну діяльність вчителів предметників (виховний потенціал уроків,
позакласні предметні заходи).
Роботу педагога-організатора і вихователя групи продовженого дня (бесіди, позакласні
заходи, робота учнівського самоврядування).
Діяльність Ради учнівського самоврядування (засідання Рад, залучення учнів школи до
самоврядування, організація дозвілля).
Роботу гуртків, секцій.
В нашій школі склалася ціла сітка виховних позакласних заходів, які
сприяютьрозвиткунаціональноїсамосвідомості;духовності;моральної,художньої,естетичної,п
равової,трудової,фізичної,екологічної культури; індивідуальних здібностей і таланту.
1993-1994 навчальний рік.
Вчительсько-учнівський колектив виступив із величною програмою :"В серці моїм
Україна". В концерті було задіяно близько ста чоловік. Полонив глядача уривок з п’єси
"УПА в Карпатах" у виконанні вчительсько-учнівського драматичного гуртка, який у нашій
школі створений в 1993 році. Висока акторська майстерність, вдало підібрані костюми ,
вміло вибране мізансценування – не могли не зворушити сердець наших краян. У головних
ролях були: Казьо Б. М. –вчитель української мови та літератури; Футиш С.В. - вихователь
учнівської молоді; Теліш І. С. – вчитель
ДПЮ. Решту ролей виконали учні школи.
В день 180-х роковин з дня народження Т. Г. Шевченка силами учнівської художньої
самодіяльності було поставлено літературно-музичну композицію, де на сцені ожили герої
Шевченківських творів. Особливим успіхом користувалась "Тополя" ,де у головній ролі
виступила тогорічна випускниця школи Оксана Цап’як У першому півріччі 1993-1994 н. р. в
школі відбулися три семінари кущового масштабу і один районного. Всі вони були
завершені виховними заходами. Так для директорів шкіл було продемонстровано
тематичний
вечір"
Голод1933
–
найстрашніша
трагедія
XX
століття".
Вечір-спогад "Зродились ми великої години" відбувся у день 51-ї річниці УПА . Стало
доброю традицією в нашій школі святкувати тиждень" Прикарпатська осінь", який включає в
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себе виставку квіткових та овочевих композицій. А завершується тиждень молодіжним
балом для старшокласників, де кожен клас готує невеличкий концерт-виступ.
У цьому ж навчальному році було проведено конференцію для старшокласників "Свято,
що завжди з нами ",до дня проголошення ЗУНР. Учасники конференції в своїх виступах
розповіли про події 1918 року
; зворушила серця присутніх літературна композиція,
підготовлена учасниками клубу "Відродження".
Українські вечорниці "На Андріїв вечір ", Різдвяні вертепи, колядування – все це
говорить про національне відродження в школі.
1994-1995
навчальний рік.
8 вересня 1994 року відбулася значна подія для нашого міста , особливо для школи .Було
посвячено перший камінь, твердиню, на якій протягом кількох років мала постати світла
будова нового храму науки, та закладення фундаменту цієї будови. З вітальним словом до
усіх присутніх звернувся директор школи п. Б. Керницький. Він подякував батькам,
вчителям, громадськості міста за палку підтримку:" Адже у цей непересічний час,
розпочинаючи таку будову, потрібно мати велику мужність і докласти чимало душевної
енергії , сил та нервів." За тодішніми розцінками кошторисна вартість приміщення нової
школи складала понад 40 мільярдів купоно-карбованців. Школа розташована в чотирьох
приміщеннях: по вулиці Грушевського навчаються учні 1-4 класів;на пл.. Ринок -у будинку
колишньої тюрми - розміщені шкільні майстерні; по вулиці Галицькій у приміщеннях
казарми військ КГБ, переобладнаних під навчальні класи, навчаються учні 5-11кл.
На урочистостях з нагоди початку
будівництва школи мали слово :заступник голови
районної Ради п. Іван Хомич, заступник завідувача районного відділу освіти п. Омелян
Леськів, який згадав про видатного сина землі добромильської , славетного актора театру
ім..М. Заньковецької , Володимира Глухого; представник районного відділу капітального
будівництва п. Петро Ку ровець; голова Добромильської міської Ради п. Іван Гутей;
керуючий Добромильської міжгосподарською будівельною організацією п. Мирослав
Яворський.
Під керівництвом заступника директора з виховної роботи - Калити Іванни
Миколаївни був підготовлений виступ , в якому взяли участь : Якубів Ірина – учениця 11-А
класу; Степанчак Назар-10-А клас ;Ситинська Леся; Угрин Оля; Куртяк Ірина; Крвавич Галяучениця 9-А класу; Цицик Наталя - учениця 11 класу; Лук’янова Віта 8-Б клас.
Головними заходами , які планувалися на цей рік було вшанування пам’яті апостола
релігійної і національної єдності А.Шептицького .Протягом листопада в школі були
проведені виховні години, вечори пам’яті А.Шептицького. Вчителі й учні школи взяли
активну участь у святочній академії.
Другим великим заходом, який було проведено в другому півріччі – це вечір гумору –
«Хто сміється, тому не минеться» , який підготували: Федусько Г.М., Футиш С.М.,
Голубицький О.Й. і Нестер А.І.
Стало доброю традицією в нашій школі святкувати тиждень «Прикарпатська
осінь»;проводити пізнавально-виховні заходи: «Вечорниці на Андрія» , «Відчиніть святому
Миколаю» , «Мати – берегиня родинного гнізда».
Плідно працювали над проведенням тематичних виховних годин, бесід, зустрічей, усних
журналів класні керівники: Сорока Марія Володимирівна – 9-А клас , Святлош Степанія
Миколаївна – 7-Б клас, Богоніс Л.І. – 8-В , Паберівська Я.М. – 9-В, Качмар Г.М., Трицецька
Л.І., Сисин Л.Я., Загаляк Г.С
На належному рівні було організовано роботу вчительського семінару,
активну участь в проведенні якого брали вчителі: Керницький Б.А., Калита І.М., Качмар
Г.М., Габрей О.М., Кукура О.В., Гик М.І. та інші. Вчитель хімії – Чура Мар’ян Григорович
зібрав матеріал про Григорія Пінського, уродженця с. Мальговичі, одного з учасників бою
під Крутами .
Пам’ятною була зустріч «Музика несивіючої душі» з фольклористом, етнографом,
заслуженим працівником культури – Володимиром Шагалою.
1995-1996 навчальний рік. У школі проведено цілий ряд виховних заходів, які сприяють
розвитку національної самосвідомості, духовності, моральної, духовно-естетичної, правової,
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трудової, фізичної та екологічної культури, індивідуальних здібностей і таланту учнів:
виховний захід на релігійну тематику «Під хрест Твій стаю», день скорботи «Тривожні
дзвони Чорнобиля», літературно-музична композиція «Шукаймо їх слід на землі»,до річниці
утворення УПА, літературний вечір «На Україну линуть журавлі», вечір «1 листопада- День
утворення ЗУНР», літературно-музична композиція «Ідемо з колядою», тематичний вечір
,присвячений творчості В.Симоненка «Тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок мене на ниву
батьківську веде», літературно-музична композиція «Безсмертний Кобзар», вечір «Саліно!
Чому ти мовчиш, коли сіль роз’їда людські рани».
Національне виховання в школі відповідає проблемам дитини , сприяє розкриттю її
таланту, розумових та фізичних здібностей.
1996-1997 навчальний рік. Головними виховними заходами , які планувалися на цей рік
були: вечір-вогник вшанування учасників УПА, які проживають в Добромилі. Важливу роль
відіграли тут вчителі, а саме: Яблонська О.Р, Бербих А.Д., Сисин Л.Я., Загаляк Г.С. Вони
спричинилися до того , щоб це свято було багатим як матеріально, так і інтелектуально.
Другим великим міроприємством, яке набрало обласного масштабу був вишкіл учасників
спортивної громадсько-політичної організації «Тризуб», який був проведений на базі нашої
школи 1 грудня 1996 р. Яблонською О.Р. був проведений виховний захід «Не рік, а криваве
клеймо-33», а Войтович Л.М.- «Осінь багата, щедра та мила». Зі словами вдячності до
організаторів заходів звернувся Василь Іванишин, керівник організації «Тризуб» на
обласному рівні, доцент Дрогобицького педінституту кафедри «Українська філологія». Він
щиро дякував вчительсько-учнівському колективу школи за підтримку, яку проводить
організація «Тризуб».
Керівником цього осередку у нашій школі став Бербих А.Д. Щодо самого вишколу, то,
можливо, із-за відсутності доброї матеріальної бази, не змогли на належному рівні провести
в зимових умовах фізкультурно-спортивний вишкіл, та ідеологічний було проведено на
висоті.
Зал Добромильського Будинку школяра святково прибраний. По обидва боки сцени
написи: «Впадь, але не зрадь!», «Якщо не ми , то хто!»
До учасників організації , зі словами вітання та короваєм на вишитому рушнику,
звертається заступник директора з виховної роботи, член КУІ – Іванна Калита.
Контрастний перехід, здійснений класним керівником Любою Войтович, від прекрасних
дарів осені до страшного лихоліття, яке відбулося в Україні – «Голод-33-го».
Із словами вітання до учасників вишколу звернувся директор школи Богдан Керницький.
Він наголосив на невипадковому збігу обставин: вишколі «Тризуба» в Добромилі і п’ятій
річниці Референдуму.
Сотник Мар’ян Куделич
ознайомив учасників із Статутом ГСПО «Тризуб» ім.. С.Бандери. А після ідеологічного
вишколу відбувся похід на могилу січових стрільців у Добромилі колоною понад сто
чоловік.
В другу неділю травня відбувся великий концерт .
Організатором проведення цього величного свята був створений у нашій школі Союз
Українок під керівництвом Марії Угрин. Це єдина громадська організація ва місті ,що
займається просвітницькою роботою і при підтримці спонсорів здійснює різноманітні акції
милосердя. Марія Угрин –керівник гуртка «з народної криниці», який працює досить
ефективно. Зокрема, конкурс «Краща писанка», проведений учасниками гуртка, зацікавив не
тільки дітей, а й вчителів.
Цілий ряд класних керівників проводять надзвичайно цікаві виховні заходи, які
згуртовують класний колектив. Це :Гелюта Г.М., Габрей О.М., Горун О.І., Полюга О.В.,
Святлош С.М., Сорока М.В.
1997-1998 навчальний рік.
Найважливішим у виховній роботі було те ,що практикувалось проведення нових форм,
які сприяли розвитку особистості. Це зокрема поїздка до Києва, що відбулася 17 жовтня . У
ній взяло участь 16 учнів школи різного віку під керівництвом Калити І.М., Угрин М.Д. і
Бербиха А.Д. Новинкою у виховній роботі було проведення конкурсу «Таланти твої,
Україно», в якому взяли участь учні 5-7 класів, при підтримці класних керівників, що пішли
на зустріч дітям .Це:Габрей О.М., Лужицька Г.С., Беднарикова Н.В., Горун О.І.
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Були проведені такі загально-шкільні виховні заходи.
Вечір , присвячений 55-річчю утворення УПА, пройшов на високому рівні. Для
запрошених учасників національно - визвольних змагань звучали пісні, вірші, привітання. З
добрими враженнями поїхали гості із Старого Самбора – міський голова та голова Конкурсу
Українських Націоналістів .
Вечір, присвячений 81-й річниці битві під Крутами «На Аскольдовій могилі –український
цвіт», приніс хвилю задоволення жителям Добромиля та м. Хирова. Вечір був високо
оцінений депутатами Верховної Ради Фурдичком О.І. А вірш «Народе мій» дістав високу
оцінку на районній конференції «Просвіти».
1998-1999 навчальний рік.
Українська національна система виховання покликана
реалізувати виховні завдання ,
пов’язані з формуванням в учнівської молоді духовності. Саме в 1998-1999 н. р. вчителька
етики Книшик О.Л та вчитель музики Бербих А.Д. створили при школі організацію
«Українська молодь Христові», саме на Благовіщення. Миттю облетіла наше місто звістка
про організацію. У зв’язку з цим підготовлено і проведено захід «Під хрест Твій стаю». Весь
виступ високо оцінили отці Володимир та Степан, а також заступник завідувача райвідділу
освіти – О.Леськів.
У 1998-1999 н. р. було заплановано також 4 загальноміські виховні заходи.
Вечір – зустріч з місцевою поетесою М. Прокопець « Я до серця вашого іду» пройшов
цікаво і оригінально . З багатої творчості поетеси було вибрано найкращі вірші та пісні на
різну тематику.
З року в рік у березні наступає свято Тараса Шевченка – українського гуманіста,
провідника і пророка. Тематичний вечір «Ой зоре! Зоре! Чи ти зійшла вже й на Україні!»,
підготували вчителі української словесності Моцьо О.М. та Богоніс Л .І.
Літературно – музична композиція
« Тобі, матусю, моя пісня й слово».Учні
возвеличували своїми словами святу і безкорисливу материнську любов, доброту, ласку.
14 лютого було проведено вечір відпочинку для старшокласників «Кохання купити не
можна» . Диплом 1 ступеня отримали учні 8-Б класу, 2 – учні 8 – А класу.
Весняний бал для учнів 5-7 класів пройшов під назвою « До нас прийшла весна». Кожен
клас відзначився певною особливістю та талантами. Диплом 1 ступеня вибороли учні 5-Б
класу, 2 – 7-Бкласу, 3 – 6-В класу.
Важливе значення у виховному процесі школи і надалі має громадська організація Союз
Українок - головою якого є Угрин М.Д.В тому навчальному році вперше проведено конкурс
«Учень року», зустріч з львівською поетесою Терезою Угрин та багато різних заходів
шкільного рівня.
Крім загально-шкільних заходів було проведено класні заходи. Це: бесіди, дискути , КВК,
турніри. Ці заходи проводяться класним керівниками.
Цілий ряд класних керівників провели надзвичайно цікаві виховні заходи на яких
спостерігається велика співпраця з батьками. Це зокрема Святлош С.М., Лужецька Г.С.,
Голубко М.А., Сорока М.В., Турко О.Р., Габрей О.М.
Найкращими класними керівниками 1998-1999 н. р. стали Святлош С.М. та Голубко М.А.
1999-2000 навчальний рік.
Рік був багатим на гостей. Це районний семінар вчителів етики, семінар директорів шкіл
хирівської та добромильської округи, конкурс « Класний керівник року
- крок у XX
століття» та багато інших.
Та чи не найголовнішою подією цього року для всього нашого міста було перше
святкування Дня міста Добромиля . Ця подія відбулася 26 вересня 1999 року. Цей день
назавжди запам’ятається усім тутешнім мешканцям. Як завше на дні народження звучали
теплі привітання від гостей – народного депутата України Ореста Фурдичка; депутата
облради Михайла Гички; голови райради Володимира Горбового ; міського голови Старого
Самбора Богдана Пашовича та багато інших.
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Художні колективи підготували цікаву концертну програму. Звучали пісні у виконанні
ансамблю хлопчиків, вчительського ансамблю «Калинове гроно», вчителя співів Андрія
Бербиха.
14 жовтня учні 7-А класу разом із класним керівником Олександрою Михайлівною
Габрей , Іванною Миколаївною Калитою, Марією Дмитрівною Угрин провели захоплюючу
мандрівку у древній і прекрасний Львів. Вони побували біля пам’ятника першодрукареві
Івану Федорову, відвідали музей зброї «Арсенал», мандрували містом, милуючись древньою
архітектурою. Зустріч із ровесниками 34-ї Львівської школи та відвідини музею Андрея
Шептицького принесли багато гарних вражень. Та кульмінацією екскурсії був перегляд
вистави Львівського Державного театру імені Марії Заньковецької «Ісус, Син Бога живого»
та зустріч із акторами.
5 грудня 1999 року, до 625-річчя міста Добромиля, вийшла друком книжка нашого
земляка Ігора Лазарика «Добромильський край». Презентацію її підготував вчительськоучнівський колектив школи. Ведучі - Калита І.М. та Полюга О.В. повели слухачів сторінками
історії рідного міста, представили автора - п. Ігора , запросили до слова гостей. А ними були:
видатний український скульптор, народний художник України, Лауреат Шевченківської
премії 1974 року, професор , проректор з наукової роботи Львівської Академії мистецтв, наш
земляк - п. Дмитро Крвавич, який спричинився до виходу книжки; та місцева поетеса Марія
Прокопець.
За традицією , у перші дні квітня , у школі проходить тиждень книги. Урочисто
відзначили учні День матері, свято останнього шкільного дзвоника.
2000-2001 навчальний рік.
Ювілейний рік 2000-ліття Різдва був насичений виховними заходами християнського
спрямування. Так, у квітні , з ініціативи вчительсько - учнівського колективу школи в місті
проведено святкову академію «І в тьмі нічній, мов сяйво, йде Христос». Протягом року було
заплановано і проведено : виховні заходи «Прийдіть всі до мене…», «Воістинно , Христос
Воскрес!», «Різдвяне дійство»; бесіди: «Про силу Слова Божого», «Символи, традиції
Великодня».Вчительський семінар на тему: «Духовна пісня і слово» провели Бербих А. Д. ,
Книшик О.М., Нуньо О. М., Голубець Г. М. Під керівництвом вчителів християнської етики
команда «Щедрість» взяла участь в інтелектуально-творчій грі «Ерудит» з програмою «На
зломі двох тисячоліть Ісус стоїть».
Вперше у школі було проведено тиждень виховної роботи класним керівником 5-Б класу
Святлош Степанією Миколаївною. В понеділок учні запросили на міні прес-конференцію
«Калейдоскоп подій тижня»; вівторок був днем відкритих дверей для батьків ,які мали змогу
відвідати уроки; у середу відбулась подорож стежками мрій і фантазій «До природи серцем
доторкнись».У п’ятницю п’ятикласники запросили на Конкурс Розумних Обдарованих
Кмітливих Сміливих – КРОКС.
24 листопада відбувся вечір української музики «Лунай прекрасна українська пісне»,який
з учнями провів вчитель музики Бербих А.Д. Прозвучала розповідь про народну пісню, про
композиторів; яскравим доповненням були пісні ,що їх виконували учні та Андрій
Дмитрович.
3 грудня з нагоди ювілею та десятиріччя творчої праці нашої землячки, поетеси Марії
Прокопець, у Будинку «Просвіта» було проведено творчий вечір «Я до серця вашого іду». У
підготовці і проведенні виховного заходу взяли участь такі вчителі школи: Калита І.М.,
Городецька О.Р., Венцик Н.М., Бербих А.Д.
Бесіди, дискусії, КВК, турніри, мистецькі вечори, історико-демографічні академії,
літературні вечори, вечори відпочинку – це невеликий перелік виховних заходів, які
проводять вчителі нашої школи. Зокрема це керівники: Святлош С.М., Протасенко А.В.,
Лужецька Г.С., Горун О.І.
«Як тебе не любити Києве мій?» задавали собі питання учні нашої школи після цікавої
мандрівки до столиці нашої України – м. Києва.
У цю неповторну подорож вирушили учні нашої школи , які брали участь в районних
олімпіадах. Попереду учнів чекали дивовижні видовища і новорічний вечірній Київ, ялинка
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2001 р., висота якої 40 м., святково одягнені дерева ,будинки. Задоволені незабутньою
екскурсією учні поверталися додому.
2001-2002 навчальний рік.
Було заплановано і здійснено також масу цікавих заходів. Це, зокрема, у листопаді ,
захід на тему: «У нас була держава» - підготовлений класним керівником Протасенко Г.В.
Учителька вела присутніх сторінками історії, яку потрібно знати усім громадянам країни - 83
роки тому, 1 листопада 1918 р., у Львові було проголошено Західно-Українську Народну
Республіку - ЗУНР.
Цього року інтелектуально-творчі змагання «Ерудит» проводились з історії і були
присвячені 10-й річниці незалежності України. Команда нашої школи ,яка складалася з
учнів 10-11 класів, носила назву «Воскресіння».
З грудня учасників 1 туру зустріла Новоміська школа. Перемога: команда
Добромильської школи зайняла 1 місце в цьому турі .. У другому турі – в Старому Самборі
- ІІІ місце.
8 квітня 2002 р. розмову про нашого славного земляка Володимира Глухого вела
Олександра Василівна Кукура разом із учнями свого класу.
У червні відбулась презентація книжки «Воскресни в кожнім серці ,Україно !», яка
присвячена10-й річниці Незалежності України. На захід були запрошені поети та
письменники Старосамбірщини, твори яких ввійшли у збірку: Марія Прокопець , Ольга
Яворська, Стефанія Пахольчук, Василь Сигерич, Богдан Фідик.
2002-2003навчальний рік.
До 60- ї річниці УПА учні під керівництвом вчителя історії Калити Іванни Миколаївни
провели пошукову роботу по увіковіченню ,описі життєвого шляху ще тих не багатьох
учасників УПА ,які проживають в Добромилі. За результатами роботи оформлено папку
«Героїчна сторінка історії українського народу». Тут зібрано матеріали про Марію Мисюту,
Ірину Вівчарик, Ярославу Лесик, Степанію Фартушок, Степанію Токар, Антона Короляка,
Степана Ярему, Володимира Гложика, Дмитра Саладяка, Катерину Грицик, Ганну Гривняк,
Лесю Білик, які використовуються учнями та вчителями школи на виховних годинах.
У жовтні в будинку «Просвіта» учнями 11-х класів було проведено читацьку
конференцію «Єднання з Христом»,приурочену110-й річниці від дня народження Йосифа
Сліпого - послідовника Христа, священика і вченого, Владики і Мученика своєї Церкви. Цей
захід провели учні 11-Б класу: Валентина Прокопець, Оксана та Ірина Фірко, Андрій
Устрицький, Віктор Калита під керівництвом вчителя історії Калити І.М.
4 грудня добромильчани мали змогу переглянути історико- мистецький альманах «Він
знав як будувати рідну хату» про Митрополита Андрея Шептицького, великого сина
України, чиє ім’я вписане золотими літерами в історію нашого народу. Слід відзначити
ведучих: Турко О.Р., Литвинович О. С., Беницького Б.В., Гадевича М.М.;роль Андрея
Первозданного та Митрополита Андрея майстерно виконав Андрій Устрицький, а графині
Софії Фредри – Калита І. М.
Протягом року у школі було проведено цілий ряд виховних заходів :свято осені «Осанна
осені! Осанна!», урок-спогад «Достойні доньки народу нашого», година пам’яті «Хай у
кожній родині, на кожнім столі ніколи не бракне хліба…»,Андріївські вечорниці,
математичний турнір «7-ма грань»,різдвяний фестиваль «Це Різдво іде до нас у хату і несе на
крилах Коляду», Шевченківський вечір, та багато інших.
2003-2004 навчальний рік.
Протягом року колективом школи проводилось чимало змістовних, цікавих, продуманих
пізнавально – виховних заходів. Це і осінній бал для учнів 5-7 класів «Осіннім золотом
печаль розколота», і вечір відпочинку для учнів 8-11 класів «Осінній вернісаж – 2003», і
презентація книги австрійської письменниці Лєне Майєр «Марія Магдалина»,що її
підготували учні 7-Б класу разом із Голубець Г.М.; історична мандрівка «А ми тую
козацькую славу повік не забудем»(7-А кл.,Святлош С. М.). Вечір – зустріч із Святим
Миколаєм підготували члени драматичного гуртка під керівництвом Галич У.М.
5 -9 січня учні 5 – 10 класів Гладьо Олеся та Ігор, Подун Галина, Мартинович Оля та
Надія, Прокопець Мар’яна та Уляна, Хадай Ірина, Березняк Ірина та Роман, Подоляк Василь
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, Аня і Катерина, Костюк Анна, Короляк Руслан, Мельник Софія, Гаращук Віта, Захарчук
Лія, Пришляк Василина та Віктор, Лемко Галина та Іван приймали у своїх сім’ях гостей із
міста Луганська – своїх ровесників. Діти мали змогу взяти участь у приготуванні Святої
вечері, побувати у церкві під час Різдвяних Богослужінь, колядувати, ознайомитися з
історією Добромиля.
Слід відзначити :урок пам’яті героїв – крутянців , що його провели учні 6-А класу при
допомозі вчителя історії Калити І.М.; презентацію книги Марії Прокопець «Терниста дорога
любові», що її підготувала вчитель української словесності Протасенко Г. В.; літературні
вечори , присвячені творчості Лесі Українки, Тараса Шевченка, Івана Франка;екологічні
години.
2004-2005 навчальний рік
Педагогічний та учнівський колектив школи працював над втіленням в життя завдань –
закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх
на практиці, розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового
світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти, формування інтересів до різних галузей
науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних та творчих
здібностей та нахилів, організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних
розваг. Проведено:
Виставку-вернісаж робіт юних художників «Цікавий світ навколо тебе» - 4-А, Турко
О.М.
Усний журнал «Коли на чужині душа смутку мліла» - 11-Б, Сорока М.В.
Свято «Осінь йде, золото несе» - 1-А
Інтелектуальне шоу LG – Еврика, 10-Б, Святлош С.М.
Пізнавально-виховна година «Таїна природи», 7-А, Габрей О.М.
Екологічна година «Давайте наші душі збережем. Тоді і на землі самі ми збережемось» 7-Б, Беднарикова Н.В.
Ранок «Червона калина» - 2-Б, Гритчак Л.М.
Виховна година «Природа наш дім», 9-А, Бішко Л.М.
Науково-практична конференція «Іван Пулюй – вчений світової слави»,10-Б, Гадевич
М.М.
Родинне свято «Батьківська криниця», 4-В. Висоцька Л.І.
Ранок «Українському роду, нема переводу», 3-А, Мацько О.М.
Круглий стіл «У тобі, пісне, древня наша слава», 8-А, Святлош С.М.
Літературний вечір «Поклін тобі, Тарасе», 9-Б, Святлош С.М.
Літературно-музична композиція «І знову серце стрінуло весну», 6-Б, Войтович Л.В.
Родинне свято «Хліб у долі моїй. Хліб у долі моєї країни», 5-В, Галич У.М.
Урок етики «Під Хрест Твій Стаю», 8-Б, Голубець Г.М.
Виховна година «Крутий підйом», 6-В, Босаневич М.Т.
Літературний вечір «Непогасна зоря. Василь Симоненко», 10-А, Протасенко Г.В.
Презентація книжки Марії Прокопець «Трьох синочків весна має», 5-А, Литвинович О.С.
Виховний захід «Євангелія від дітей», 5-Б, Бербих А.Д.
Виховна година «Священний хліб – так мовиться в народі», 7-В, ВенцикН.М.
Ранок «Де найкраще місце на землі», 4-Б, Войтович Г.В.
Виховна година «Спасибі вам, мамо, за вічну любов», !1-А, 11-Б, 11-В, Голубицький О.Й,
Сорока М.В., Заріцька М.М.
2005-2006 н. р.
Справжня суть виховної роботи…
полягає зовсім не у розмовах
з дитиною, не у безпосередньому
впливі на дитину, а … в організації
життя дитини»
А.С. Макаренко
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Щоб по-справжньому зрозуміти виховання, не як випадковий набір «педагогічних дій», а
систему - потрібно знати суть цього поняття. Педагогічний колектив працював над
проблемою «Формування в учнів здорового способу життя». Було проведено:
Ранок «Тихо осінь ходить краєм», 2-А, Сподарик Г.В.
Літературно-музична композиція «Як ви помирали – вам сурми не грали», 10-В, Долгун
О.Р.
Історична конференція «Вогонь державності над Львовом запалав», 9-А, Святлош С.М.
Літературні читання «Поезія єсьм! Борис Олійник», 11-А, Протасенко Г.В.
Виховний захід «Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово», 2-В, ГельжинськаГ.М.
Ранок «Хліб усьому голова», 3-А, Хомічак Л.В.
Родинне свято «Ясен світ коляди», 5-А, 9-Б Сорока М.В., Голубець Г.М.
Учнівська конференція «Велику правду, для усіх єдину, наш гордий клич народові несе»,
7-В, Босаневич М.Т.
Літературний ранок «У міста і села йде зима весела», 1-А, Турко О.Ф.
Виховна година «Я більшого щастя на світі не хочу, щоб лиш Україна міцніла й жила», 7А, Паберівська М.В.
Ранок «Україна в дитячому серці», 3-Б, Гритчак Л.М.
Літературне свято «Українська моя рідна мово, в кожнім слові твоїм – цілий світ», 4-Б,
Хадай Л.М.
Вечір поезії «До Тебе, Україно, струна моя перша озветься», 7-Б, ВойтовичЛ.М.
Виховний захід «Хресна дорога Івана Гнатюка», 10-А, Бішко Л.М.
Виховний захід «Страсті Христові», 6-Б, Бербих А.Д.
Літературна композиція «Цілую ніжно материнські руки», 6-А, 6-В, Мрачинська О.С.,
Керницька І.І.
Літературні читання «О націє, дужа і вічна, як Бог. Олег Ольжич», 8-А, Габрей О.М.
2006-2007 н.р.
Народ, який керується мораллю Добра, Правди і Краси, ніколи не згине, бо це та сіль
землі, той цвіт і плід на древі нації, який робить його незламним. А слова, що йдуть від
самих глибин душі і серця, становлять добірне збіжжя, яке лягає у перелоги Господньої
ниви. Саме тому вчительсько-учнівський колектив школи працював над вирішенням
проблеми «Вплив морально-етичного виховання на формування особистості школяра»
Для втілення цієї проблеми було проведено цілий ряд пізнавально-виховних заходів:
Зустріч з учасниками національно-визвольних змагань «УПА – тепер нічого не забуто,
УПА – це віра в отчий край розкутий», 7-Б, Бербих А.Д.
Історична конференція «Михайло Грушевський – історик, політик, громадський діяч»,
10-А, Святлош С.М.
Літературно-музичний ранок «Про мужнього Франка Івана – сина коваля», 3-Б, Гик М.І.
Історико-художній альманах «Маркіян Шашкевич – галицький будитель», 9-А, 9-Б, 9-В,
вчитель історії Калита І.М.
Літературно-музична композиція «Я в світ пішов в білесенькій сорочці», до 150 річчя
І.Франка, 3-В, Гельжинська Г.М.
Ранок «Здрастуй осінь, золота, урожайна і багата», 4-А, Хомічак Л.В.
Математичний турнір «Математика – музика розуму, а музика – математика почуттів»,
11-Б, Святлош С.М.
Година пам’яті «Рік 33! Голод! Голод!», 8-А, Паберівська М.В.
Літературна година «Монологи її життя. Леся Українка», !0-А, 6-Б, 5-Б, Войтович Л.В.
Родинне свято «Зимо! Час тобі не лютувати, а весні дорогу дати», 1-А, Турко О.Ф.
Літературний ранок «Тарасовими шляхами», 7-В, Керницька І.І.
Презентація книги Галини Пагутяк «Слуга з Добромиля», Калита І.М., Габрей О.М.,
Войтович Л.М., Протасенко Г.В., Моцьо Т.В., Заріцька М.М., Цюба М.Н., Бербих А.Д.
Круглий стіл «Моє ставлення до природи і краси навколишнього середовища», 8-В, 9-Б,
Босаневич М.Т., Беднарикова Н.В.
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Літературний вечір «Журба і радість на теренах долі. Олександр Олесь»,
М.М.

6-Б, Заріцька

2007-2008 н.р.
Вчительсько-учнівський колектив школи працював над проблемою «Формування
духовності школярів, їхньої громадянської зрілості, національної свідомості та моральних
рис особистості на сучасному етапі». Для втілення в життя даної проблеми було проведено:
Літературно-мистецький вечір «Легендарна УПА, твоя мрія, мета – Українська держава –
здійснилась», Калита І.М, Цюба М.Н., Бербих А.Д.
Історичну конференцію для старшокласників «Євген Петрушевич – президент ЗУНР»,
11-А, Святлош С.М.
Пізнавально-виховний захід «Моя земля – земля моїх батьків», 4-А, Сподарик Г.В.
Екологічне свято «Голос рідної природи розуміти серцем вмій», 4-Б,
Гик М.І.
Годину скорботи «Не згасне свічка пам’яті», 9-В, 8-А, Босаневич М.Т., Мрачинська О.С.
Літературні читання «Світ ловив мене, та не впіймав», 6-А, Протасенко Г.В.
Математичну увертюру «В калейдоскопі чисел та фігур», 5-Б, Святлош С.М.
Загальноміський вечір пам’яті В’ячеслава Чорновола «Живий у пам’яті народу»
Літературно-мистецький вечір «Для України треба не тільки вмирати, а й жити», 9-Б,
Войтович Л.М.
Читацький ранок «Книга – джерело знань», 3-Б, Войтович Г.В.
Родинне свято «І на тім рушничкові», 3-А, Турко О.Ф.
Пізнавально-виховний захід «Хай буде вільна Україна! На всі віки, на всі часи», 8-В,
Керницька І.І.
Літературно-мистецький альманах «На Аскольдовій могилі – український цвіт», !0-В,
Венцик Н.М.
Виховну годину «Твоє ім’я – твій друг», 5-А, Бішко Л.М.
Ранок «У світі казки чарівної», 2-Б, Хадай Л.М.
Літературно-мистецьку композицію «Іду з дитинства до Тараса», КалитаІ.М., Цюба М.Н.,
Протасенко Г.В., Бербих А.Д., Войтович Л.М.
Творчу зустріч вчителів та учнів школи з колишнім випускником, літературознавцем,
сходознавцем, п. Романом Гамадою, підготувала голова Союзу Українок Угрин М.Д.
Поетично-пісенне дійство «Мамо, зірка твоя золота в нашім серці не згасне ніколи», 10-Б,
Беницький Б.В.
Пізнавально-виховна година «Усе задумано мудро в природі: жити всім треба в мирі та
згоді», 3-А, Мацько О.М.
Літературний вечір «Стежини долі Андрія Малишка», 10-А, Габрей О.М.
Конкурс «Міс Кришталевий черевичок», 5-Б, Святлош С.М.
Колектив школи взяв активну участь в районних акціях «Посади отчий ліс», «Слухай,
читай, дивись – українське», проведено вечір презентації творчості Романа Іваничука.
2008-2009 н.р.
Проблема, над якою працює колектив школи: «Формування духовності школярів, їхньої
громадянської зрілості, національно свідомості та моральних рис особистості на сучасному
етапі». Головна увага приділяється формування громадянина-патріота України, створення
умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей суспільних та власних
інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, духовним
багатством. З цією метою проведено у вересні – листопаді:
Історико-літературний альманах «Він бачив ідею не тільки вві сні, із нею він жив й
умирав», присвячений 100 річчю Степана Бандери та 66-ій річниці утворення УПА.
Підготували Калита І.М., Цюба М.Н, Бербих А.Д.
Біологічні вечорниці, 11-В, Яцина З.Х.
Ранок «Мій рідний край, моя земля», 2-Б, Хомічак Л.В.
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Виховний захід «Тільки через мову живе народ», вихователь групи продовженого дня,
Мальгівська В.Г.
Ранок «Осінь така мила, осінь така щедра», 2-А, Гритчак Л.М.
Вечір поезії «Осінні полустанки», 7-А, Протасенко Г.В.
Історична конференція «Історична віха нашої боротьби», присвячена 90-ій річниці
проголошення ЗУНР, 11-Б, Беницький Б.В.
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2.5 Робота учнівського самоврядування.
Потреба у високоосвічених, ініціативних, здатних до реформування суспільства молодих
людях стала особливо актуальною в умовах побудови держави з новими суспільними
відносинами. Назріла необхідність у збільшенні інтелектуального потенціалу країни,
відновленні духовної культури.
Для молоді важливо не просто отримати певні знання, але й уміти творчо їх
застосовувати, щоб в умовах конкурентної діяльності не розгубитись, не втратити
індивідуальність. Потреба у саморозвитку та самовдосконаленні повинна увійти в життя
молодої людини як необхідність, без якої немислимий шлях до успіху.
Отже, щоб знайти своє місце у сучасному житті, учень повинен оволодіти певними
якостями:
гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;
самостійно та практично мислити;
уміти бачити та окреслювати проблему, знаходити шляхи раціонального її вирішення;
усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в оточуючій
його дійсності;
бути здатними генерувати нові ідеї, творчо мислити;
грамотно працювати з інформацією (вміти збирати потрібні факти, аналізувати їх,
висувати гіпотези вирішення проблем, робити аргументовані висновки, використовувати їх
для вирішення нових проблем);
бути контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в команді;
бути здатним приймати нестандартні рішення.
Основи громадянського становлення та демократії закладаються ще з дитячих років.
Майбутнє української держави – теперішні учні, які готуються до свідомої активної участі в
суспільному житті. Досвід взаємостосунків, виявлення та захист своїх інтересів, життя в
шкільному середовищі, досвід у самореалізації стануть для підлітків тим багаттям, з яким
вони підуть у самостійне життя.
Елементи дорослого громадянського життя моделюються у школі через учнівське
самоврядування, адже шкільне життя будується на основі демократичних цінностей.
Учнівське самоврядування у школі функціонує з метою забезпечення виконання учнями
їхніх обов’язків та захисту їх прав, а також сприяє гармонійному розвитку особистості учня,
формування в нього навичок майбутнього організатора, керівника.
Створення дієвої моделі учнівського самоврядування – це спільна робота вчительського і
учнівського колективів Добромильської ЗСШ І-ІІІ ступенів, яка проводиться з 1993року.
Саме наявність педагогів, які хочуть і вміють працювати з дітьми є найголовнішою умовою
розвитку самоврядування.
Перші паростки самоврядування беруть початок з учнівського самоврядування класу.
Тому дуже важливою є роль класного керівника, бо виховання організаторських здібностей –
процес складний і тривалий. Атмосфера взаєморозуміння та взаємопідтримки, зацікавленості
сприяє становленню та розвитку самостійності, формуванню навичок планування та аналізу
роботи органів учнівського самоврядування. Учні, які володіють навиками організації
класного самоврядування, стають організаторами загальношкільного – це, переважно,
старшокласники. Дуже важливо привчати їх до прийняття самостійних рішень. Завдяки
активній участі в організації шкільного життя формуються такі якості, як відповідальність,
самостійність, прагнення до творчості та виявлення ініціативи.
Учнівське самоврядування Добромильської ЗСШ І-ІІІ ступенів регламентує свою
діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Декларації прав
дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи,
Положення про учнівське самоврядування, Статуту учнівського самоврядування.
Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру – загальношкільну та класну – із
чітким
взаємозв’язком
органів
самоврядування
та
підпорядкування
класних
загальношкільним. Педагогічний колектив здійснює консультативне керівництво органами
учнівського самоврядування обох рівнів. Організаційною основою самоврядування школи
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становить учнівський актив 5-11 класів, який обирається на початку навчального року на
зборах класного учнівського колективу.
Законодавчою ланкою самоврядування і найвищим його органом є Рада учнівського
самоврядування школи, яка обирається щороку у вересні.
Структурна Рада учнівського самоврядування школи складається із шести Рад та
старостату:
Рада «Навчання»; Рада «Дисципліна та порядок»; Рада «Відродження»; Рада «Добре
серце»; Рада «Дозвілля»; Рада «Інформаційні оглядачі».
Голова Ради учнівського самоврядування обирається шляхом відкритого голосування.
Засідання Ради учнівського самоврядування проводиться один раз в місяць. При потребі –
частіше. Рада учнівського самоврядування складає план роботи на навчальний рік у вересні.
Учнівські самоврядування наділене певними правами в межах своєї компетенції та має
ряд обов’язків, обумовлених у Положенні про учнівське самоврядування та Статуті для
вирішення учнівських проблем різного характеру.
Доручення у раді учнівського самоврядування розподіляються з урахуванням
індивідуальних здібностей і можливостей учнів.
Рада учнівського самоврядування – це 21 учень – старшокласників, який користується
авторитетом у своїх однолітків та вчителів, має певні навики, вміння
1996-1997 навчальний рік.
Голова учнівського самоврядування – Турко О.,9-А
Заступник – Гик О.,9-В
Секретар – Копко І.,9-А
Рада «Навчання» - Босак О.,10-А, Шатинська Л.,10-Б, Загорбенська Т.,9-В, Беднарчик
З.,11-Б.
Рада « Відродження» - Пушак Т.,10-А, Гутей О.,8-В, Сподарик І.,9-В,Старевич Г.,11-А.
Рада «Дисципліна та порядок» - Токар І.,11-В, Мілян В.,11-Б, Копко І.,11-А, Гретин
О.,11-Б.
Рада «Добре серце» - Кравчишин Г.,11-А, Міка М.,7-Б, Копко І.,9-А, Ланова Г.,8-Б.
Рада « Дозвілля» - Біжецький Р.,10-А, Гуревич А.,10-Б, Токар В.,10-А,Лесняк Т.,10-Б.
1997-1998 навчальний рік.
Голова учнівського самоврядування – Загорбенська Тетяна,10-В
Заступник – Цап׳як Ольга,10-Б
Секретар – Сподарик Ірина,10-В
Рада «Навчання» - Босак Оля,11-А, Гутей Олеся,9-В, Шатинська Ольга,8-Б
Рада « Відродження» -Пушак Тарас,11-А, Сарахман Мар׳яна, 7-Б, Фарило Оксана,10-В,
Крутій Оксана, 10-В
Рада «Дисципліна та порядок» -Токар Володимир, 11-А, Омелюх Тарас,11-В, Бішко
Павло, 10-В, Гуревич Андрій, 11-Б
Рада «Добре серце» - Гутей Ірина, 11-В, Гутей Надія, 11-В, Потоцька Олександра, 10-Б,
Городецька Вероніка, 6-Б
Рада « Дозвілля» - Біжецький Роман, 11-А, Сидір Андрій, 11-А, Березін Микола,11-Б,
Манько Віталій, 11-Б
1999-2000 навчальний рік.
Голова учнівського самоврядування – Чаплик Анна,11-Б
Заступник – Куртяк Ірина,9-Б
Рада «Навчання» - Беницька Марія,9-Б, Фірко Оксана,8-Б, Гелюта Оксана, 8-В,
Рада « Відродження» - Куртяк Ірина,9-Б, Більо Марія, 11-В, Угрин Ольга,7-А
Рада «Дисципліна та порядок» - Дицьо Ірина, Костів Віктор,11-А, Муль Оксана, 8-А
Рада «Добре серце» - Кречківська Юля, 9-Б, Рачинська Оксана,8-В, Короляк Тетяна, 11-Б
Рада« Дозвілля» - Чаплик Анна, 11-Б, Манько Андрій, 11-В, Попова Марія,10-В
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Рада учнівського самоврядування була організатором виставки квітів «Найкращі квіти –
рідному місту», яка проходила 26 вересня 1999 року у625 день народження міста Добромиля.
Переможцем визнано 9-А клас із композицією «Добромилю – 625»
Юні поетеси школи Біян Людмила(11-Б) та Цабак Зоряна (10-Б) презентували свої вірші
на літературному вечорі «Поетичне свічадо. Малиновий дзвін юної поетичної душі»
Рада учнівського самоврядування стала ініціатором та організатором проведення шоупрограми – вечора відпочинку та розваг для старшокласників «ТИ можеш стати зіркою».
Основна тема – президентські вибори. Старшокласники творчо підійшли до програм
кожного кандидата і перетворили їх у захоплюючі виступи. Переможці – 9- А, 9-В, 8-Б.
Математичний КВК між учнями 8-х класів; конкурс Різдвяних привітань «Різдво Твоє,
Христе Боже, радість звістило всій Вселенній»; літературні вечори; відзначення дня Св.
Валентина, Великодня, Дня матері; пізнавально-виховні години – у цих та інших заходах
брали активну участь члени учнівського самоврядування.
2000-2001 навчальний рік.
Голова учнівського самоврядування – Гаваньо Ірина,11-Б
Заступник – Мошора Ліда,10-Б
Рада «Навчання» - Гелюта Оксана,9-В, Шатинська Олена, 9-Б, Гладьо Ігор, 7-Б,
Рада « Відродження» - Цабак Зоряна, 11-В, Ісак Ірина,9-В, Котова Тетяна, 11-А
Рада «Дисципліна та порядок» - Іванечко Олег, 10-А, Муль Оксана,9-А, Кучейник
Володимир, 10-В
Рада «Добре серце» - Мрачинська Оксана ,9-В, Городецька Верона,9-Б, Кречківська Юля,
10-Б
Рада« Дозвілля» - Бачинський Павло,9-Б, Сулик Юрій,9-Б, Угрин Ольга, 8-А
Рада учнівського самоврядування підготувала до дня вчителя надзвичайно гарне свято.
Кожен клас виготовив квіткові композиції своїм наставникам, а під час святкового концерту
учні мали змогу висловити щиру вдячність вчителям за їх працю.
Проведено було осінні учнівські бали ; конкурс на краще оформлення класних кімнат до
Новорічних та Різдвяних свят « Зустрічаємо III тисячоліття»; вечір відпочинку «Через віки з
любов׳ю»,та інші.
Вперше проводився конкурс « Кращий інформаційний оглядач школи». Змагання
проводились у 3-х номінаціях : «Події в Україні», «Події за рубежем», «Новини культури,
спорту». Найкращими інформаційними оглядачами школи оголошено : Сабат Марію, Юрсу
Юлю -5-Б, Денис Аллу – 6-А, Лисейко Юлю – 6-В, Костоглод Марію – 7-А, Лемко Галю,
Босак Тетяну – 7-Б, Фірко Оксану та Ірину – 9-Б, Міку Марічку – 9-В
.
2001-2002 навчальний рік.
Голова учнівського самоврядування - Мошора Ліда,11- Б
Заступник – Фірко Оксана,10-Б
Рада «Навчання» - Хомічак Мар׳яна,11-Б, Телічак Ольга, 10-В, Задорожний Василь,7-В
Рада « Відродження» -Труш Анна,10-Г, Бучак Тетяна,9-Б, Паранька Ярина,6-Б
Рада «Дисципліна та порядок» -Муль Оксана,10-А, Дудник Олександр,11-В, Ярош
Іванна,10-Г
Рада «Добре серце» Франківська Галина,9-В, Городецька Вероніка,10-Б,Міка
Марічка,10-В
Рада« Дозвілля» -Ледахівський Володимир,10-Б, Турко Надія,9-В, Дзюбак Марія,11-А
Рада учнівського самоврядування провела з 24 по 28 вересня тиждень осені який включав
: конкурс малюнків та осінній ярмарок для учнів 1-4 класів; осінній бал для учнів 5-7кл.
«Осінній вернісаж – 2001»; вечір відпочинку для старшокласників «Міс Осені – 2001» перемога дісталася Шпайхер Тетяні, 11-Б.
До Великодніх свят у школі було оформлено Дерево життя – кожен учень 1-11 класу
власноруч виготовив писанку , яку було розміщено на дереві.
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У рамках щорічного конкурсу «Учень року», що його проводить Союз Українок, вперше
визначали кращого учня класу.
2002-2003 навчальний рік.
Голова учнівського самоврядування - Фірко Оксана,11-Б
Заступник – ГелютаОксана,11-В
Рада «Навчання» - Фірко Ірина,11-Б, Телічак Ольга, 11-В,Лужецький Тарас,9-Б
Рада « Відродження» - Мрачинська Оксана ,11-В, Яворська Ксеня,10-Б, Пришляк
Василина,6-А,
Рада «Дисципліна та порядок» -Куць Віталій,11-Б, Прокопець Остап,9-А, Голюк
Анлрій,8-В
Рада «Добре серце» - Кушак Володимир,11-Г, Волошин Олена,11-Б,Хадай Ірина,9-В
Рада« Дозвілля» - Устрицький Андрій,11-Б, Угрин Ольга,10-А, Шатинська Галина,8-В
Інформаційний оглядач – Волошин Олена,11-Б
До дня вчителя рада учнівського самоврядування підготувала надзвичайне, незвичайне –
святкове засідання, на яке запросили вчителів школи. Лунали пісні , слова поезії , найщиріші
вітання із святом. Для вчителів підготували вітальні грамоти, квіти, а класні керівники
отримали медалі - «Найкласніший класний керівник»
Вечір відпочинку та розваг для старшокласників « Я запросити хочу вас на танець»
запам’ятався цікавою програмою, а переможцями стали – Роман Юля та Лужецький Ігор.
2003-2004 навчальний рік
Голова учнівського самоврядування – Галич Христина
Заступник – Франківська Галина
Рада «Навчання» - Голубко Леся, Цицик Ірина, Лесик Анна
Рада « Відродження» -Гера Тетяна, Паберівська СофІЯ, Мрачинська Олена,
Рада «Дисципліна та порядок» - Кіндзерська Олена, Махновська Романія, Гладьо Ігор
Рада «Добре серце» - Гладьо Олеся, Гриценко Вікторія, Потоцька Ірина
Рада« Дозвілля» - Турко Надія, Угрин Ольга, Босаневич Мар׳яна
Інформаційні оглядачі – Прокопчук Борис, Судук Вікторія, Чаплик Тарас
Рада учнівського самоврядування провела свято осені «Осіннім золотом печаль
розколота» для учнів 5-7 класів. На вечорі відпочинку для старшокласників «Осінній
вернісаж – 2003» обрали Міс школи – Гладьо Олесю, титули «Віце-міс школи» отримали
Лемко Галина та Босаневич Мар׳яна.
У січні 2004 року учні школи приймали гостей – своїх ровесників із Луганська.
2004-2005 навчальний рік
Голова Заступник Секретар Рада «Навчання»
Рада «Дисципліна та порядок»
Рада «Відродження»
Рада «Добре серце»
Рада «Дозвілля»

Галич Христина
Лучин Віра
Задорожний Василь
Судук Вікторія
Дзюб’як Володимир
Грицюк Ірина
Голюк Андрій
Калита Андрій
Кенийз Юрій
Войтович Наталія
Прокопчук Ольга
Городецька Наталія
Цицик Ірина
Невідома Соломія
Подоляк Ганна
Босаневич Мар’яна
Ковалишин Світлана
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Рада «Інформаційні оглядачі»

Леончик Ярина
Войтів Сергій
Скірка Володимир
Чаплик Тарас

2004-2005 навчальний рік
Рада учнівського самоврядування працювала надзвичайно активно.
Рада «Навчання»:
було проведено усний журнал «Коли на чужині душа в смутку мліла», присвячений
проблемам еміграції українців;
учні факультативу з української мови та літератури провели літературну композицію
«Минуще все, лиш слово не мине…»;
«Іван Пулюй – вчений світової слави», науково-практична конференція, підготовлена
учнями 10-Б класу.
Рада «Відродження» підготувала у кожному класі виховні години, присвячені 62-ій
річниці утворення УПА, на які запросили учасників національно-визвольних змагань.
До Новорічних та Різдвяних свят рада провела конкурс на краще оформлення класних
кімнат під назвою «Нехай колядками вітає Божого Сина вся земля». І місце отримали 9-Б та
5-Б кл.; ІІ місце – 7-А, 6-А; ІІ місце – 6-В, 11-В класи.
«Дзвонять в серці дзвони Великодні». Під такою назвою було проведено ряд заходів до
Великодня: оформлено Дерево життя з писанками від всіх учнів, випущено святкову газету,
підготовлено святкове привітання.
Рада «Добре серце» підготувала для дітей сиріт, напівсиріт казкове дійство до Дня
Милосердя «На Святого Миколая цілий рік жде дітвора».
.
Рада «Дозвілля»:
вечір відпочинку та розваг для учнів 5-7 класів «Бабиного літа довгі білі коси»
(переможцями стали 5-Б, 7-А, 7-Б класи);
осінній бал для старшокласників «Мрій дитинна чистота» (нагороджено 8-Б; 10-А; 11-А
класи за активну участь);
святкове привітання до Дня вчителя «За наших знань багаття – уклін вам до землі»;
вечір відпочинку та розваг для старшокласників до Дня святого Валентина «Кохання і
любов – категорії вічні».
Та найбільш пам’ятними для учнів школи, вчителів, громадськості міста стали події
Помаранчевої революції, бо саме рада учнівського самоврядування першою у Добромилі
підняла всіх, відгукнувшись на заклик Всеукраїнського страйку. 23 листопада школа вийшла
на площу, порив молоді підтримали дорослі. 25 листопада, на засіданні Ради було прийнято
рішення про участь і ставлення до згаданих подій. Для членів учнівського самоврядування це
був справжній урок демократії.
Саме тому учні школи були активними учасниками святкової академії, присвяченої
перемозі українського народу в Помаранчевій революції «Звільнилась Україна із неволі та
світу заявила: «Я – жива!» 30 січня у будинку «Просвіта».
2005-2006 навчальний рік
Голова Заступник Секретар -

Лесик Анна
Марадь Світлана
Барабаш Юлія
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Рада «Навчання»
Рада «Дисципліна та порядок»
Рада «Відродження»
Рада «Добре серце»
Рада «Дозвілля»
Рада «Інформаційні оглядачі»

Шелик Олена
Лисейко Олена
Боднар Юлія
Марадь Андрій
Ковалишин Віталій
Токар Юлія
Гусар Христина
Кілочко Ірина
Підганяк Ірина
Зварич Іванна
Андрухів Оксана
Манько Володимир
Судук Вікторія
Сенчишин Ольга
Городецька Наталія
Войтів Сергій
Задорожний Василь
Скірка Володимир

2005-2006 навчальний рік
Цей рік став пам’ятним для всіх поколінь добромильців: з доброї волі Президента
України В.Ющенка при підтримці Міністерства палива та енергетика на кошти НАК
«Нафтогаз України» зведено у Добромилі нову сучасну школу.
Особлива подяка за сприяння у відновленні будівництва (26 червня 2005 року) нашому
землякові Андрію Лопушанському. А 25 грудня урочисто відкрито нову школу.
Рада учнівського самоврядування активно підготувалась до цієї події: її виступ глядачі
підтримали аплодисментами. Учні розробили ескізи нової шкільної форми і значка, які
продемонстрували під час урочистостей.
Відділ освіти Старосамбірської райдержадміністрації провів з метою сприяння розвитку у
дітей активної життєвої позиції, залучення учнів до управління шкільним життям конкурс
«Кращий лідер учнівського самоврядування».
Команда Добромильської ЗСШ І-ІІІ ступенів під назвою «Мрія» у складі: Лесик Анни,
Марадя Андрія, Сенчишин Ольги, Судук Вікторії, Шелик Олени, Зварич Іванни, Гусак
Христини, Барабаш Юлії, Ковалишина Віталія, вийшла переможцем у І турі. 7 грудня – ІІ тур
конкурсу – і ІІІ місце за його результатами.
Протягом року рада учнівського самоврядування працювала згідно плану.
Рада «Навчання» підвела підсумки навчання учнів школи, випустила «Екран успішності».
Визначено що:
у 5-А, 10-Б класах – найкраща успішність;
у 11-Б, 6-Б, 5-Б кл. – відмінна успішність;
у 9-Б, 6-А кл. – добра;
у 6-В, 8-В, 7-Б кл. – задовільна;
у 10-А, 7-А, 8-А, 11-А кл – погана;
у 7-В, 8-Б, 10-В кл. – дуже погана;
у 9-А кл. – найгірша.
Члени ради «Відродження» підготували:
круглий стіл з учасниками національно-визвольних змагань «Зродились ви великої
години»;
виховну годину «Як ви помирали – вам сурми не грали», до 87-ої річниці проголошення
ЗУНР.
«Ясен світ Коляди», пізнавально-виховну годину;
історичну конференцію «Котилась Україною скривавлена зоря».
Традицією стали щорічні конкурси – на краще оформлення класних кімнат до
Новорічних та Різдвяних свят, а також до Великодня.
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Рада «Добре серце» звернулась до учнів школи і їх батьків з проханням допомогти:
подати матеріальну допомогу учневі 8-А класу Цицику Івану на лікування перелому руки .
Члени Ради «Дозвілля» проявили велику творчість під час проведення вечорів відпочинку
та розваг для учнів 5-7 класів «А осінь завжди щира і привітна, вона всього дарує нам
сповна». 8-11 класів «Знов стелить Осінь килими багряні», «Любов – це дар! І Бог сам
обирає, хто заслужив оце спізнати диво».
З їх участю урочисто було відсвятковано День учителя, якому передувало опитування
учнів і було визначено найкращих (на думку школярів) учителів – Калиту І.М., Бербиха А.Д.,
Паберівську М.В.
Літературно-музичні композиції «Цілую ніжно материнські руки», «Будь благословенна,
нене!» допомогла провести рада «Дозвілля».
Протягом січня – березня учнівський та педагогічний колектив школи працював над
проблемою. «Формування в учнів здорового способу життя». Члени учнівського
самоврядування готували реферати, брали активну участь у диспутах, круглих столах,
зустрічах із працівниками інспекції у справах неповнолітніх, лікарями, шкільним
психологом. Було проведено учнівську конференцію для учнів 8-11 класів «Формування
здорового способу життя», яка стала підсумком роботи Ради учнівського самоврядування.
Після відкриття нової школи у Добромилі проводились заходи не тільки районного, а й
обласного масштабу, активними учасниками яких були члени Ради учнівського
самоврядування.
Так у січні, відбулася зустріч із директорами шкіл Галицького району М.Львова.
А 30 березня, - науково-практична конференція «Я син народа, що вгору йде…»,
присвячена І.Франкові.
Під час проведення свята останнього шкільного дзвоника голова Союзу Українок,
підводячи підсумки щорічного конкурсу «Учень року», нагородила цілий ряд учнів у
номінації «Громадська активність».
2006-2007 навчальний рік
Голова Заступник Секретар Рада «Навчання»
Рада «Дисципліна та порядок»
Рада «Відродження»
Рада «Добре серце»
Рада «Дозвілля»
Рада «Інформаційні оглядачі»

Марадь Андрій
Коростенський Андрій
Барабаш Юля
Прокопець Надія
Боднар Юлія
Ленько Юлія
Турко Сергій
Ковалишин Віталій
Плюгавка Тарас
Гусак Христина
Мацько Ксенія
Войтович Павло
Шелик Олена
Андрухів Оксана
Манько Володимир
Дика Олеся
Городецька Наталія
Пришляк Василина
Сенчишин Ольга
Гладьо Анна
Тесля Христина

2006-2007 навчальний рік
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У вересні наше місто святкувало 632-у річницю. Учні Добромильської ЗСШ І-ІІІ ступенів
підготували до цієї знаменитої дати цілий ряд заходів: - виставку осінніх композицій
(відзначились 5-А, 6-А, 8-Б класи)
конкурс тематичних газет – переможці: Войтович Оксана (9-А клас), 11-Б та 10-А кл.
Та кульмінацією святкувань став конкурс краси, юності, таланту «Осінній вернісаж –
2006». Титул «Міс школи – 2006» виборола Судук Віка; Дика Олеся стала «Віце-міс школи»,
а Юрса Юлія зібрала всі голоси глядачів.
Учнівське самоврядування було ініціатором та брало активну участь у підготовці та
проведенні святкувань Дня вчителя; вшанування учасників – національно-визвольних
змагань; проведення екскурсії на батьківщину Степана Бандери в С.Старий Угринів ІваноФранківської області; історичних конференцій про Михайла Грушевського та Маркіяна
Шашкевича; години пам’яті жертв голодомору.
7 грудня – день місцевого самоврядування рада учнівського самоврядування провела у
цей день своє засідання «Школа. Якою ми її бачимо»; його підготувала рада «Інформаційних
оглядачів». В цей день частину уроків провели самі учні, саме ті, що хочуть стати вчителями.
Учні самі слідкували за порядком у школі. Підводячи підсумки, члени учнівського
самоврядування не тільки звітували про роботу, а накреслювали шляхи дальшої роботи та
співпраці з вчительським колективом.
Рада «Відродження» провела виховні години до пам’ятних дат.
Цього року аж трьом учням школи знадобилася допомога Ради»Добре серце»: Дзюбак
Наталії та Череховській Катерині, Глив’яку Василю.
Пам’ятною стала дата 13 грудня – у цей день у Добромилі освячено церкву ім. Андрія
Первозваного. А у школі відкрито центр довузівської підготовки Київського національного
університету ім. М.Драгоманова.
Активно працювала рада «Інформаційні оглядачі». Було проведено радіолінійки 6.11.
«Маркіян Шашкевич – галицький будитель», «Крути: подвиг і трагедія» 29.01 «Поет
людської і національної гідності» 9.03.
Рада «Навчання» надавала допомогу учням, проводила виховні години, брала участь у
тематичних вечорах. Досягнення учнів було висвітлено на «Екрані успішності»:
7-Б – найкраща;
6-А, 5-А, 11-Б, 6-Б – відмінна;
5-Б, 10-Б, 7-В – добра;
11-А, 9-В, 9-А – задовільна;
8-Б, 7-А, 8-А, 8-В – погана;
10-А, 11-В – дуже погана;
9-Б – найгірша.
Подією обласного масштабу стала презентація книги Галини Пагутяк «Слуга з
Добромиля». Учні школи під керівництвом учителів підготували величне дійство – не просто
ознайомили глядачів із книгою, а презентували Добромиль, його історію, визначні місця,
людей, які прославили наше місто.
2007-2008 навчальний рік
Голова Заступник Секретар Рада «Навчання»
Рада «Дисципліна та порядок»
Рада «Відродження»

Тимко Галина
Оприск Ганна
Коростенський Андрій
Дзюб’як Володимир
Подоляк Ганна
Крвавич Наталія
Лопушанський Назар
Габрель Тарас
Іванський Василь
Гера Тетяна
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Рада «Добре серце»
Рада «Дозвілля»
Рада «Інформаційні оглядачі»

Курило Олег
Сенчишин Ольга
Мацько Оксана
Манько Володимир
Лесик Оксана
Пришляк Василина
Городецька Наталія
Боднар Юлія
Ленько Юлія
Голубко Андрій
Алексевич Марічка

2007-2008 навчальний рік
Рік був насичений найрізноманітнішими справами, які проводила Рада учнівського
самоврядування.
Рада «Навчання» залучила учнів до роботи в предметних факультативах; перевірила
готовність учнів до уроків; підводила підсумки навчальної діяльності класів. Успішність
виглядала так:
11-Б – найкраще;
6-А, 10-А, 5-Б, 8-Б – відмінна;
5-А, 7-А, 11-А, 6-Б, 10-В, 7-Б – добра;
10-Б, 9-А – задовільна;
8-В – погана;
8-А, 9-В – дуже погана;
9-Б – найгірша.
У класах проведено бесіди, аналіз стану навчання. Рада допомогла у проведенні
літературних вечорів, ранків, свят, зустрічей, конференцій, а саме:
«Мандрівка в Країну казок»;
«Світ ловив мене, та не впіймав»;
«Для України треба не тільки вмирати, але й жити»;
«Стежини долі Андрія Малишка».
Рада «Відродження»
Було підготовлено і проведено у будинку «Просвіта» літературно-мистецький вечір, до
65-ої річниці утворення УПА «Легендарна УПА, твоя мрія, мета – Українська держава –
здійснилась».
Проведено у школі акцію «Засвіти свічку пам’яті», до 75-их роковин голодомору в
Україні.
«Христос Родився! Мир усім!» конкурс на краще оформлення класного приміщення та
святкове привітання:
Переможці – 5-Б, 6-Б, 7-А, 6-А, 9-А класи. До Великодніх свят у школі оформлено
Дерево Життя із писанками від кожної дитини.
Рада «Добре серце» організувала акції допомоги для Моцьо Оксани, Косовської Марії,
Вуйця Андрія, Бандуровського Віталія.
Рада «Інформаційні оглядачі» готувала і проводила тематичні інформаційні години,
огляди преси «Світ за Тиждень» радіолінійки: до Дня української писемності й мови – 9
листопада; «Крути – символ національної єдності й честі» - 29 січня «Кришталь моєї мови
дорогої» - 21 лютого.
Рада «Дозвілля організувала:
свято Осені для учнів 5-7 кл. «Крокує тихо Осінь по землі, кружляючи в замріяному
танці». Переможці: 7-Б, 5-Б, 6-А, 6-Б класи;
вечір вшанування педагогічних працівників «Освітній великій родині дітвора шле вітання
палкі» (його підготували ради «Дозвілля» 11-Б, 11-А класів);
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вечір відпочинку та розваг для старшокласників «Золота красуня, осінь – чарівниця по
землі ступає, золотом іскриться»;
І місце – 8-Б
ІІ місце – 10-А
ІІІ місце – 9-Б, 11-А
свято повноліття «І зрілості прийшов нестерпний час»;
«Вічна загадка Любові» - вечір до Дня святого Валентина;
Рада учнівського самоврядування була активним учасником у підготовці і проведенні:
6 жовтня – Дня народження міста «Свято Добромиля в нас, свято у кожній родині»;
9 листопада – круглого столу із працівниками соціальної служби для сім’ї, дітей та
молоді;
23 грудня – вечорі пам’яті В’ячеслава Чорновола «Живий у пам’яті народу»;
9 березня – літературно-мистецької композиції «Іду з дитинства до Тараса»;
19 квітня – акції «Посади отчий ліс»;
травень – акції «Слухай, читай, дивись – українське», презентації творчості Романа
Іванчука.
2008-2009 навчальний рік
Голова Заступник Секретар Рада «Навчання»
Рада «Дисципліна та порядок»
Рада «Відродження»
Рада «Добре серце»
Рада «Дозвілля»
Рада «Інформаційні оглядачі»

Тимко Галина
Більо Назар
Крвавич Наталія
Волошин Марія
Подоляк Ганна
Легкобит Ірина
Потічний Іван
Голубко Андрій
Лопушанський Назар
Ровдич Ярина
Комарницька Ірина
Калита Влада
Гузар Ірина
Драбик Ярина
Біжецька Марія
Щурко Марта
Городецька Наталія
Курило Ольга
Ленько Юлія
Крвавич Ірина
Алексевич Марія

2008-2009 навчальний рік
Рада учнівського самоврядування провела організаційне засідання 16 вересня: обрано
голів рад; обговорено і затверджено план роботи
Проведено:
3.10 Святковий концерт до Дня вчителя «Усім, кому горде ймення Учитель», рада
«Дозвілля».
14.10 Зустріч учнівського самоврядування із учасниками національно-визвольних
змагань «Героїчна сторінка історії України», рада «Відродження»
Рада «Дозвілля»:
16.10 Свято Осені для учнів 1-4 класів «Золотокоса царівна Осінь павутинками срібно
дзвенить»
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І місце – 3-Б
ІІ місце – 1-А
ІІІ місце – 3-А, 4-А
24.10 Осінній бал для учнів 5-7 класів «Золота красуня Осінь знову і знову чарує нас»
7.11 Українська дискотека «Чарівна Осінь як царівна глибоку душу полонила»
Рада «Інформаційні оглядачі»
3.11 Тематична інформаційна година до 90 річниці утворення ЗУНР.
10.11 Радіолінійка «Ми як скарб нетлінний мову рідну мусимо нащадкам передать».
Робота ради учнівського самоврядування ведеться згідно плану складеного на засіданні,
він містить у собі пропозиції від кожного класу. Тому шкільне життя наповнене
різноманітними виховними заходами: ранками, зустрічами, пізнавально-виховними
годинами, конференціями, вечорами, які цікаві для всіх учнів. Така різноманітність форм
роботи дає змогу кожному взяти участь у підготовці й проведенні різних заходів, що створює
умови для реалізації і розвитку здібностей учнів, формуванню умінь і навичок.

38

2.6 Організація літнього відпочинку школярів
Протягом 2003-2008 років у школі працювали літні оздоровчі табори.
2003-2004н. р. в оздоровчому таборі «Веселка» було оздоровлено 100 дітей.
2004-2005 н.р., в оздоровчому таборі «Усмішка» було оздоровлено 100 дітей. З них: 50 з
малозабезпечених сімей, 32 з багатодітних сімей, 9 обдарованих дітей, 2 сиріт, 6 напівсиріт, 1
постраждалий внаслідок аварії на ЧАЕС.
2005-2006 н.р., оздоровчий табір «Мрія», оздоровлено 250 дітей, з них 177 з
малозабезпечених сімей, 30 з багатодітних сімей, 30 обдарованих дітей, 5 сиріт, 8 напівсиріт.
2006-2007 н.р., в оздоровчому таборі «Журавлик» було оздоровлено 270 учнів, з них: 180
з малозабезпечених сімей, 30 з багатодітних сімей, 50 обдарованих дітей, 3 сироти, 7
напівсиріт.
2007-2008 н.р., в оздоровчому таборі «Радість» було оздоровлено 250 учнів, з них: 180 з
малозабезпечених сімей, 27 обдарованих дітей, 28 з багатодітних сімей, 5 сиріт, 10
напівсиріт.
До роботи у пришкільному оздоровчому таборі залучаються вчителі початкових класів,
класні керівники 5-8 та 10 класів, вчителі-предметники. Всі учні розділені на загони, які
мають свою назву, девіз, пісню. Вся робота ведеться згідно до плану. Життя у таборі
насичене різноманітними конкурсами, спортивними змаганнями, іграми, екскурсіями. Із
учнями проводяться виховні бесіди.
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III. Висновки
У цьому навчальному році я закінчую навчання у школі. Мені та моїм однокласникам –
17 років, так як і незалежній Україні. Задумуючись над тим, ким ми будемо в майбутньому,
розуміємо, що основа цього майбутнього закладена саме в школі. Добромильська школа
відома як заклад, що дає ґрунтовні і міцні знання із загальноосвітніх дисциплін; готує своїх
випускників як активних громадян демократичного суспільства.
Становлення Української держави і формування української нації – процес тривалий,
неоднозначний, особливо гостро його сприймає сучасна молодь. Якою вона буде, які
цінності становитимуть її свідомість – таким буде майбутнє нашої країни.
Добромильська школа є тим осередком, де плекається нове покоління, здатне творчо
вирішувати проблеми свого часу. Вчительський колектив докладає усіх зусиль, щоб із стін
школи виходили всебічно розвинені особистості. Моя робота – це, можливо, ще не досконала
спроба створити літопис школи в роки незалежності, та своєрідна подяка за нелегку
вчительську працю моїх наставників.
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