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Теплицького району Вінницької області

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Велика Мочулка

2 червня 2017 року
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Вас вітає Великомочульська школа
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Вас вітає Великомочульська школа

З  історії  школи

Історія школи у с. Велика Мочулка бере свій початок 

із 1864 року, коли була відкрита церковно-приходська 

школа, яка із 1898 року розташовувалася у власному 

приміщенні. 

З 1935 року по 1955 рік у селі функціонувала 

семирічна школа, а з 1955 року - середня школа.
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Вас вітає Великомочульська школа

З  історії  школи

У 1962 році введено в дію нове приміщення школи,

до якого у 1972 році добудовано корпус молодших класів,

а у 1985 році – спортивну залу та їдальню. 

У цьому приміщенні 

здійснюється навчання учнів 

і на сьогоднішній день.
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Результати

участі в олімпіадах 

та конкурсах
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Інтерактивні конкурси
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Позакласна робота з учнями

Участь  в  районному  етапі  олімпіад
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Позакласна робота з учнями

Участь  в  районному  етапі  олімпіад
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Результати учнівських предметних 

олімпіад
За результатами районного етапу олімпіад учні школи мають

у 2015-2016 навчальному році  23 призових місця:

з и (вчителька Гарда Т.В.);

з (вчитель Сокур О.П.);

з (вчитель Сокур О.П.);

з (вчителька Михальченко С.І.);

з (вчителька Михальченко С.І.);

з (вчитель Гаврилюк О.М.);

з (вчителька Коба Т.Д.);

з (вчителі Ковальчук О.П., Кучерява О.А.);

з (вчителька Косівець І.В.);

з (вчителька Кучерява О.А.);

з (вчителька Газдюк В.П.).
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Результати учнівських предметних 

олімпіад (2015-2016 н.р.)
За результатами районного етапу олімпіад призові місця здобули:

Учениця 11 класу Гелета Мальвіна:      ІІІ місце з історії; ІІ місце з правознавства;

учениця 11 класу Делікатна Катерина: ІІІ місце з біології; ІІ місце з екології;

учень11 класу Созоновий Денис:            ІІ місце з трудового навчання;

учениця 10 класу Юзвенко Оксана:       ІІ місце з трудового навчання;    ІІІ місце з правознавства;

учениця 10 класу Риженко Ольга:         І місце з екології;                          ІІ місце з української мови;

ІІ місце з німецької мови;            ІІ місце з трудового навчання;

ІІІ місце з історії;                          ІІІ місце з географії; 

учениця 9 класу Хащук Альона: І місце з біології; ІІ місце з географії;

ІІІ місце з історії; ІІІ місце з інформаційних технологій;

ІІ місце з правознавства; ІІІ місце з німецької мови;

учень 8 класу Маслівець Віктор:            І місце з фізики; ІІІ місце з математики;                   

учениця 8 класу Михальченко Іванна:  ІІІ місце з інформаційних технологій;

учень 7 класу Ковальчук Роман: І місце з математики.

Учень 7 класу Ковальчук Роман виборов ІІІ місце з математики, а учень 8 класу

Маслівець Віктор ІІІ місце з фізики в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади.
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Результати спортивних 

змагань

Учні школи приймали участь в обласних змаганнях з легкої атлетики та міні-футболу
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Результати учнівських предметних 

олімпіад

За результатами районного етапу олімпіад учні школи мають

у 2016-2017 навчальному році  12 призових місць:

з (вчитель Гаврилюк О.М.);

з ( вчитель Бишок В.І.);

з (вчителька Коба Т.Д.);

з (вчителька Коба Т.Д.);

з (вчителька Михальченко С.І.);

з (вчителька Ковальчук О.П.);

з (вчителька Кучерява О.А.);

з (вчителька Газдюк В.П.).
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Результати учнівських предметних 

олімпіад (2016-2017н.р.)

За результатами районного етапу олімпіад призові місця здобули:

Учениця 11 класу Слободяник Ольга:      І місце з трудового навчання; ІІІ місце з біології;

учениця 11 класу Юзвенко Оксана:         ІІ місце з трудового навчання;

учень11 класу Пушкарьов Дмитро:          ІІІ місце з трудового навчання;

учениця 10 класу Хащук Альона:             ІІІ місце з географії;

ІІ місце з економіки;

учень 9 класу Дончак Володимир: ІІІ місце з трудового навчання;

учень 8 класу Ковальчук Роман:             ІІ місце з фізики; І місце з математики;   

ІІ місце з хімії;        ІІ місце з інформаційних технологій;

учень 7 класу Шульга Микита: ІІ місце з хімії.

Учень 8 класу Ковальчук Роман виборов ІІІ місце з математики, а учениця 10 класу

Хащук Альона ІІІ місце з географії в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад.
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Результати спортивних 

змагань
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За попередніх чотири роки на районному етапі олімпіад 

учні школи вибороли 72 призових місць:

Олімпіади

Предмети
Кількість

призових місць

Трудове навчання 11

Математика 8

Історія 7

Біололія 7

Правознавство 6

Інформаційні технології 5

Географія 5

Хімія 5

Німецька мова 4

Екологія 4

Українська мова та література 3

Фізика 3

Економіка 2

Педагогіка і психологія 1

Російська мова 1
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Олімпіади

Участь  в  обласному  етапі  олімпіадобласному

Великомочульська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Навчальний 

рік

Кількість 

переможців

Предмети Місця

2013-2014 2 Історія

Педагогіка та психологія

ІІІ

І

2014-2015 1 Правознавство ІІІ

2015-2016 2 Математика

Фізика

ІІІ

ІІІ

2016-2017 2 Математика

Економіка

ІІІ

ІІІ
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Позакласна робота з учнями

Участь  в  інтерактивних  конкурсах

2015-2016 н.р.

Назва конкурсу
Кількість 

учасників

Кількість 

переможців

Всеукраїнський конкурс 

«Мультитест»

25 13

Всеукраїнська предметна олімпіада 

«Олімпус-Осіння сесія»

46 23

Всеукраїнський етап  математичного 

конкурсу «Кенгуру» (2-6 класи)
16

6 – відмінний,

8 – добрий

результат

Міжнародний математичний конкурс 

«Кенгуру»

20 Очікуємо 

результатів

Всеукраїнський фізичний конкурс 

«Левеня»

10 Очікуємо 

результатів

Всеукраїнська предметна олімпіада 

«Олімпус-Зимова сесія»

46 31

Всеукраїнський конкурс 

«Альбус»

28 Очікуємо 

результатів

Всеукраїнська українознавча гра 

"Соняшник" (1-4 класи)

17 13
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Конкурс «Кенгуру»
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Позакласна робота з учнями

Участь  в  інтерактивних  конкурсах

2016-2017 н.р.

Назва конкурсу
Кількість 

учасників

Кількість 

переможців

Всеукраїнська предметна олімпіада 

«Олімпус-Осіння сесія»

36 16

Всеукраїнський етап  математичного 

конкурсу «Кенгуру» (2-6 класи)
15

5 – відмінний,

9 – добрий

результат

Міжнародний математичний конкурс 

«Кенгуру»

22 Очікуємо 

результатів

Всеукраїнський фізичний конкурс 

«Левеня»

8 Очікуємо 

результатів

Всеукраїнська предметна олімпіада 

«Олімпус-Зимова сесія»

70 28

Всеукраїнський конкурс «Олімпусик»

(1-3 класи)

19 15
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Виховна

робота
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Ансамбль бандуристів «Посвіт»  

(філія Теплицької ДМШ)

(    керівник Стецюк Г.Ф.)
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Моя країна - Україна
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Наші свята
Міні – міс   2016  
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Свято осені 
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Останній дзвоник 2016
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Випуск 2016
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Перший дзвоник 2016
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Перший дзвоник 2016
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Перший дзвоник 2016
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Наші свята
День соборності
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Наші свята
День перемоги
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Акція «Діти за мир»
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Семінар керівників 
навчальних закладів району
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Семінар керівників 
навчальних закладів району
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Семінар керівників 
навчальних закладів району
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Семінар керівників 
навчальних закладів району
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Семінар керівників 
навчальних закладів району
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Семінар керівників 
навчальних закладів району
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Замінено  

27 вікон на металопластикові

Було Стало
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Замінено  

27 вікон на металопластикові

Було Стало
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Замінено  

27 вікон на металопластикові
По 3 – в  кабінетах   фізики,  історії,  хімії,  захисту 

Вітчизни,  інформатики;

по 1 – в кабінеті директора та підсобному приміщенні  

кабінету фізики;

10 – в коридорі  головного корпусу. 
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Заготовили  25 складометрів дров 
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На новорічні свята учні школи                

отримали новорічні подарунки:  

- Від народного депутата України Заболотного  

Григорія Михайловича – 86 подарунків;

- Від ТОВ « ПК «Зоря Поділля» – 86 подарунків;

- Від депутата Вінницької обласної ради 

Зарічанського Володимира Анатолійовича – 86 

подарунків.
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Ремонт шкільного автобуса
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Шкільний автобус
Витрачено для придбання запчастин та на ремонтні 

роботи – 20 755 грн.:

Придбали радіатор (1000 грн.- Тригубенко В.О.),

поршневу групу  (10 000 грн., «ТОВ  ПК «Зоря Поділля»),

коробку передач (5 000 грн., - Тригубенко В.О. (4 000 грн.), 

Анченко В.Г. (1 000 грн)), 

жалюзі для радіатора (700 грн., Пшеничний  С.Ю.), 

диск щеплення (745 грн., Степанишин П.Д.), 

інші запчастини (2 310 грн.). 
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