
  

Як ми раді у світлу днину
Друзів знову всіх зустрічать

Рідна школа –
Шкільна родина!

Українського роду віть!



  

Під розлогими вербами у мальовничому куточку 
мікрорайону “Дружба ” заходиться наша домівка – 
комунальна середня загальноосвітня школа №16    ім. 
В.Левицького. Славиться вона серед навчальних 
закладів міста висококваліфікованими педагогами і 
здібними учнями.



  

Емблема школи сприяння здоров’ю 

Здобутки школи

Методичне об’єднання класних керівників

Гуртки та секції

Фотоальбом

EXIT



  

ГурткиГуртки тата секціїсекції
 Декоративний розпис та малювання 
 Образотворче мистецтво 
 Військово-патріотичне (козачата)
 Туристично-краєзнавчий 
 Вокальний та хоровий спів 
 Хор учнів початкових класів 
 Спортивні секції: Футбол, Карате, Баскетбол, 

Аеробіка 
 Сучасні танці 
 Сучасні естрадні танці 
 Естрадні танці 



  

Емблема школи сприяння здоров’яЕмблема школи сприяння здоров’я



  

Здобутки школи

Завдяки спільним зусиллям шкільної родини у 2002-
2003 н.р. ми нагородженні грамотою Тернопільської 
міської ради за ІІ місце у міському конкурсі “Школа 
року – 2003р.” У цьому ж році педагогічний колектив 
закладу став переможцем Всеукраїнського конкурсу – 
захисту сучасної моделі навчального закладу – Школа 
сприяння здоров’ю за впровадження інноваційних 
технологій щодо формування культури здоров’я, 
позитивної мотивації на здоровий спосіб життя 
учасників навчально-виховного процесу. У 2003-
2004н.р. ми перемогли в номінації “Школа турист”



  

Здобутки школи

Протягом 2000-2003 років учні нашої школи 
стали переможцями міських, обласних 
предметних олімпіад.

Камер хор учнів 8-11 класів став лауреатом 
міського і обласного конкурсів художньої 
самодіяльності.

За підсумками 2002-2003 років учні школи 
зайняли 1 місце в спартакіаді учнівської молоді.

У 2003-2004 н.р. козацький курінь школи зайняв 
І місце в міських змаганнях “Козацькі забави”.



  

Формуванню здорового способу життя учнівської молоді 
сприяє участь школярів у міському конкурсі плаката 
“СНІД – глобальна проблема людства” . У 2003 р. 
школярі були відзначені грамотою міського центру 
дитячої творчості. У цьому році Тернопільський міський 
центр соціальних служб для молоді оголосив подяку 
КСЗШ №16 за участь у цьому конкурсі.



  

Методичне об'єднання класних керівниківМетодичне об'єднання класних керівників

5-8 класів5-8 класів

Методичне об'єднання класних керівниківМетодичне об'єднання класних керівників

5-8 класів5-8 класів
ПІП класного керівника Клас Тема над якою працює

Присяжнюк Л.І. 5-А Країнознавство в системі морально-естетичного виховання школярів.

Василенко Н.В. 5-Б Формування в учнів пізнавальної активності та культури поведінки, 
вміння самостійно набувати знання.

Герман Г.І. 6-А Виховання стриманості, покори, терпіння в учнів у взаємозв’язку 
церкви, школи, сім’ї

Гуйда С.П. 6-Б Національне та громадське виховання.

Балящук М.М. 6-В Родинне виховання.

Базунова Р.Р. 7-А Спільна робота сім’ї та школи щодо організації виховного процесу.

Іванюк Т.М. 7-Б Психолого-педагогічні проблеми морального розвитку учнів.

Юречко Н.М. 7-В Робота класного керівника щодо виховання учнів на 
загальнолюдських цінностях.

Петрокушин Р.В. 7-Г Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх 
способів розв’язування конфліктів.

Хоптій З.М. 8-А Формування культури поведінки учнів.

Кушпінська В.П. 8-Б Діяльність вчителя щодо формування правової культури учнів: поваги 
до Конституції, законодавства України, державної символіки.

Репета О.М. 8-В Формування екологічної культури учнів.

Бакало Л.А. 8-Д Виховання духовної культури особистості та створення умов для 
вільного формування в учнів власної світоглядної позиції.



  

Методичне об'єднання класних керівниківМетодичне об'єднання класних керівників

9-11 класів9-11 класів

Методичне об'єднання класних керівниківМетодичне об'єднання класних керівників

9-11 класів9-11 класів
ПІП класного керівника Клас Тема над якою працює

Чотарі Н.П. 9-А Творчість: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів, 
особистісно-орієнтований підхід у вихованні.

Бейко Р.П. 9-Б Розвиток особистості: досвід, проблема, пошук. 

Юхновська Т.І. 9-В Індивідуальний підхід до учнів в процесі виховання.

Соловей О.М. 9-Г Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої 
соціальної цінності.

Русин О.В. 9-Д Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої 
соціальної цінності.

Дворницька Н.А. 10-А Особистісно-орієнтований підхід у виховному процесі.

Бубняк Г.В. 10-Б Робота класного керівника щодо виховання учнів на 
загальнолюдських цінностях.

Люба Н.І. 10-В Діяльність класного керівника щодо формування художньої 
культури, розвитку естетичних потреб і почуттів.

Бугера Л.І. 10-Г Формування екологічної культури особистості.

Мультан В.С. 11-А Розвиток особистості: досвід, проблеми, пошуки.

Тендицька О.Є. 11-Б Організація виховного процесу на основі вивчення і розвитку 
індивідуальних здібностей учнів.

Скалій Н.В. 11-В Створення умов для вільного розвитку особистості школяра 
шляхом залучення його до різноманітних видів творчої діяльності.

Вовк Ю.Й. 11-Г Вибір життєвого шляху.

Білоус Л.С. 11-Д Формування соціального досвіду учнів у процесі правового та 
морального виховання.



  

“Душею” туристсько-краєзнавчої роботи є наш 
невтомний педагог-організатор Продан Тамара 
Артемівна. Її вихованці – постійні переможці і 
призери конкурсів і змагань: “Краща туристсько-
краєзнавча подорож І категорії складності з 
пішохідного туризму по Подільських Товтрах”, 
“Змагання з подолання туристської смуги перешкод 
міського туристичного зльоту школярів”, Міський 
конкурс Всеукраїнського руху учнівської молоді 
“Моя земля – земля моїх батьків” за напрямком 
“Туристська подорож” 



  

Юні туристи-краєзнавці, вивчаючи історію рідного 
краю, глибше пізнають оточуючий світ, радість 
спілкування з друзями, товариську солідарність, уміння 
співчувати і співпереживати. Це діти пронесуть через 
усе подальше життя.



  

Притаманна нашим школярам і козацька звитяга, й 
нездоланна воля до перемоги.



  

Шкільний курінь справних козачат нагороджений 
Грамотою Управління освіти і науки України 
Тернопільської міської ради за найкращий результат 
на етапі “Пісня і стрій” міських змагань “Козацькі 
забави 2002, 20003, 2004” та на етапі “Козацька 
естафета” міських змагань “Козацькі забави 2004”. 
Наші вихованці найкраще метають списи, ходять на 
ходулях, стрибають у мішках і співають у строю.



  

Славиться рідна школа й солов'їними голосами 
вихованців. Камерний хор під керівництвом вчителя 
музики Скалій Н.В. здобув у 2004 році перемогу на 
міському етапі Всеукраїнського фестивалю хорового 
мистецтва “Співає юність України”



  

Бездоганне виконання пісень вокальним тріо у складі 
А.Пелиха, В.Лотоцького, В.Солодкого у 2003-2004 н.р. 
було відзначене на міському і обласному етапах огляду 
конкурсу стрілецької та  повстанської пісні. Вони 
здобули І місце.



  

Маємо хороші досягнення і в спорті. Протягом 
трьох років (2002-2004р.) наші спортсмени 
виборюють І місце у  міській спартакіаді 
школярів. Неодноразово були переможцями та 
призерами легкоатлетичних забігів пам'яті 
Я.Стецька, здобували першість в турнірах з 
баскетболу, аеробіки та у “Стартах надій”



  

Команда з аеробіки неодноразово виборювала призові 
місця на міських та обласних конкурсах. 
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