
 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 
 

 

 

Провідна ідея закладу: підготовка учнівської молоді до життя в динамічно-

мінливому середовищі, формування в особистості учня розуміння власного «Я» - 

духовного, психічного, фізичного, соціального,  активної життєвої позиції у веденні та 

пропаганді здорового способу життя. 

 

 

 

Бренд-нейм 

 

Назва закладу:       Калуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 –  

«Школа    життєтворчого   потенціалу» 

 

 

Бренд-план 
 

 

ГЕРБ ЗАКЛАДУ 

 

 
 

Герб  Калуської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 затверджено наказом 

по школі від 28.12.2007р. № 108/02-1. 

Герб школи є невід’ємною частиною  символіки, яка відображає індивідуальність 

навчальний стиль закладу 

 



Герб ― це коло, яке символізує цілісність і єдність навчання, розвитку, життя. В 

центрі кола зображені  предмети – символи: 

 відкритий ноутбук та земна куля — впровадження (використання)  нових 

інформаційних технологій; 

 відкрита книга —  прагнення учнів до  нових знань; 

 циркуль, косинець — символи природничо–математичних наук, які допомагають 

зрозуміти, що все в житті взаємопов’язане та гармонійно співвідноситься між 

собою; 

 спортивні нагороди — високі досягнення учнів у спортивних змаганнях; 

 палітра для малювання та  нотний стан – символи предметів художньо-естетичного 

циклу. 

На  гербі переважають відтінки синього та жовтого кольорів. Синій колір пробуджує 

потяг до чистоти: духовної і фізичної, символізує славу, честь, рівність, щирість та повагу. 

Жовтий — колір тепла, оптимізму та надії, створює  позитивний настрій, додає снаги й 

підсилює віру в краще, є символом сонця і добра.  



ГІМН ЗАКЛАДУ 

 

Гімн  Калуської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 затверджено наказом по 

школі від 28.12.2007р.  № 108/02-1. 

Гімн школи є важливим атрибутом символіки закладу. Його створено з метою 

патріотичного виховання учнів. Гімн прославляє навчання в школі і підкреслює 

значимість подій, під час яких він виконується: на святкових лінійках, загальношкільних 

заходах. Над створенням гімну працювали педагоги школи. Слова написала Русин 

Степанія Йосипівна — вчитель–методист, географ за фахом, а музику — Смій Іванна 

Михайлівна, вчитель музики, учасник народного оркестру «Струни Прикарпаття», 

оркестру ансамблю пісні і танцю «Прикарпаття», ілюстратор оркестру народних 

інструментів «Трембіта». 

 

 

Слова С.Й. Русин 

Музика І.М.Смій 

Г І М Н   Ш К О Л И 

В чудовім куточку Землі, 

Прикарпатськім краю-стороні 

На місті калюж і боліт,  
Велично школа стоїть. 

ПРИСПІВ: 

У місті Калуші, 

Хіміків вулиці, 

Освітні вогні все горять, все горять 

У школі під номером 5. 

Ми любимо школу свою 

І рідний свій край-сторону, 

Найкращу у світі сім’ю –  

Веселу родину шкільну. 

Приходьте навчатись до нас. 

Гостинно зустрінемо вас. 

Всміхнеться вам школа здаля 

І вся наша дружня сім’я. 

Куди б ти у світ не пішов, 

По стежці, яку віднайшов, 

Думками вертаєш завжди 

У юність, в найкращі роки. 

За руки візьмемось усі, 

Великі й малі школярі. 

Хай радістю, що не згаса, 

Наповняться наші серця! 

 

 

 

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ 

 

У закладі наказом по школі від 28.12.2007р.  № 108/02-1 запроваджена шкільна 

форма темно-синього кольору: піджак, штани та спідниця (для дівчат) 



Бренд-міф 
        Хто не знає свого  минулого, той не вартий свого майбутнього 

 

Калуська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 була заснована в 1966 році.  

Перший директор школи Віра Василівна Іщенко перетнула символічну стрічку       

1 вересня 1966 року. До школи прийшло 658 учнів,  їх навчало 44 педагоги. Перший 

випуск школи був у 1967 році. Стіни школи вперше з атестатами в руках залишило 63 

випускники. Згодом кількість учнів збільшилась до 1296 (1970р.). Школа перейшла на 

двозмінне навчання. За період 1966-2012рр. у   Калуській  загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів № 5 здобули повну загальну середню освіту 2660 випускників. 

Перша назва школи – Калуська середня загальноосвітня трудова політехнічна 

школа № 5 . 

З 1988р. школу перейменовано на Калуську середню школу № 5. 

У 1993р. заклад перейменовано на школу І-ІІІ ступенів № 5 Калуської міської ради 

народних депутатів 

У 2001р.назву школи змінено на середню загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 5 

відділу освіти виконкому Калуської міської ради 

З 2004 р. школа носить назву Калуська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 

Калуської міської ради (рішення сесії Калуської міської ради № 556 від 16.09.2004р.) 

 І ступінь – початкова школа, 1–4 класи; 

 ІІ ступінь – основна школа,  5–9 класи; 

 ІІІ ступінь – старша школа,  10–11 класи. 

 За час існування школи педагогічні колективи очолювали досвідчені керівники: 

1966 - 1978 роки – Єфімова-Іщенко Віра Василівна 

1978 - 1981 роки – Соколовський Ярослав Йосипович 

1981 – 1994 роки – Возняк Богдан Ярославович  

1994  - 1998 роки – Рим Надія Михайлівна 

1998 – 2008 роки – Гринів Ярослав Володимирович 

2008 – 2016 роки – Люклян Ірина Олексіївна. 

2016-по даний час – Кусень Мирослав Васильович 

Заступниками директора з навчально-виховної роботи є Псюк М.Й., Ілемська М.Й., 

Філяк З. Я.. 

Висококваліфіковані напрацювання у методичному керівництві навчальним 

процесом залишили заступники директорів В.Пасічник, Н. Максимів, Н.Рим, В. Філяк, Г. 

Мрочко, С.Думенко, О.Марійчин.  

З 1970 року по 1991 рік у школі працював Клуб інтернаціональної дружби (КІД). 

Очолював його Покиданець Михайло Григорович, вчитель географії, нині – заслужений 

майстер народної творчості України, нагороджений орденом Дружби народів. Члени 

клубу підтримували зв’язки із 18 колишніми в’язнями концтабору в Бухенвальді та з 20 

учасниками операції «Нормандія – Неман». У 1980 році у школі пройшов Всесоюзний зліт 

інтернаціоналістів, на якому були присутні учасники операції «Нормандія – Неман» з 

Франції. Почесним членом клубу був директор Бухенвальдського музею в Німеччині  пан 

Клавтрстоф. 

Станом на 05.09.2012р. в школі навчається 463 учні. Навчання проводиться в одну 

зміну. Штатним розписом 01.01.2013р. затверджено 28,9 ставок адміністративного і 

господарського персоналу та 43 ставки вчителів і вихователів. 

Для забезпечення навчально-виховного процесу в закладі облаштовано 30  

кабінетів, 2 комп'ютерні класи, 3 майстерні, бібліотеку, спортивний зал, методичний 

кабінет, їдальню, стадіон.  

У школі працюють гуртки художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, 

військово-патріотичного та спортивного напрямків. На базі школи діє музей етногафії 

Прикарпаття. 

Виходячи з потреб науково-технічного прогресу, у школі обрано економічний 

профіль навчання. Йому передує допрфільне навчання. Починаючи з восьмого класу, учні 



поглиблено вивчають економіку. На базі школи № 5 працюють секції спортивного 

орієнтування від ДЮСШ, гуртки Центру технічної творчості та Центру художньої 

творчості учнівської молоді. 

Станом на 01.01.2013р. педагогічний колектив школи налічує 58  працівників.  

 

 
 

Серед них: 

 спеціалістів – 8, 

 вчителів ІІ категорії – 7, 

 вчителів І категорії – 5, 

 вчителів вищої кваліфікаційної категорії – 38, 

 педагогів із званням 

 «старший вчитель» – 12, 

 «вчитель-методист» –7 : Люклян І.О., Русин С.Й.., Тонюк Л.М., 

Протецька М.Й., Соловей В.І., Коцан М.Ф. , Олексюк О.Р., 

 нагороджені відзнакою «Відмінник освіти» –  7 вчителів: Русин С.Й., 

Тонюк Л.М., Протецька М.Й., Олексюк О.Р., Марійчин О.П., Думенко 

С.Ф., Чепак О.М. 

У Книгу Пошани внесені імена вчителів: Соловей В.І., Русин С.Й., Тонюк Л.М., 

Олексюк О.Р., Булак Р.Б., Думенко С.Ф., Марійчин О.П. 

Рішенням виконавчого комітету Калуської міської ради  № 87  від 08.04.2010р. 

оформлено право власності на будівлю школи за територіальною громадою міста Калуша 

(Свідоцтво про право власності   САС  № 884362). 

Рішеннями сесії Калуської міської ради  № 1453  та 1454  від 06.09.2012р. оформлено 

право постійного користування земельними ділянками площею 1,6146 га  та 1,0854 га,  які 

складають територію школи  за територіальною громадою міста Калуша  (Державні акти на 

право постійного користування земельними ділянками  ЯЯ  № 128314  та ЯЯ  № 128315). 

Діловодство в  Калуській  ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 5 ведеться згідно з Інструкцією з 

ведення ділової   документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000р.  № 240. 

Документи з кадрових питань особового складу  та документи про рух учнів школи з 

1966 року впорядковано, складено описи та забезпечено належне зберігання цих архівних 

документів у відомчому архіві школи: 

 алфавітна книга учнів – 4 книги.; 

 книга видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту – 4 книги; 

 книга видачі атестатів про повну загальну середню освіту – 4 книги; 

 накази директора школи з особового складу педпрацівників  – 30 книг; 

 книга протоколів засідань педагогічної ради – з 1983 р. 

Особові рахунки з нарахування заробітної плати працівникам школи зберігаються у 

централізованій бухгалтерії управління освіти Калуської міської ради. 



 

Бренд-імідж 
 

Все, що робиться з любов’ю, приречене на успіх 

    

    Педагогічний колектив школи шукає відповіді на ключові питання: як зробити 

навчальний заклад комфортним для кожного учня, привабливим для батьків, творчим 

майданчиком для вчителя.. 

  З цією метою розроблено модель «Школа сприяння здоров’ю», яка реалізує на 

практиці концептуальну ідею моделювання інноваційного освітнього простору, що 

передбачає створення оптимальних умов для фізичного, психічного, духовного та 

соціального  розвитку особистості учня, формування умінь та навичок ведення здорового 

способу життя, вироблення життєвих компетентностей та їх самореалізація в суспільстві.  

У навчальному закладі панує тверде переконання, що кожен учень -  це унікальна і 

неповторна індивідуальність. Тому пріоритет вільного розвитку дитини є базовим 

принципом побудови управлінської діяльності. У школі  впроваджуються проекти: 

«Особиста гідність. Безпека життя і громадянська позиція», «Школа і родина: точки 

дотику», «Гармонізація здоров’я – ключ до щастя», «Організація роботи з обдарованими 

дітьми в школі», «Щаслива родина», «Формування творчої особистості в початковій 

школі», «Природа навколо нас», «Дивовижний світ тварин». Створено психологічний 

клуб «Інсайт» та економічний «Синергія» 

Складовими успіху є чітка організація навчально- виховного процесу в школі І, ІІ, 

ІІІ ступенів, зміст навчання учнів молодших, середніх і старших класів, змістовна система 

роботи із здібними учнями, позашкільна виховна робота, методична робота з вчителями, 

зміцнення матеріально-технічної бази закладу, створення комфортних умов для учасників 

навчально-виховного процесу. 

Робота в школі – це постійний пошук нових форм і методів роботи з учнями, 

використання інноваційних методів навчання, щоденне підвищення фахового рівня 

вчителя. Найпоширенішими формами роботи з обдарованими і здібними учнями як на 

уроках, так і в позаурочний час є проведення інтелектуальних змагань, турнірів, 

конкурсів, олімпіад, спецкурсів за вибором, факультативних занять. 

Усе це сприяє поглибленню інтересу до навчання, виявленню, підтримці та 

розвитку природних здібностей та обдарувань кожного учня. Така організація роботи в 

школі є досить результативною. Показово, що з кожним роком зростає кількість учнів, які 

беруть участь у предметних олімпіадах, стають переможцями ІІ (міського) та ІІІ 

(обласного) етапів Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін та предметних, творчих  

конкурсів.  

 Керівництво та педагогічний колектив  школи  постійно перебуває у творчому 

пошуку щодо розв’язання проблем навчально-виховного процесу. Адже школа повинна 

виховувати творчу дієву особистість, розвивати  її обдарування і талант, намагатися 

докласти всіх зусиль, щоб учні були розумними і успішними, щоб виросло гідне майбутнє 

покоління  держави. 

 


