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Великомостівський опорний заклад загальної середньої освіти
І – ІІІ ступенів збудований у 1991 році, знаходиться у мальовничому

куточку нашого міста.

Сьогодні тут навчаються 877 учнів в 32 класах. До послуг школярів 
два  комп'ютерних класи з сучасною технікою, обладнані кабінети:

іноземної мови, біології, хімії, історії, економіки, математики, фізики,
кмп’ютерні класи, бібліотека, медіа - центр, підключення до мережі  

Інтернет, басейн.

У закладі працює чудовий колектив учителів, яких учні та їх батьки  
поважають за Божий талант нести вогонь у ряди школярів, за  

проявлену ними відданість важливій справі просвіти.

Двері закладу завжди відчинені для всіх бажаючих  
осягнути безкраї простори пізнання.



ГІМН  
ВЕЛИКОМОСТІВСЬКОГО  
ОЗЗСО І – ІІІ СТУПЕНІВ

Сюди завжди всі сходяться дороги,звідси йдуть вони у світ,
Тут вчать долати вміло перепони,
Тут виростає України цвіт.
Тут вчителі дають знання щоднини,
Тут друзі – всі одна сім’я, дитини тут виховують людину  
І відкривають шлях у майбуття.

Приспів:  
Куди б в житті не повела нас доля,  До 
тебе ми повернемось з доріг,  
Великомостівська ти наша школо,
Ти наша пристань, наш ти оберіг.
Дитинства роки – радісні, щасливі,тобою, школо, зв’язані у нас,  
Ти на політ в життя даєш нам крила,
Благословляєш нас у добрий час.
Ці дні шкільні ніколи не забудем, пам’ять добру в серці збережем.  
Вершини всі в житті своїм здобудем, Стежину правильну усі  
знайдем!

Слова та музика: Глюз М.І.  
Аранжування: Федик М.М.



КЕРІВНИК
ВЕЛИКОМОСТІВСЬКОГО ОЗЗСО І – ІІІ СТУПЕНІВ  

СТАДНИЦЬКА ГАЛИНАТЕОДОРІВНА

Вчитель біології вищої кваліфікаційної категорії,  
вчитель – методист.

Переможець обласного конкурсу
«Кращий директор загальноосвітнього закладу – 2012 »



КАДРОВИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Адміністрація закладу
Стадницька Галина Теодорівна – керівник Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІ ст.
Головко Надія Григорівна – заступник директора з НВР
Пальцева Ірина Василівна – заступник директора з НВР
ГладкаОлена Миколаївна – заступник директора з НВР

Балко Олександра Ігорівна – заступник директора з НВР
Пагутяк Ірина Володимирівна – заступник директора з ВР

Якісний склад педколективу
вища категорія – 34
перша категорія – 20  
друга категорія–10  

спеціаліст – 3
старший учитель – 9

вчитель-методист  –8
Кількість учителів – 67

Куличківська філія Великомостівського ОЗЗСО І – ІІІ ступенів –
«НВК ЗЗСО І – ІІІ ступенів – ЗДО»

вища категорія – 1
перша категорія – 8
друга категорія – 2

спеціаліст – 1
Кількість вчителів – 12

Борівська філія Великомостівського ОЗЗСО І – ІІІ ступенів –
«НВК ЗЗСО І степенів – ЗДО»

спеціаліст - 3
Кількість вчителів - 3





МІСІЯ ВЕЛИКОМОСТІВСЬКОГО ОЗЗСО І – ІІІ СТУПЕНІВ

 створення умов для розвитку розумових, творчих і дослідницьких  
здібностей учнів;

 інтелектуальне озброєння учнів методами дослідження;
 Досягнення успіху через впровадження правильних рішень у  

життєвих ситуаціях в постійно мінливому світі в умовах розвитку  
демократичної держави;

 виховання компетентного, конкурентоспроможного випускника,  
зорієнтованого на певну сферу діяльності.

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА

ВИХОВНА ПРОБЛЕМА

Особистісно-орієнтоване виховання як важлива умова формування  
активної громадської позиції учнівського колективу.

Створення громадсько - активного закладу

Упровадження нових освітніх технологій як засобу розвитку
особистості вчителя та учня



ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ВЕЛИКОМОСТІВСЬКОГО ОЗЗСО І – ІІІ СТУПЕНІВ

ВИХОВНА РОБОТА

Забезпечення умов для становлення гармонійної і цілісної  
особистості школяра, всебічного розвитку його здібностей та  

обдарувань, збагачення інтелектуального потенціалу і духовності.

Аспекти виховання

Національний

Морально – етичний 

Правовий

Художньо-естетичний

Екологічний

Трудовий



Матеріально-технічні, навчально-методичні умови  

роботи з обдарованими дітьми

.
• шкільні факультативи

• профільне навчання

• мережа гуртків (2020-2021н.р - 10), спецкурси,  
індивідуальні заняття

• співпраця з позашкільними навчальними закладами,  
ВНЗ

• участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях

.

• медіа-центр, сучасні кабінети, бібліотека, спортивна
база, басейн



 Каталог педагогічної літератури

 Банк діагностичних методик

 Банк завдань для підготовки учнівдо  

олімпіад

 Методичні посібники «Робота з  

обдарованими дітьми у закладі:

системний підхід», «Організація науково-

дослідної роботи», «Виявлення

обдарованості дитини: діагностика»

Методична база по роботі

з обдарованими дітьми



• профільне навчання

•шкільні факультативи

.

•мережа гуртків ,спецкурси, індивідуальні заняття

• співпраця з позашкільними навчальними закладами,  
ВНЗ

• участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях

•медіа-центр, сучасні кабінети, бібліотека, комп’ютерні  
класи, спортивна база, басейн

Методична база по роботі

з обдарованими дітьми



Структура роботи з обдарованими дітьми



Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми



Свято Героїв.  «Тато, мама, я – спортивна сім’я»

Шевченківські дні День Вишиванки у нашій школі

Творча студія молодших школярів



ОСОБЛИВОСТІ ВЕЛИКОМОСТІВСЬКОГО ОЗЗСО І- ІІІ СТУПЕНІВ

Конференцзал

Шкільний музей



ТЕМАТИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ШКІЛЬНИХ РЕКРЕАЦІЙ



КЛУБИ

«Здорове майбутнє»

«Еколог»«Закон і ми»



Басейн



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ШКОЛИ

Спортивні зали

Шкільні бібліотеки



Кабінет інформатики №1

Кабінет інформатики №2



Кабінет англійської мови

Кабінет математики



Кабінет історії

Кабінет української мови та літератури



Кабінет хімії

Кабінет біології



Швейна майстерня Майстерня по дереву

Кабінет християнської етики



УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

У системі позаурочної діяльності нашого закладу освіти важливе місце 
належить організації життя учнівського колективу, як сприятливого 

середовища самовираження особистості , як школи співробітництва і 
продуктивної взаємодії з іншими людьми 

Головною метою  виховної роботи є формування ініціативної особистості, 
яка здатна приймати свідомі рішення, творити життя, вміти приймати 

виклики сьогодення, мати усвідомлену громадянську позицію .
Досягти цієї мети неможливо без широко залучення  здобувачів освіти до 

участі у шкільних справах через  органи учнівського самоврядування 
девізом якого є : «Якщо хочеш змінити світ на краще – почни із себе. Твори 

своє життя!»



Протягом 2019-2020 н.р. учні закладу взяли участь 
більш ніж у 36 конкурсах, змаганнях, турнірах, понад 
680 учасників, більше 240 переможців і презерів.
У списку обдарованих дітей закладу 60 учнів,  319 –
переможці та презери Всеукраїнських 
інтелектуальних конкурсів, 78 – дипломанти І і ІІ 
ступенів Всеукраїнської олімпіади «Всеосвіта – 2019-
2020», «На урок», 40 учнів – переможці та презери
районних предметних олімпіад, 3 учнів – обласних 
олімпіад.
Участь учнів у Всеукраїнських інтелектуальних 
конкурсах
• Кунгуру – 158 учасників: 51 – відмінних, 47 – добрих 

сертифікатів
• Грінвіч – 59 учасники: 30 – золотих,  13 – срібних, 2 

– бронзових сертифікатів
• Бобер – 42 учасники: 32 – відмінних, 10 – добрих
• Колосок осінній – 88 учасників: 76 – золотих, 42 –

срібних
• Орлятко – 22 учасники: 10 – золотих, 6 – срібних,            

2 – брозових.




