
ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 
 

ДОПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА 

 
 

ПРОФІЛЬНІСТЬ НВК 

 
 

СЕКЦІЇ МАН 

 

ОБЛАСНІ ПЕРЕМОГИ 

 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО 

2016 

• Якісний показник ЗНО з української мови і 

літератури випускників НВК – 58 %  

• Якісний показник ДПА у форматі ЗНО з 

української мови – 75 % якості знань  

• 5 випускників (17%) нагороджено медалями 

2015 

• якісний показник ЗНО з української мови і 

літератури випускників НВК – 56 % (по 

району 33%)  

• 6 випускників (18%) нагороджено медалями  

2014 

• за результатами ЗНО випускників-медаліс-

тів НВК посів І місце серед закладів нового 

типу Волині (середній бал сертифікатів ЗНО 

медалістів – 187,3 б.)  

• 4 випускники (14%) нагороджено медалями  

 

200-бальні РЕЗУЛЬТАТИ  

 Турелик Анастасія (випускниця 

2015 р.) з української мови та 

літератури (вчитель Осадца С.Д.) 

 Дриль Дмитро (випускник 2013 р.) 

з фізики (вчитель Никитюк В.М.) 

 Міщук Роман (випускник 2011 р.) з 

біології (вчитель Барабошко С.А.) 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ВСТУПУ ДО ВНЗ 

 
 

ІНТЕРАКТИВНІ КОНКУРСИ 

 
 

ГУРТКОВА РОБОТА НВК 
Художньо-естетичний напрям 

Зразковий хор (основна та підготовча групи) 
Фольклорний колектив «Дивограй» 
Клас вокалу «Юна зірочка», «Соловейко», «Патріот» 
Вокальні ансамблі «Дзвіночок», «Школярики» 
Гуртки «Малярство на склі», «Сувенір», «Художня 
обробка деревини» 
Команда КВК «Комікс» 
Танцювальний ансамбль «Барви» 

Національно-патріотичний напрям 
Історичний клуб «Юні краєзнавці» 
Правничий клуб «Ти і закон» 
Європейський клуб «Вектор» 
Стрілецькі гуртки 

Туристично-краєзнавчий напрям 
Гурток «Техніка туризму» 

Спортивний напрям 
Спортивні секції з баскетболу та футболу 

 

Пріоритет №1

Якість освітніх 
послуг

ШКОЛА ДЛЯ 
ДИТИНИ

Доїзд до опорної 
школи

Сприятливе 
освітнє 

середовище

ДОПОМОГТИ 
ДИТИНІ СТАТИ 

УСПІШНОЮ

Високий рівень 
знань

Виховання 
особистості

гуманітарний напрям

природничо-математичний напрям

курси за вибором та елективні курси

українська філологія

історичний

математичний

біолого-хімічний

біолого-фізичний

біологічний

українська 
мова

українська 
література

зарубіжна 
література

фолькло-
ристика

журналіс-
тика

теоретична 
фізика

лісознавство

ландшаф-
тознавство

кліматологія

6

1

5

7

4
3 3

7

4

7

5

олімпіади конкурси конкурс-захисти 
МАН

турніри

2014/2015 2015/2016 2016/2017
• 68 % випускників стали студентами ВНЗ державної форми 

навчання.

• Половина випускників стали студентами столичних вузів. 

2014

• 71 % випускників стали студентами ВНЗ державної форми 
навчання

2015

• 45 % випускників вступили на державну форму навчання

• 45 % випускників вступили на контрактну форму навчання

2016

Геліантус

Колосок
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Бобер
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Гімн гімназії 

 

Слова О.П. БасюриМузика С.В. Баранчука 
 

Цікаво й весело в гімназії у нас, 
Бо може кожен тут уміння проявити. 
Із радістю заходимо щодня у клас. 
Завжди для нас священне слово „Вчитель”. 

Благословен той день і час, 
Коли зріднила ти, гімназіє, всіх нас, 
Коли навчила жити і творити, 
Народ вкраїнський, землю цю любити, 
І хочем, щоб ніколи не погас 
Вогонь дерзань у кожному із нас. 

І дбає гімназія про учнів повсякчас, 
Ми прагнемо все знати і все вміти. 
Увага й щирість тут захоплює всіх нас, 
І стін цих ми не можем не любити. 

Бринить талантами гімназія моя, 
Плекаєм мову й пісню солов’їну, 
Бо хочем ми, щоби пишалася земля 
Дітьми, які прославлять Україну. 

 
НАШІ КООРДИНАТИ 

45500, Україна 
Волинська область 
смтЛокачі, вул. Миру, 30 
НВК «Локачинська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» 
Телефон: 03374 21144 
Сайт: nvklokachi.at.ua 
e-mail: loknvk@gmail.com 

Міністерство освіти і науки України 

Відділ освіти Локачинської РДА  

НВК «Локачинська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» 

 

 
 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

«Локачинська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» – 

ШКОЛА УСПІХУ ОСОБИСТОСТІ 
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