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Шановні колеги! 

Доброго дня, шановні присутні, дорогі мої вчителі! 

 Ось і закінчується літо, незабаром – День Знань, і ми знову 

починаємо новий навчальний рік. На порозі нового навчального року 

від усієї душі вітаю вас з одним із найважливіших для всіх нас святом 

– 1-м вересня! Після тривалої перерви починаються нелегкі будні, нас 

чекають дзвінки, уроки, перерви, нові теми, контрольні, перевірка 

зошитів... І найголовніше – на зустріч із нами – добрими, розумними, 

веселими, креативними - чекають наші учні.  Вчити дітей нелегко і 

складно, але для педагога, в серці якого живе любов до дітей і 

бажання дати їм нові знання, це найприємніша робота на світі! Бажаю 

вам усім ентузіазму, терпіння, прагнення впроваджувати нові техніки 

і прийоми, бажання пояснювати, наставляти і наштовхувати. І нехай 

ваші учні завжди відповідають вам вдячністю! 

          Настає новий 2017-2018 навчальний рік. Хочеться вірити, що це 

буде ХОРОШИЙ навчальний рік: старанні учні, необхідне навчально-

методичне постачання, своєчасна і в повному обсязі виплачена 

зарплатня. Ці прості побажання відображають наше спільне 

прагнення до стабільності, до нових перемог і звершень. 

Ми з вами пережили дуже складний рік: навчання у дві зміни, 

брак кабінетів, уроки в суботу, кадрові проблеми. Зберігати ясний 

розум, спокій та врівноваженість інколи доводилось непросто. Проте 

можу сказати, що нам вдалося найголовніше: вистояти у таких 

кризових умовах, довести і собі, і громадськості, що третя гімназія 

була, є і буде одним із найкращих навчальних закладів міста! Хочу 

сказати, що й цьогоріч нам із вами доведеться нелегко, адже умови 

для праці і навчання не покращились. Проте із оптимізмом можемо 

вдивлятися у майбутнє: усі ми є свідками того, як щодня виростають 

стіни нового корпусу гімназії. Отож, любі мої вчителі, надія є! І дуже 

сподіваюсь, що за рік ми будемо проводити нашу серпневу педраду у 

новозбудованому, сучасному, просторому і затишному приміщенні. 

У цьому навчальному році наша шкільна родина поповнюється 

новими учителями:  

 ЗахарчукНаталія Валентинівна, учитель молодших класів; 

 КрошкаАльона Юріївна, наша випускниця, учитель інформатики; 

 Колесник Олександр Васильович, вчитель історії та правознавства; 

  ____, вчитель англійської мови. 
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Бажаємо вам, наші нові колеги, творчих успіхів і професійного 

зростання у нашому вчительському колективі! 

           Минає літо, надходить золота осіння пора, яка знаменує початок 

нового навчального року. Для хлібороба – це час збирання урожаю, а 

для нас, учителів – це пора підведення підсумків минулого 

навчального року і окреслення перспектив на майбутнє.  

Документами, якими керувалася Житомирська міська гімназія 

№3 протягом 2016 – 2017 н.р., були Конституція України, Закони «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», 

Національна доктрина розвитку освіти, Концепція національного 

виховання, Концепція загальної середньої освіти, Концепція 

громадянського виховання, Концепція екологічної освіти України, 

Конвенція про права дитини, Державний стандарт базової і повної 

середньої освіти, Державний стандарт початкової загальної освіти, 

Національна програма патріотичного виховання, формування 

здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних 

засад суспільства, Програма правової освіти населення, «Положення 

про середній загальноосвітній навчальний заклад», Статут гімназії. 

Головне завдання гімназії  на сьогоднішній день полягає у 

вихованні високорозвиненої творчої особистості, яка б поєднувала в 

собі найкращі моральні якості.  

 Кількість учнів на початок 2016–2017 навч. року – 983 

 Кількість учнів на кінець року – 992 

Одразу зауважу, що вперше за останнє десятиліття маємо зростання 

контингенту учнів протягом навчального року! І це незважаючи на всі 

згадані сьогодні труднощі та нелегкі умови навчання.  

У минулому навчальному році у гімназії працювало 32 класи із 

середньою наповнюваністю 30, 7 учнів. 

Серед них – 28 класів з поглибленим вивченням англійської мови 

; 22 групи з вивчення німецької  мови, 10 груп із вивченням 

французької мови та 1 клас із вивченням польської мови. 

 Кількість груп подовженого дня – 3 

 Кількість відмінників – 98 

 Випущено зі школи 47 одинадцятикласників, з яких п’ятеро 

нагороджено срібною медаллю та 78 учнів 9-х класів, шестеро з яких 

отримали свідоцтво з відзнакою. 

Одразу зауважу, що значно зменшилася кількість відмінників у 

порівнянні з минулим навчальним роком: 86 цьогоріч проти 117 у 

2015-16 році.  
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Педагогічний моніторинг. Кадрове забезпечення. 

На сьогодні в гімназії працює 86 педагогічних працівників, з них 

троє сумісників. 

Перед вами – кількісний і якісний склад  нашого колективу. 

За стажем: 

До 3-х років – 6; 

 3-10 років – 16; 

 10-20 років – 18; 

 20-30 років – 23; 

 Понад 30 років – 23. 

 

За категоріями: 

 9-10 розряд – 4; 

 Спеціаліст – 8; 

 ІІ категорія – 10; 

 І категорія – 12; 

 Вища категорія – 15; 

 Старший вчитель – 13; 

 Вчитель-методист – 24. 

У складі педагогічних працівників: 

 Відмінники освіти України – 6; 

 Нагороджені Грамотами і дипломами Міністерства освіти і науки 

України - 15; 

 Нагороджені медалями - 1; 

 Нагороджений нагрудним знаком «За заслуги перед Житомиром» - 1; 

 Нагороджений почесним знаком «Василь Сухомлинський» -1 

 Має звання «Заслужений працівник освіти України» - 1. 

 

Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність 

Житомирської міської гімназії №3 спрямована на формування 

основних компетентностей, утвердження загальнолюдських цінностей, 

розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів. 

З метою підвищення якості науково-методичної роботи 

продовжили роботу методична рада, яка є головним консультативним 

органом з питань науково-методичного забезпечення освітньо-

розвивального процесу; методичний кабінет; школа педагогічної 

адаптації, методичні комісії.  

Протягом 2016-2017 навчального року робота педагогічного 

колективу була спрямована на розв’язання науково-методичної 

проблеми «Проектування й діагностика навчально-виховного процесу 

в гімназії як ресурс її інноваційного розвитку та здійснення 

конкурентноздатності». Це був другий рік роботи над проблемною 

темою, який включав у себе теоретичне обґрунтування поставленої 

науково-методичної проблеми.  

 У гімназії працювали міжпредметні творчі групи: «Питання 

проектування й діагностики якості НВП у закордонних освітніх 
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системах» (голова творчої групи – Павленко І.Л.); «Психологічні 

аспекти моніторингу якості навчання і його вплив на формування 

учнівської особистості» (голова творчої групи – Нікурадзе Ю.Г.); 

«Сучасні технології проектування й діагностики якості НВП. 

Використання ІКТ на етапі моніторингу рівня знань, умінь, навичок 

учнів» (голова творчої групи – Печенюк Л.М.). Кожною творчою групою 

було проведено ряд засідань, на яких визначено мету, завдання, 

предмет дослідження та етапи і форми роботи над поставленими 

проблемами. Підсумкові засідання творчих груп відбулисяпротягом 

минулого тижня і мали на меті узагальнення, презентацію 

результатів діяльності та теоретичних і практичних наробок педагогів. 

У гімназії протягом року продовжили роботу 7 методичних 

комісій. Протягом навчального року члени МК були організаторами та 

учасниками науково-методичних семінарів, методичних декад, 

конкурсів професійної майстерності, засідань педагогічної ради. Було 

проведено по шість засідань методичних комісій згідно планування, 

більшість яких поєднували розгляд теоретичних питань методики 

викладання предметів і практику. 

 Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів початкових 

класів та вихователів ГПД за минулий рік показав, що на високому  

науково-теоретичному та методичному рівні здійснювалося 

викладання предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної 

функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.  

Методична комісія  вчителів початкових класів та вихователів 

ГПД  у 2016– 2017 навчальному році працювала над проблемою 

«Використання ІКТ у навчально-виховному процесі як засіб 

інноваційного розвитку молодших школярів».  

Колектив МК вчителів початкових класів та вихователів ГПД взяв 

участь у підготовці кейсів в рамках проекту «Соціальна згуртованість», 

зокрема було створено спільний  кейс 1-х та спільний кейс 2-х класів, 

окремі кейси створили Давиденко Ю.Г., Кравченко Л.В.  

Учителі Шиліна Н. А., Сахневич О. П.  -  члени міської творчої 

групи «Сучасний урок: теорія і практика моделювання». Ними був 

проведений науково-практичний семінар на базі гімназії з теми 

«Моделювання сучасного уроку в світлі оновлених навчальних 

програм (за Т.І. Чернецькою)». У рубриці «Прощавай, «Краща система 

в освіті» вчителем Сахневич О.П.  проведено майстер – клас 

«Початкова школа: як зробити навчання пізнавальним, захоплюючим 

та актуальним для дітей?». Шиліна Н.А. продемонструвала на 

практиці основи інтеграції, представивши інтегрований урок 

«Перлини рідної землі». 
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Учитель  Давиденко Ю.Г. є учасницею ІІІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Актуальні питання інформаційної 

діяльності: теорії та інновації» (Одеса). Її стаття «Прикладні аспекти 

застосування інформаційних технологій у початковій школі» 

надрукована у збірці конференції. Давиденко Ю.Г. також  має 

надруковану статтю «Використання ІКТ під час викладання предмета 

«Основи здоров’я» в початковій школі» у збірці Міжнародної науково-

практичної конференції (Словенія). Давиденко Ю.Г. брала участь у 

Міжнародній науково-практичній інтернет- конференції «Тенденції і 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», її стаття 

«Виховний потенціал шкільного середовища у формуванні 

відповідального ставлення учнів початкової школи до природи як 

проблема в науковій літературі». 

       Протягом року  у початковій школі було проведено ряд 

тематичних днів та тижнів, під час яких вчителями та вихователями 

ГПД дано відкриті уроки та виховні години.  

Так, у рамках декади педагогічної майстерності було дано 

відкриті уроки Добровольською І.С. (математика 1 клас «Таблиця 

додавання і віднімання числа 2. Розв’язування прикладів на дві дії, 

порівняння виразу і числа»), Кільніцькою Г.А. (літературне читання 4 

клас «Ласочка»), Тригуб І.І. (ігрове заняття на ГПД «Твори добро»). 

У рамках гімназійного тижня психологічних знань у кожному 

класі початкової школи проведено виховні години, бесіди, круглі 

столи, дискусії на тему  «Дружба у нашому житті». 

У рамках Всеукраїнського тижня права в початковій школі 

було проведено Всеукраїнський урок «Права дитини», а також ряд 

відкритих заходів. 

На високому  методичному  рівні було проведено тиждень 

природознавства в початкових класах, День України, тиждень 

природознавства в початковій школі, День здоров’я. Відповідно до 

умов гри «Вчимося жити за законами добра», всі вчителі кафедри 

початкових класів організували і провели ряд заходів, спрямованих на 

виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості. Це родинні 

свята, екскурсії, конкурси, вікторини, виставки творчих робіт, 

культпоходи в театри, участі в акціях. Особливе місце серед 

проведеної роботи займає волонтерська діяльність кожного класу.  

Учителі початкових класів намагаються створити такі умови для 

розвитку особистості, заякихрозкриваються унікальні здібності, 

властиві кожній дитині, виховується активний громадянин 

демократичного суспільства, будівник могутньої держави, патріот своєї 

Вітчизни – України. 

  Педагоги люблять своїх вихованців, допомагають їм усвідомити 

свою індивідуальність і неповторність, кожного дня під час уроків і в 

позакласній діяльності створюють для учнів ситуацію успіху, всіляко 

залучають до участі у змаганнях і конкурсах. Зокрема, усі бажаючі 

учні 2-4 класів взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі 
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«Кенгуру», а також у Всеукраїнському конкурсі «Патріот». У конкурсі 

«Кенгуру» 15 учнів початкової ланки показали добрий результат. У 

конкурсі «Патріот» є школярі, які вибороли І, ІІ, ІІІ місця серед учнів 

2-х і 3-х  класів гімназії. Учні 4-В класу разом зі своїми батьками були 

учасниками міського конкурсу «Тато, мама, я- спортивна сім’я». З 

метою популяризації інженерно-конструкторської діяльності та 

технічної творчості серед школярів було проведено конкурс «Юний 

конструктор». У паралелях 3 - 4 класів було проведено конкурс на 

визначення найкращого знавця української мови. І як результат, 

Малинівський Аркадій (вчитель Давиденко) серед учнів 4 класів 

здобув 1 місце на міському етапі, 2 місце на обласному етапі і 8 місце 

на Всеукраїнському етапі конкурсу знавців української мови ім. 

П.Яцика.  

 

У роботі методичної комісії вчителів української мови та 

літератури Житомирської міської гімназії № 3 беруть участь 7 

учителів, всі мають вищу кваліфікаційну категорію. Результатом  

роботи вчителів є підготовка учнів до участі в мовних та мовно-

літературних конкурсах, олімпіадах з української мови та літератури, 

проведення Декади української мови та літератури. Члени МК 

працюють над підвищенням своєї професійної майстерності, розвитком 

творчості кожного вчителя та учня, впровадженням інтерактивних, 

нетрадиційних методів, чутливо реагують на виклики часу.  

11 листопада  2017 року в гімназії відбулося урочисте святкування 

Дня української  мови та писемності, гімназистами було розроблено 

проектні роботи, приурочені до події. Микульська А.М. провела 

позакласний захід «Живи, прекрасна наша мово» з учнями 6-В класу.  

Уході березневої Декадиукраїнської мови та літератури 

вчителямибуло проведено ряд відкритих уроків та позакласних 

заходів: мистецька зустріч із письменницею Марією Пономаренко (вч. 

Микульська А.М.), інтелектуальна гра «Юні літературознавці» 

(Кравчук Т.М.),поетична сторінка «Читаємо Шевченка»(Лозицька 

А.Г.), відкритий урок з літератури рідного краю  у формі круглого 

столу на тему «Творчий доробок письменника і головного редактора 

журналу «Світло спілкування» Г. М. Цимбалюка» (Калайчева Г.С.  і 

Ковальська Г.С.), усний журнал «На шляху до Шевченка» 

(Микульська А.М.) 

Проте до проведення декади були зауваження, тому наказом по 

гімназії було вирішено провести її повторно у цьому навчальному році.  
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  Велику роботу вчителі кафедри проводять з обдарованими 

дітьми.  Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової 

наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та 

різноманітні види пошукової аналітичної, розвиваючої, творчої 

діяльності. Вона під силу висококваліфікованим, небайдужим до свого 

предмета вчителям. Формами є групова робота та індивідуальні 

заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи. Ця робота дала 

вагомі результати, які здобули вихованці гімназії на предметних 

олімпіадах та конкурсах з української мови та літератури. 

 Учні гімназії гідно представили на ІІ етапі олімпіади, зокрема в 

олімпіаді з української мови та літератури  отримали такі призові 

місця учні, підготовлені вчителями Шемчук В.В., Калайчевою Г.С. 

Паралель Учасник Вчитель Результативність 

(місто) 

9 клас Ясінська О. Шемчук В.В., 

Калайчева Г.С. 

ІІІ 

9 клас Горкуша Д. Калайчева Г.С. ІІІ 

 

13 листопада 2016року  традиційно відбувся  Міжнародний 

конкурс знавців української мови імені Петра Яцика.  Призові місця 

на міському рівні здобули гімназисти, підготовлені учителями 

Удовкіною С.С., Шемчук В.В. 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Клас 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вчителя, який 

підготував учня 

Місце 

1.  Сенюк Єлизавета 5-Б Удовкіна Світлана 

Степанівна 

2 

2.  Ясінська Олена 9-Б  Шемчук Валентина 

Василівна 

2 

            27 листопада 2016 року на базі ЗОШ № 27 було проведено ІІ 

(міський) етап  Міжнародного мовно-літературного конкурсу  імені 

Тараса Шевченка, учасниками якого були учні гімназії. Переможцями 

за рішенням журі стали учні, підготовлені Кравчук Т.М., Удовкіною 

С.С., Шемчук В.В., Калайчевою Г.С. 

ІІІ місце - Поленко Вікторія, учениця 6-А класу (вчителі – Кравчук 

Т.М., Удовкіна С.С.) 
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ІІІ місце - Ярмолицька Софія, учениця 10-А класу (вчителі – Шемчук 

В.В., Калайчева Г.С.) 

             На міському етапі етапі олімпіади з польської мови учениця 9-

В класу Горкуша Дарина посіла І місце, а БеганськаАліка, учениця 

11-А, посіла ІІІ місце.На обласному етапі олімпіади з польської мови 

учениця 11-А класу БеганськаАліка посіла ІІІ місце, а Горкуша 

Дарина з відривом у 50 балів отримала абсолютну перемогу серед 

дев’ятикласників. 

              Виступ Маркеєва Богдана, учня 8-В класу, був відзначений 

журі конкурсу юних декламаторів за акторську майстерність, 

розуміння тексту та дикційну виразність. Підготувала  до конкурсу 

вчитель  Лозицька А.Г.  

Крім того, учні гімназії беруть активну участь у всеукраїнських 

конкурсах:  «Соняшник-2017» - 24 учні 5-6-х класів, 1 диплом ІІІ 

ступеня регіонального рівня Іщук Катерина, 6-А клас (координатори – 

Кравчук Т.М., Ковальська Г.С.) та «Патріот» - 90 учасників 

(координатор – Ковальська Г.С.). 

 Найбільша увага вчителів суспільно-гуманітарної 

методичної комісії приділялася ознайомленню і впровадженню на 

уроках новітніх педагогічних технологій, зокрема, ІКТ, методу 

проектів, проблемно–пошукового методу. Члени МК презентували не 

тільки теоретичні засади тих чи інших методів, а й конкретні 

приклади їх впровадження на практиці, що давало можливість 

визначити складності у використанні цих методів та шляхи їх 

подолання.  

В межах гімназії відкриті уроки були проведені Тайгуновою Л. В. 

в 9-Б класі за темою "Формування української модерної нації у ХІХ 

ст.", Тупальською А. М. у 8 – В класі за темою «Відродження», 

Печенюк Л. М. у 7 – Б класі за темою «Ключі» взаєморозуміння з 

батьками. Своєрідність вирішення проблеми батьків і дітей в 

оповіданні Дж. Олдріджа «Останній дюйм». Позакласні заходи: на 

відзнаку 150 – річчя від дня народження М. Грушевського - 

проведення позакласного заходу «Наша вулиця носить його ім’я»  

(презентація, виступ) Тупальська А. М.; до Дня ЗСУ виховний захід 

«Козацькому роду нема переводу» підготували учні 9 –Б класу під 

керівництвом Венгровської Л. В.  
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З 10 по 19 жовтня 2016 року в гімназії проходила декада історії, 

правознавства та етики. В ході декади вчителі Тверда О.О., 

Тайгунова Л.В., Тупальська А.М  провели відкриті уроки та 

позакласні заходи. 

 

Учитель зарубіжної літератури Печенюк Л. М. виборола 

перемогу у конкурсі на участь у Всеукраїнському проекті «Розвиток 

соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу». 

Усі члени МК взяли участь у роботі творчих груп гімназії  за 

темою «Творчий пошук педколективом шляхів проектування й 

діагностики якості НВП в гімназії» 

Радчук І. М. ознайомилась та провела апробацію технології  кейс 

– уроків у    6-х  класах за творчістю Роберта Шеклі і в 10 класі за 

темою «Символ і символізм як культурний код доби, його місце і роль у 

освоєнні світу і формуванні особистості(за творчістю Шарля Бодлера)». 

Тайгунова Л. В. є співавтором публікації творчої групи вчителів 

історії «Тренінг з історії України (успішне ЗНО)», Житомир, 2017. 

За результатами ІІІ етапу учнівських олімпіад з історії ІІІ 

місце посіли Кіналевська А. (11 – Б), Левківський В. (10 –А), 

Слободянюк С. (10 – А), Пшевлоцький В. (9 – В) – вч. Тверда О. О. У 

конкурсі –захисті наукових робіт МАН учень 10 – А класу  Слободянюк 

С. (вч. Тверда О. О.) посів ІІ місце на ІІІ етапі конкурсу і І місце на ІІ 

етапі. У міському історико-краєзнавчому  конкурсі  «Житомир 

історичний»  учениці 9-Б класу Зарицька Ю. та Ясінська О. 

(вч.Тайгунова Л. В.) отримали ІІ місце за дослідницьку роботу «Історія 

Житомирської міської гімназії №3». Тайгунова Л. В. підготувала за 

цією ж темою і екскурсоводів, учнів 9-Б класу,  (Дубравська К., 

Капинос Є., Очківська К. і Пашинська О.) для  ознайомлення 

гімназистів з історією освітнього закладу, в якому вони навчаються і з 

роботою юних дослідників цієї  теми. 

У Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків "Лелека" 

взяли участь 22 учні 5-9 класів. За результатами конкурсу:   2 учнів 

отримали «Золоті лелеки», 7 «Срібних лелек», 7 «Бронзових 

лелек».Координатором конкурсу є вчитель історії Тайгунова Л.В. ???? 

У міських конкурсах  образотворчого мистецтва «Паперовий світ» 

і «Космічні фантазії» І місця присуджено роботам учнів Шумській 

Софії (11 –А) і Козловій О. (10 –А ) відповідно. Остапчук А.( 7 – А) в 
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обласному конкурсі «Знаємо, пам’ятаємо, віримо» теж отримав І місце. 

Готувала учнів до конкурсів учитель Криштан О.В. 

Учителі іноземних мов протягом 2016 – 2017 н.р. взяли активну 

участь у заходах, ініційованих ЖОІППО та методичним кабінетом 

управління освіти, а саме: участь у міському конкурсі есе  серед 10-11 

класів (Багінська І. 11-Б клас – 2 місце, вчитель – Панченко О.В.);  

участь учнів гімназії в роботі проекту «Сходинки до мовного Олімпу» 

(Коровіна О., Мазко О.); в міському телевізійному проекті «ЗНО – 

2017»  (Панченко О.В.); у міжнародному конкурсі промов на тему 

«Свобода і обмеження» серед учнів 10-11 класів Мойсеєва Т. 10-А клас, 

вчитель Павленко І.Л.); в роботі лінгво-методичної академії (учителі 

Павленко, Пишнюк);  у семінарах «Організація та впровадження 

діяльності мовних таборів для молодших школярів» (Капранчук А.В.); 

та в ряді науково-методичних заходів. 

 В жовтні пройшов предметний тиждень англійської та 

американської літератури «Мовою Шекспіра», присвячений року 

англійської мови в Україні. Протягом тижня учителі Очківська, 

Кропачова, Нікурадзе, Дубінчук М.С., Пишнюк Л.В., Капранчук А.В., 

Кузовлевою О.М. провели відкриті уроки, позакласні заходи і 

презентували свій педагогічний досвід. Випуск стінгазет організували 

учителі Мельник О.В., Дідовець Н.А., Лазарева С.Г. 

Особливо гарні слова сьогодні хочеться сказати на адресу 

учителів Дідовець Н.А., Мельник О.В., Панченко О.В., Очківська С.Г., 

які протягом навчального року брали участь в спільному проекті 

Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України 

«Шкільний вчитель нового покоління» і співпрацювали з викладачами 

та студентами Житомирського державного університету. Вони провели 

ряд відкритих уроків для студентів університету та пройшли .  

Вчитель німецької мови Сікалюк О.С. розробила для ЖОІППО 

відеофрагменти уроків з теми «Професії». Вчитель німецької мови 

Полуденна О.В. в рамках декади педагогічної майстерності провела 

відкритий урок в 6-Б класі на тему «Взимку ми святкуємо охоче». 

Публікації членів МК в освітянській пресі: Кропачова О.П., сайт 

«Методпортал»– «7 мандрівок світом», «Англомовна література 10-11» . 

У складі МК працює молодий спеціаліст Капранчук А.В. 

Протягом року молодий фахівець разом зі своїм наставником 

Панченко О.В. опановували методику організації початку уроку, 
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організацію самостійної діяльності учнів під час уроку, шляхи 

підвищення мотивації пізнавальної діяльності учнів. Крім того, 

Капранчук А.В. працювала у мовному пришкільному таборі. 

Необхідно відмітити  що вчитель володіє методикою викладання мови 

на високому рівні, використовує широкий вибір різноманітних методів 

та форм роботи, враховує вікові особливості та інтереси учнів. 

 Члени кафедри вчителів математики, фізики та 

інформатики – учасники динамічних творчих груп щодо підготовки і 

проведення цих заходів. Ігнатенко М.Ю. – голова вчителів фізики 

міста, голова ШПА вчителів фізики міста. Крошка О.М., Ломовцева 

А.В. та Назіна І.Л. – члени творчої групи вчителів міста, Побережник 

В.С., Крошка О.М. та Шателюк О.А. – члени творчої групи гімназії. З 

метою використання педагогічного досвіду навчальних закладів м. 

Житомира забезпечувалась участь членів МК у практичних семінарах, 

ініційованих методкабінетом управління освіти.  

Вчителі Ігнатенко М.Ю., Назіна І.Л., Ломовцева А.В. , Крошка 

О.М. були членами журі міського та обласного етапу з математики, 

фізики та інформатики, конкурсу-захисті МАН. Вчитель Ломовцева 

А.В. була керівником збірної команди області «Супремум» на 

фінальному етапі ХІХ всеукраїнського турніру юних математиків імені 

професора А.М.Ядренка у Чернівцях, за що одержала грошову 

винагороду міського голови до нового 2017 року. 

Учитель фізики Ігнатенко М. Ю. брала участь у восьмому 

Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій. Отримала 

сертифікат учасника, брала участь у освітніх вебінарах, а 

такожстворила канал на youtube підготовки до ЗНО з фізики. 

Приємно відзначити, що Ігнатенко М.Ю  - у числі десятки 

прогресивних учителів міста Житомира, які будуть завтра відзначені 

фінансовою винагородою міського голови за впровадження 

інноваційних технологій у навчально-виховний процес. 

Кафедра учителів математики, фізики та інформатики активно 

впроваджує ІКТ в освітній процес. Поряд з традиційними уроками 

проводились уроки з комп’ютерною підтримкою, інтегровані та 

нестандартні уроки. Учителем фізики та інформатики Шателюк 

Оксаною Анатоліївною було проведено відкритий урок з фізики у 8-Б 

класі на тему «Деякі види теплових двигунів».  
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Значне місце в роботі методкомісії займала позаурочна робота. 

Серед учнів  школи є: 

 призери турніру юних математики: Рожков Олександр – ІІ місце у 

місті та участь в обласному турі (вчитель Ломовцева А.В.), Андріюк 

Денис – ІІІ місце  у місті (вчитель Дорошко М.В.);  

 міської олімпіади з математики: учениця 6-го класу Поленко Вікторія 

–ІІІ місце (вчитель Ломовцева А.В.);  

 міської олімпіади з фізики: учень 11 класу Музика Олександр – ІІІ 

місце (вчитель Ігнатенко М.Ю.); 

 міської олімпіади з ІТ учень 10 класу Борисов Нікіта – ІІІ місце 

(вчитель Крошка О.М.); 

Семеро призеріз конкурсів з інформатики (на слайді), усі – учні 

Крошки Оксани Мечиславівни, учителя інформатики. 

 

 «Конкурс веб - дизайну» –  ІІ місце (Гончаренко Євгеній, 8 клас); 

 «Конкурс на кращого оператора ЕОМ»: 

 номінація «MS Word» – ІІ місце (Ревчук Максим, 10 клас) 

 номінація «MSExcel» –  ІІ місце (Борисов Нікіта, 10 клас) 

 номінація «MSPowerPoint» – ІІ місце (Дергунов Артем, 11 клас); 

 номінація «MSAccess» –ІІІ місце (Шевчук Олександр, 10 клас) 

 «Конкурс комп’ютерного малюнку»: 

 номінація «Paint» (старша група) – І місце (Козлова Катерина, 10 клас) 

Популяризації серед широкого кола дітей та підлітків 

математичних ідей, розвитку та підтримки їх творчих та 

інтелектуальних здібностей сприяла участь у міжнародних конкурсах 

«Кенгуру», «Бобер» та «Левеня». 

 15 учнів5-9 класів взяли участь у конкурсі БЕБРАС. Із них 2 

отримали результат «відмінно», 8 – «добре». Координатор -  Крошка 

О.М. 

 23 учня 7-11 класів взяли участь у конкурсі ЛЕВЕНЯ. Із 

них 3 отримали результат «відмінно», 10 – «добре».Координатор – 

Ігнатенко М.Ю. 

 Міжнародний конкурс з математики Кенгуру- 2017 (всього 142 

учня). Координатор Побережник В.С.: відмінний результат  -3 учні; 

добрий результат -39 учнів. 

 Всеукраїнська математична олімпіада «Олімпус» -   62 учасника. 3 

лауреата.  Координатор – Ломовцева А.В.  

 

 Протягом року МК вчителів природничо-

технологічногоциклу працювали  над проблемними темами, 

результатом яких до стала підготовка учнів до участі в  предметних 

олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях та відкритих  уроках. 

Протягом 20-26 лютого 2017 р. в гімназії було проведено 

тиждень географії та економіки. (учителі Жуковська, Юдіна) 
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Учитель предмету «Захист Вітчизни»Мазяр Л.П організував 

участь вихованців гімназії у конкурсах «Джура», «Козацькі перегони» 

та інших. 

  

На міському етапі предметних олімпіад і творчих конкурсів 

найвищих результатів учні досягли з географії, біології, фізичної 

культури, трудового навчання – учителі Дем’янюк Г.Я., Юдіна Я.І., 

Жуковська Н.В., Лайчук Н.В. 

№ Переможець 

олімпіади 

Досягнення  Клас  Вчитель  

1. Яковчук А. 1 місце у міському  

конкурсі, «Зимова 

казка» 

9 –Б  Демянюк 

Г.Я 

 

2. 

Оргіш І. 1 місце  міський етап 

конкурсу з 

виготовлення 

народних іграшок 

«Український сувенір»  

7 - Б Демянюк 

Г.Я 

 3. Запара В. 3 місце на міському 

етапі з географії 

8 -Б Юдіна Я.І 

4. Рожков О. 3 місце на міському 

етапі з географії 

10 -А Жуковська 

Н.В 

5. Рідзель В. 3 місце на міському 

етапі з біології 

9 -В Лайчук Н.В 

6. Команда учнів 

гімназії  

2 –е місце на міському 

конкурсі до дня міста 

8 – 11 

класи 

Пятова А.Й, 

Ніколайчук 

О.Б 

Під керівництвом учителів фізичної культури вихованцями 

гімназії було здобуто ряд перемог у спортивних конкурсах та 

змаганнях(тренериНіколайчук О.Б., Пятова А.Й.) 

Відповідно до законодавства України, вимог Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників, з метою активізації 

творчої діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної 

освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати 

навчання  і виховання, забезпечення високої  результативності  

педагогічної   праці, атестацію у минулому навчальному році 

проходили 15 педагогічних працівників. Вчителі, які атестуються, у 

грудні 2016 р. взяли участь у міській  педагогічній виставці «Сучасна 

освіта Житомира-2017».На виставку педагогічними працівниками 

Добровольською І.С., Панченко О.В., Тригуб І.І., Ігнатенко М.Ю., 

Кільніцькою Г.А., Тайгуновою Л.В., Полуденною О.В., Дідовець Н.А., 

Назіною І.Л., Ломовцевою А.В., Крошкою О.М.було представлено  10 

матеріалів урізних  номінаціях. 
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Аналіз  представлених робіт на виставку показав прагнення 

освітян до самовдосконалення та пошуку найефективніших шляхів 

реалізації завдань педагогічної діяльності. Журі виставки відмітило 

активну участь педагогічного колективу гімназії у виставці та якісний 

показник участі у виставці і відзначило матеріали вчителів Ігнатенко 

М.Ю., Тайгунової Л.В., Крошки О.М., Ломовцевої А.В., Назіної І.Л. – 

диплом І ступеня; Кільницької Г.А., Добровольської І.С., Ігнатенко 

М.Ю. – диплом ІІІ ступеня; Тригуб І.І. - подякою (наказ управління 

освіти Житомирської міської ради від 03 лютого 2017 року № 52). 

Результати атестації педагогічних працівників ви бачите на 

слайді. 

 присвоєно 12 тарифний розряд (за умови виконання заходів) – три 

педпрацівники; 

 підтверджено 12 тарифний розряд – один педпрацівник; 

 присвоєно другу кваліфікаційну категорію (за умови виконання 

заходів) – один педпрацівник; 

 присвоєно першу кваліфікаційну категорію – один педпрацівник; 

 підтверджено першу кваліфікаційну категорію – один педпрацівник; 

 підтверджено вищу кваліфікаційну категорію – один педпрацівник; 

 присвоєно педагогічне звання «Старший учитель» - три 

педпрацівники; 

 підтверджено педагогічне звання «Старший учитель» - два 

педпрацівники; 

 підтверджено педагогічне звання «Учитель-методист» - два 

педпрацівники; 

 підтверджено педагогічне звання «Педагог-організатор-методист»- 

один педпрацівник. 

 

Відповідно до плану роботи гімназії на 2016-2017 навчальний рік 

та наказу по гімназії №212 від 01 вересня 2016 року «Про організацію 

методичної роботи у Житомирській міській гімназії №3 в 2016-2017 

н.р.», 14-24 листопада 2016 р. в гімназії було проведено декаду 

психологічних знань. Усі проведені у рамках декади заходи були 

спрямовані на створення у класних колективах та у гімназії в цілому 

комфортних психологічних умов для розвитку особистості гімназиста, 

вільної комунікації між усіма ланками навчально-виховного процесу: 

учнями, педагогами, батьками та вивчення системи сучасних 

морально-психологічних цінностей учнів гімназії.  

Соціальним педагогом Рудюк Тамарою Вікторівною на паралелі 

5-х класів було організовано перегляд і обговорення анімаційних 
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фільмів «У здоровому тілі – здоровий дух», соціально-психологічну гру 

«Рожеві окуляри».  

Важливою проблемою серед учнів усіх класів, однією із причин 

якої є дефіцит уваги зі сторони дорослих, є комп’ютерна та ігрова 

залежність школярів. З її причинами, шляхами подолання і 

профілактикою було ознайомлено батьківські колективи класними 

керівниками і класоводами на батьківських зборах. 

Удекаду педагогічної майстерності для педагогічних 

працівників, які атестуються, активну участь взяли учителі Дідовець 

Наталія Анатоліївна, Очківська Світлана Григорівною, Панченко 

Олена Валеріївна, якими було проведено ряд відкритих уроків і 

консультацій для студентів інституту іноземної філології 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Викладач Житомирського державного університету Лариса Вадимівна 

Калініна відмітила системну роботу вищезгаданих учителів 

англійської мови щодо планування і підготовки навчальних занять, 

високий рівень володіння інформаційно-комунікаційними 

технологіями, новизну і творчий пошук педагогів. 

Змістовним, цікавим, новаторським за формою і змістовно 

насиченим стали уроки зарубіжної літератури у 7-Б класі, проведений 

учителем Печенюк Людмилою Мечиславівною у вигляді квесту; 

Кільніцькою Галиною Анатоліївною - відкритий урок із читання у 4-Б 

класі на тему «Григір Тютюнник. «Ласочка». Урок німецької мови у 6-Б 

класі на тему «Взимку ми святкуємо охоче» провела учитель 

Полуденна Ольга Володимирівна, а учителем біології Твердою Аллою 

Олександрівною було проведено відкритий урок біології у 9-Б класі на 

тему «Загальна характеристика сенсорних систем. Будова зорового 

аналізатора». Ігрове заняття «Той, хто творить добро, той творить саме 

життя» провела вихователь групи продовженого дня Тригуб Ірина 

Іванівна.  

Науково-методичний супровід становлення молодих учителів у 

гімназії здійснювався через організацію роботи Школи педагогічної 

адаптації, керівником якої є вчитель-методист Кропачова Оксана 

Петрівна.   

Кількість молодих фахівців– 4 особи: Малнацька Олена 

Володимирівна – вчитель початкових класів; вчитель англійської мови 

Капранчук Анна Вікторівна, вчитель історії Тупальська Анна 

Миколаївна та практичний психолог Кондратенко Тетяна 
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Анатоліївна. З метою забезпечення підвищення рівня фахової 

майстерності педагогів-початківців та удосконалення їх практичних 

навичок і педагогічних умінь система роботу з молодими 

спеціалістами у гімназії умовно поділяється на такі етапи: 

 вступний – ознайомлення молодих спеціалістів з вимогами до 

професії, включення їх до самостійної професійної діяльності, 

зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами гімназії; 

 процес подолання труднощів у навчально-виховній діяльності та 

початок формування майстерності; 

 етап високої адаптованості, який є результатом ефективної діяльності 

вчителя на попередньому етапі. 

На всіх етапах молодим учителям надається консультативна, 

практична і теоретична допомога з боку адміністрації, учителя-

наставника,  досвідчених колег і  практичного психолога. На початку 

кожного навчального року кожен молодий фахівець пройшов 

анкетування, разом із наставником спільно спланував роботу на 

діагностичній основі. Здійснювалося  взаємовідвідування  та 

взаємоаналіз уроків, взаємоперевірка зошитів.  

Щомісяця відбувалися засідання Школи педагогічної адаптації, 

на яких розглядалися як теоретичні, так і практичні питання з 

педагогіки, психології та методики викладання предметів. Під час 

підготовки до занять враховуються запити, потреби молодих 

спеціалістів, забезпечується їх розвиток і самовдосконалення. Теми 

засідань ШПА такі: «Перші кроки в гімназії», «Урок – це дзеркало 

загальної педагогічної культури вчителя, мірило його 

інтелектуального багатства, показник його світогляду, його ерудиції. 

(В. Сухомлинський)»; «На шляху до досконалого уроку»; «Як уникати 

конфліктів»; «Розвиток пізнавальних здібностей школярів на уроках 

та в позаурочний час»; «Аналізуємо урок»; «Удосконалюємо методику» 

тощо. Окремі питання розглядаються у формі тренінгів, практичних 

занять, до проведення яких залучаються практичний психолог і 

найдосвідченіші вчителі з вищою категорією.  Традиційно у квітні 

проходить «Тиждень успіхів молодого вчителя», під час якого фахівці 

проводять відкриті уроки і позакласні заходи, виставка творчих 

доробок і дидактичних матеріалів, круглий стіл «Чого ми навчилися у 

молодих колег?». 

У квітні молодими учителями було проведено відкриті уроки. 

Заслуговує на увагу робота молодих фахівців - учителя англійської 

мови Капранчук Анни Вікторівни та учителя історії Тупальської Анни 

Миколаївни. На своїх уроках вчителі активно застосовують 
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інтерактивні методи навчання, які створюють атмосферу творчої 

невимушеності й допомагають кожній дитині вивчити свої можливості.  

Протягом навчального року пріоритетним завданням 

педагогічного колективу була організація роботи з обдарованими 

та здібними учнями.  У ІІ етапі учнівських олімпіад взяли участь 75 

учнів нашої гімназії. Переможцями з різних предметів стали 26 учнів 

гімназії (на слайді) 

№ з/п предмет клас місце переможець учитель 

1.  
Французька мова 9 

клас 
1 Рідзель Вікторія Левченко Л.Г. 

2.  
9 

клас  
2 Горкуша Дарина Левченко Л.Г. 

3.  
10 

клас 
2 Ільчук Роман Левченко Л.Г. 

4.  
10 

клас 
2 

Левківський  

Володимир 
Левченко Л.Г. 

5.  
11 

клас 
2 Кіналевська Анна Левченко Л.Г. 

6.  
10 

клас 
3 Товщик Олександр Левченко Л.Г. 

7.  
11 

клас 
3 Багінська Ірина Левченко Л.Г. 

8.  
11 

клас 
3 Трохимлюк Анна Левченко Л.Г. 

9.  
Англійська мова 11 

клас 

2 Коровіна Ольга Панченко О.В. 

10.  
9 

клас  

2 Горкуша Дарина Пишнюк Л.В. 

11.  
11 

клас 

3 Товкач Дарина Шілігатська 

М.В. 

12.  
8 

клас 

3 Маркеєв Богдан Пишнюк Л.В. 

13.  
Історія  10 

клас 

3   Слободянюк Сергій Тверда О.О. 

14.  
Біологія 9 

клас 
2 Рідзель Вікторія 

Лайчук Н.В. 

15.  
Географія 8 

клас 

3 Запара Віталіна Юдіна Я.І. 

16.  
10 

клас 

3 Рожков Олександр Жуковська Н.В. 

17.  
ІТ 10 

клас 

3 Борисов Нікіта Крошка О.М. 

18.  
Фізика 11 

клас 

3 Музика Олександр Ігнатенко М.Ю. 
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19.  
Математика 6 

клас 

3 Поленко Вікторія Ломовцева А.В. 

20.  
Польська мова 9 

клас  

1 Горкуша Дарина Удовкіна С.С. 

21.  
11 

клас 

2 БеганськаАліка Удовкіна С.С. 

22.  
Правознавство 9 

клас 

3 Пшевлоцький Влад. Тверда О.О. 

23.  
10 

клас 

3 
ЛевківськийВолодим. 

Тверда О.О. 

24.  
11 

клас 

3 
Кіналевська Анна 

Тверда О.О. 

25.  
Українська мова і 

література 

9 

клас 

3 Ясінська Олена Шемчук В.В., 

Калайчева Г.С. 

26.  
9 

клас 

3 
Горкуша Дарина 

Калайчева Г.С. 

 Протягом трьох останніх навчальних років стабільно високі 

результати показують гімназійні команди на предметних олімпіадах з 

французької та англійської мов, правознавства, ІТ. Заслуговує на 

увагу робота з обдарованими учнями окремих учителів української 

мови і літератури, фізики, математики, географії, біології, історії. 

Вісім переможців підготувала вчитель французької мови Левченко 

Л.Г., четверо переможців - вчитель історії та правознавства Тверда 

О.О., по двох переможців підготували учителі Пишнюк Л.В. 

(англійська мова), Калайчева Г.С. (українська мова і література) та по 

одному переможцю - учителі Панченко О.В., Юдіна Я.І., Жуковська 

Н.В., Ігнатенко М.Ю., Крошка О.М., Ломовцева А.В., Шемчук В.В. 

Водночас варто зазначити, що на предметних олімпіадах з 

німецької мови, хімії, трудового навчання учні гімназії не вибороли 

жодного призового місця, що свідчить про недостатній рівень 

підготовки учасників до міського етапу олімпіади. В олімпіадах з 

економіки та екології не прийняв участь жоден учень гімназії. 

У ІІІ етапі предметних олімпіад взяли участь 9 учнівгімназії. 

Семеро з них  стали переможцями з різних предметів (учителі 

Левченко Л.Г., Панченко О.В.) 

Французька 

мова 

Рідзель Вікторія 9-В 1 Левченко Л.Г. 

Польська мова  Горкуша Дарина 9-В 1 міжшк. ф-в 

Англійська мова  Коровіна Ольга 11-Б 2 Панченко О.В. 

Французька 

мова  

Горкуша Дарина 9-В 3 Левченко Л.Г. 

Французька Левківський 10 3 Левченко Л.Г. 
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мова  Володимир 

Французька 

мова  

Кіналевська 

Анна 

11-Б 3 Левченко Л.Г. 

Польська мова  БеганськаАліка 11-А 3 міжшк. ф-в 

 
Шановні колеги!!! 

Особливу увагу хочу звернути на результати моніторингу з навчальних 

предметів та ЗНО.  У таблиці бузкова зона – це класи з високим рівнем 

навчальних досягнень: 2-а, 2-б, 3-б, 4-б, 5-б; зелена – достатній рівень: 3-а, 3-в, 

4-в, 5-в, 6-а, 7-а, 7-б, 7-г, 11-б, жовтий колір – середній рівень: 2-в, 4-а, 5-а, 5-г, 

6-б, 6-в, 9-б, 10, 11-а. На жаль, значна частина класів (а таких 6) показала 

низький результат якості знань, не вище 36%: 7-В, 8-а, 8-б, 8-в, 9-а, 9-в. 

Найвищий середній бал на ДПА у форматі ЗНО показали учні з української 

мови – 8,8 бали, англійської мови – 8, 4, математики – 7, 8 бали, історії України 

– 7,5; хімії – 9 б, фізики – 8 б, французької мови – 8,5; біології – 8, російської 

мови і географії – по 6 балів. Результати ЗНО випускників цього року 

дозволили нашому закладу зайняти серед навчальних закладів міста шосту 

сходинку. Як розцінювати цей результат? Вважаю його високим, але таким, 

який вказує нам, що до вершини лишилося кілька кроків.  

Система виховної роботи гімназії спрямована на формування громадянина, 

патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, 

готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими 

проблемами, творити себе і оточуючий світ. 

За ініціативи учнівського самоврядування, активно впроваджується така 

форма виховної роботи, як флешмоб. Проведення флешмобів «За єдину 

країну!», «Україна - це ми!», День миру, «Я люблю Батьківщину свою» (День 

знань), дає змогу залучити значну кількість учнів, а й відчути кожному свою 

причетність до загальної справи. Це сприяє формуванню свідомої громадсько-

активної життєвої позиції учнів, відповідає запитам молоді, створює умови для 

виявлення національної гідності. 

У 2016-2017 навчальному році педагоги, учні і батьки 1-11 класів брали 

участь у проекті«Я- патріот!». Учні початкової щколи беруть участь у проекті 

через гру «Вчимося жити за законами добра».  Так, на високому рівні була 

організована акція «Хай буде мир над Україною» (21.09). Міні-проект до дня 

Миру «Мирне небо дитинства» був проведений серед учнів 1-4 класів.  Учні 2-

А, Б, В класів провели виставку дитячих малюнків «Ми за мир», які потім 

передали воїнам в зону АТО, брали  участь у майстер-класі «Голуб миру», 

виготовили паперових білих голубів – символів миру. Учні 3-А, Б, В 

підготували і провели символічний флешмоб з жовто-блакитними кульками. 

Сучасна українська молодь успадкувала від своїх пращурів широту і велич 

душі козацької, щирої, доброї, готової допомогти нужденним у скрутну 
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хвилину. Розвитку таких загальнолюдських якостей сприяє проведення 

гімназійних  та участь у Всеукраїнських, міських благодійних акціях в рамках 

проекту «Я-патріот» (їх перелік ви можете бачити на слайдах) 

05 - 12.09. Благодійна акція «Допоможи ближньому» (підтримка дітей-

переселенців - збір канцтоварів) (видано 14 наборів канцелярського приладдя). 

12 - 16.09. Благодійна акція «Діти-дітям» (підтримка дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування Житомирської міської гімназії № 3 - збір 

канцтоварів) (видано 8 наборів канцелярського приладдя) 

22.09. - до Дня Партизанської Слави акція «Ветеран живе поруч» (вручено 1 

продуктовий набір ветерану-партизану ВВВ Кияну Ю.О. 

30.09 -  Акція «Добра справа» привітання з Всеукраїнським Днем бібліотекаря 

гімназійного бібліотекаря. 

01.10. Акція «Турбота»  до Дня людей похилого віку вручено 17 подарункових 

наборів, вчителям-пенсіонерам Житомирської міської гімназії № 3.  

01.10. до Дня Захисника Вітчизни проведено патріотичний концерт у 

військовому міському шпиталі «Захисникам присвячуємо!» Вручено 50 

привітальних листівок та 1500 грн. для потреб шпиталю.  

01.10. Благодійна акція «Діти-дітям» (підтримка дітей з школи-інтернату с. 

Нова Борова) (передано 2 ящ. канцелярських товарів). 

13.10. проведено до Дня Захисника України відкритий захід «Свято Покрови та 

Дня захисника України» (зустріч з воїнами ЗСУ та родинами загиблих 

військовослужбовців. Покладання квітів до меморіальної дошки Д. 

Ільницького) 

02.11. Участь у благодійній акції «Дитина-дитині» (вручено 1000 грн. від пед. 

колективу гімназії та 1650 грн. від 11-а класу Жилі Олександру учню гімназії, 

який залишився без батьківського піклування). 

30.11. Благодійна акція «Зігрій солдата» (закупівля, з коштів виручених за здачу 

макулатури, теплих шкарпеток для передачі воїнам  АТО на суму 700 грн.). 

02.12. Участь у міській акції «Діти Житомирщини – дітям Донеччини» 

передано дитячі книжки, канцтовари, печиво). 

03.12. До Дня інвалідів благодійна акція «Діти-дітям» (вручення солодких 

подарунків дітям з інвалідністю по ЖМГ № 3) (дітям з інвалідністю -11 шт, 

дітям батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків – 2 шт, дітям з 

малозабезпечених сімей – 4 шт.). 

05.12. До Всесвітнього дня волонтера благодійна акція «Турбота» (вручення 

продуктового набору ветерану ВВВ Кияну Ю.О.).  

06.12. «Уроки мужності» (зустріч з ЖВУР, які перебували в АТО).  

06.12. До Дня ЗСУ покладання квітів до меморіальної дошки Д.Ільницькому.  

До 05.12 – до Дня ЗСУ благодійна акція «Святковий пиріг» (для бійців ЗСУ, які 

перебувають на лікуванні та реабілітації у військовому шпиталі передано 10 

ящиків з печивом) 
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До 10.12. - майстерня «hand-made» (виготовлення разом з батьками новорічних 

прикрас для ялинок, які будуть встановлені на блокпостах в зоні АТО, передано 

3 ящика іграшок) 

До 13.12. - благодійна акція «Миколаїв дарунок» (збір овочевої консервації для 

бійців в зону АТО, передано волонтерам. ) 

До 14.12 – «Буккроссинг» (збір книжок українською мовою для дітей зі шкіл 

Луганської та Донецької обл.) (300 книжок передано волонтеру.) 

До 19.12. - До свята Святого Миколая передано громадському об’єднанню 

«Планета дітей» дитячі іграшки, книжки для дітей, які перебувають на 

лікуванні в дитячому туб. санаторії «Лісовий берег». 

1-30.12. - Продовження гімназійного проекту «Сітка» передано волонтерам 4 

маскувальні сітки зимового зразку. 

16.01.17 – Благодійна акція «Діти – дітям» - передача 2 ящиків канцтоварів, 

зібраних учнями 1-4 класів, до школи-інтернату с.Нова Борова. 

13.02.17 – Благодійна акція «Добро робиться просто» - передано волонтерам 

100 шт. шестилітрових  бутлів, наповнених пластиковими кришечками для 

переробки на протезні вироби для потреб поранених воїнів ЗСУ (1-11 кл.). 

20.02.17 – Виховні години та покладання квітів до пам’ятних знаків Небесної 

Сотні (5-11 кл.). 

23.02.17 – Благодійна акція «Зігріє серце крапля доброти» - передано 

волонтерам 7 ящиків миючих засобів та засобів гігієни для солдатів ЗСУ в зону 

АТО) та дитячих оберегів. 

17.03.17 – Благодійна  акція «Бабусині смаколики» - передача волонтерам 33 

ящиків з домашньою консервацією для воїнів ЗСУ, які перебувають в зоні АТО. 

Гімназисти передали воїнам з цими посилками 50 малюнків. 

21.03.17 – Благодійна акція «Діти – дітям». Передали 1 пакет канцтоварів, 1 

пакет миючих засобів від дітей та 1000грн. від вчителів для дитини-інваліда 

співробітниці Тугас А.В. 

03.04.17 – Продовження проекту «Сітка» - передано волонтерам 3 

маскувальних сіток літнього зразка та дитячих малюнків. 

12.04.17 – Благодійна акція «Діти – захисникам» - передано волонтеру 5 ящиків 

з чаєм та кавою для воїнів АТО до пасхальних свят  та 50 дитячих листів. 

23.04.17 – Впорядкування 11 могил на Російсько-Вільському військовому 

кладовищі, покладання вінків під час мітингу-реквієму. 

25.04.2017 – Участь у проведенні вечору-реквієму при обласному управлінні 

ДСНС України в Житомирській області «Запалимо поминальну свічу». 

28-30.04.17 – Участь у міському благодійному марафоні «Світовий рекорд 

доброти». Перераховано 200 грн. з коштів, зібраних за макулатуру. 

19.04.17 р. – Благодійна акція «Маки» - передача волонтерам 40 штук штучних 

маків для «висадки» у місцях загибелі 95 АЕОМБр в зоні АТО. 

04.05.17 р. -  Передано матері загиблого воїна-випускника гімназії Ільницького 

Д. 1000 грн. та дитячі іграшки. 
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 Формування національної свідомості нерозривно пов’язано з усвідомленням 

історичної значимості своєї держави, народу, використання досвіду і духовного 

потенціалу різних поколінь. Тому в навчальному закладі проходять зустрічі з 

представниками громадських організацій патріотів України, представниками 

культури, мистецтва, спортсменами, ветеранами, учасниками бойових дій (на 

слайді) 

29.11.  У 2-В класі відбулася зустріч з воїном АТО Мордвіновим Сергієм 

Леонідовичем Учні були активним учасниками зустрічі, задавали питання, 

ділились власними знаннями та досвідом стосовно ситуації в Україні, 

проводили паралелі з власними родинами і загалом прийшли до висновку, що 

спільними зусиллями можна досягнути перемоги у боротьбі за незалежність. 

29.11. Вшанування пам'яті Д.Ільницького. Хвилина мовчання. Покладання 

квітів до меморіальної дошки Д.Ільницькому. Проведені класні години «Наш 

героїчний випускник» (8-В, Шателюк О.А. 8-Б, Крошка О.М.), «У пам’яті 

народній», (6-А, Дідовець), інформаційна хвилинка «Вони живуть навіки у 

серцях» (9-В, Калайчева Т.С.), круглий стіл «Героїчні вчинки наших земляків» 

(5-В, Очківська С.Г.) Зараз проводиться робота над створенням книги пам’яті 

«Герої не вмирають» (9-Б). 

06.12. У 8-А класі відбулася зустріч з бійцем АТО Черняхом Володимиром 

Іллічем (95-та аеромобільна бригада, артист І-ї категорії оркестру). 

З метою мотивації готовності захищати свою Батьківщину, обирати в 

майбутньому  військові професіїдо Дня українського козацтва (14.10) та Дня 

Збройних Сил України (06. 12.) були проведено ряд заходів. 23 травня до Дня 

Героїв відбулося відкриття куточка пам’яті Героя України Тараса Сенюка.  

У 2016-2017 навчальному році  адміністрація гімназії, соціально-педагогічна 

служба, педагогічний колектив на виконання заходів, передбачених 

Загальнодержавною програмою «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 роки», проведено роботу, 

спрямовану на попередження правопорушень, злочинності, бродяжництва, 

вживання наркотичних речовин та алкоголізму, інших асоціальних проявів 

серед неповнолітніх. 

З метою поширення правових знань, підвищення рівня правової освіти, 

право виховної, профілактичної та превентивної роботи в гімназії організовані 

зустрічі з працівниками правоохоронних органів, управління юстиції, 

прокуратури. 

В період з 22 лютого по 20 квітня 2017 року в гімназії проведені години 

спілкування з учнями та батьківські збори в усіх класах з профілактики  з 

профілактики кібертролінгу та суїцидальних ігор  серед  неповнолітніх. 

У 2016-2017 навчальному році продовжувалась співпраця з 

Житомирською обласною телерадіокомпанією: учні гімназії є учасниками 
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телепроектів «Твоє майбутнє» (для талановитих юнаків і дівчат), культурно-

мистецької програми «Школа надзвичайних наук»,  «Казкова скринька» 

(призначений для сімейного перегляду у жанрі вечірньої казки), конкурсу 

«Творча Франкіана» (в підтримку проголошення 2016 року ювілейним роком 

Івана Франка, що пройшов у рамках телепроекту для талановитих юнаків і 

дівчат «Твоє майбутнє». Переможці відбіркового гімназійного конкурсу «Ми 

шукаємо таланти»  гімназії – учасники телевізійного твору-роздуму «Веселі та 

сумні різнокольорові казки України» у рамках телепроекту твоє майбутнє. 

Члени гуртка акторської майстерності  - учасники вечора-реквієму «Запалимо 

поминальну свічку», присвяченого річниці аварії на ЧАЕС, телеверсія якого 

пройшла у рамках пізнавальної, культурно-мистецької програми «Школа 

незвичайних наук». 

Учні 1-8 класів  гімназії разом з педагогами та батьками взяли участь у 

проекті  з біоетики Благодійного фонду «Щаслива лапа». Не прийняли участь у 

проекті 3-В клас (Хоменко А.Я.), 4-А клас (Арсенюк Л.І.). 

Плідною була робота педагогічного, учнівського та батьківського 

колективів у рамках Всеукраїнського проекту «Розвиток соціальної 

згуртованості суб’єктів освітнього процесу». Варто відзначити роботу учнів 9-Б 

класу та їх класного керівника Венгровської Л.В., які узагальнили свою роботу 

у двох презентаціях за методикою кейса «Козацькому роду нема переводу» та 

«Калейдоскоп творчих ідей».   Свої напрацювання узагальнили класоводи 1-х 

класів (Дергачова О.А., Добровольська І.С., Жалій Т.М., Малнацька О.В.) у 

проекті «Природо землі! Будьмо знайомі.», класоводи 2-х класів (Дзюба М.А., 

Сахневич О.П., Муравицька О.В.) у проекті «Маленькі відкриття у моїй великій 

родині», класні керівники 5-х класів (Сікалюк О.С., Кузовлєва О.М., Очківська 

С.Г., Юдіна Я.І.) у проекті «Нас єднає турбота про тварин». Цікавими і 

змістовними стали кейси учнів 4-б класу (класовод Давиденко)   «Класна 

школа», 3-Б класу (класовод Кравченко Л.В.) «Зростаю патріотом», 4-В класу 

(класовод Кільницька Г.А. ) «Дружба у моєму житті», 7-А класу (класний 

керівник Волик І.А.) «Батарейки, здавайтеся!»; 7-В класу (класний керівник 

Кропачова О.П.)  «Бережи здоров’я змолоду»; 11-Б класу (класний керівник 

Левченко Л.Г.) «Ростемо патріотами своєї Батьківщини». 

Активно працює учнівський парламент гімназії, забезпечуючи участь 

гімназистів в усіх заходах.  

Одним з критеріїв оцінки активності класів була підготовка інформації 

для  гімназійного сайту. Новини про своє гімназійне життя на сайті розмістили 

учні 1-В клас (Жалій Т.М.); 4-Б класу (Давиденко Ю.Г.); 5-А класу (Сікалюк 

О.С.); 5-В класу (Очківська С.Г.); 7-А класу (Волик І.А.); 7-Б класу (Мельник 

О.В.); 7-Г класу (Побережник В.С.); 8-Б класу (Крошка О.М.); 9-Б класу 

(Венгровська Л.В.); 10-А клас у (Тверда О.О.). Найактивнішими були учні 1-В 
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класу (Жалій Т.М.), 8-Б класу (Крошка О.М.), 9-Б класу (Венгровська Л.В.); 5-А 

класу (Сікалюк О.С.); 5-В класу (Очківська С.Г.);10-А клас у (Тверда О.О.). 

Активними були учні гімназії у зборі макулатури (інформація на слайді) 

1 семестр 

1 місце: 7-А клас (Волик І.А.); 9-В клас (Калайчева Г.С.); 6-Б клас (Кравчук 

Т.М.);  3-В клас (Хоменко А.Я.); 2-А клас (Дзюба М.А.); 

2 місце – 8-Б клас (Крошка О.М.); 5-Б клас (Шілігатська М.В.), 2-В 

(Муравицька О.В.), 4-Б клас (Давиденко Ю.Г.); 4-В клас (Кільницька Г.А.); 2-Б 

клас (Сахневич О.П.);  1-А  клас (Дергачова О.А.); 

3 місце – 6-А клас (Дідовець Н.А.); 8-А клас ( Лозицька А.Г.); 9-Б клас 

(Венгровська Л.В.);  11-Б клас (Левченко Л.Г.); 3-Б клас (Кравченко  Л.В.); 4-А 

(Арсенюк Л.І.); 3-А (Арістова І.М.). 

 2 семестр 

1 місце: 5-В клас (Очківська С.Г.); 2-В клас (Василенко А.С.); 2-А клас (Дзюба 

М.А.);  

2 місце: 11-Б клас (Левченко Л.Г.); 4-Б клас (Давиденко Ю.Г.); 4-В клас 

(Кільницька Г.А.); 

3 місце:  6-А клас(Дідовець Н.А.); 1-Б клас (Добровольська І.С.); 4-А клас 

(Арсенюк Л.І.); 3-В клас (Хоменко А.Я.). 

За результатами роботи   визначено рейтинг активності класів у І 

семестрі: 

І місце – 8-Б клас (Крошка О.М.); 4-Б клас (Давиденко Ю.Г.), 3-Б клас (Шиліна 

Н.А., Кравченко Л.В.); 

      ІІ місце – 7-А клас (Волик І.А.); 2-А клас (Дзюба М.А.);  2-Б клас (Сахневич 

О.П.); 2-В клас (Муравицька О.В.); 3-А клас (Арістова І.М.); 

ІІІ місце – 6-Б (Кравчук Т.М.); 9-Б (Венгровська Л.В.); 7-Б клас (Мельник О.В.), 7-

Г клас (Побережник В.С.), 1-А клас – Дергачова О.А., 1-Г клас (Малнацька 

О.В.). 

    Рейтинг активності класів у ІІ семестрі: 

1 місце – 7-А клас (Волик І.А.); 4-Б (Давиденко Ю.Г.); 

2 місце – 11-Б клас (Левченко Л.Г.); 3-Б клас (Кравченко Л.В.); 3-А (Арістова 

І.М.); 

3 місце – 6-А клас (Дідовець Н.А.); 1-А клас (Дергачова О.А.); 1-Б 

(Добровольська І.С.); 1-В клас (Жалій Т.М.); 1-Г (Малнацька О.В.), 2-А клас 

(Дзюба М.А.); 2-Б (Сахневич О.П.); 4-А клас (Арсенюк Л.І.); 4-В клас 

(Кільницька Г.А.).  

Низький показник за рейтингом у показали учні 10 класу (Тверда О.О.), 11-А 

класу (Ковальська Г.С.), 5-Б класу (Шілігатська М.В.), 5-Г класу (Юдіна Я.І.), 6-

В класу (Микульська А.М.), 9-А класу (Лайчук Н.В.), 6-А класу (Дідовець 

Н.А.). 

Фінансово-господарськадіяльність  гімназії у 2016-2017 н.р. 
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Нині діюча будівля навчального закладу була прийнята в експлуатацію ще 

у 1964 році, тобто 53 роки тому.   Проте незважаючи на її вік і зношеність, 

адміністрація гімназії разом із колективом вчителів та батьків постійно працює 

над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому 

стані. Фінансування потреб гімназії проводиться за рахунок бюджету 

Житомирської міської ради, спонсорської допомоги та за рахунок батьківської 

допомоги. Протягомнавчального року систематично веласявиплатазаробітної 

плати працівникамгімназії. Бухгалтеріявчасносплачувала за 

спожитуелектроенергію та інші енергоносії. 

Завдякизлагодженостівідповідальних за економіюпрацівників, гімназія  не 

виходить за лімітиспоживанняенергоносіїв. 

Так, за рахунок бюджетних коштів було оплачено теплопостачання до 

гімназії – 167 тис. 844 грн.; водопостачання та водовідведення – 7 тис. 282 грн., 

електроенергію – 47 тис. 549 грн. Окрім того, було виділено бюджетні кошти на 

оплату послуг охорони навчального закладу – 27 тис. 945 грн., встановлення 

тривожної кнопки – 2 тис. 250 грн, оплата послуг зв’язку – 1 тис. 793 грн., та 

вивіз сміття – 6 тис. 64 грн. Також гроші з міського бюджету було спрямовано 

на повну заміну електроламп – згідно кошторису ця сума становить 83 тис. 116 

грн., заміну протипожежних дверей – 9 тис. 852 грн., ремонт підлоги та 

закупівлю лабораторних столів у кабінет фізики №24 – 11 тис. 504 грн. та 41 

тис. 200 грн. відповідно. На поточний ремонт санвузлів із бюджетних коштів 

освоєно 109 тис. 281 грн., а також 7 тис. грн. використано на закупівлю 

костюмів для предмету «Захист Вітчизни».  

Водночас хочу сказати, що значну частину робіт ми маємо змогу оплатити 

за рахунок благодійних коштів. Так, на поточний косметичний ремонт у 

класних приміщеннях, ремонт меблів і обладнання було освоєно 20 тис. 676 

грн. благодійної допомоги батьків. Окрім того, на закупівлю будівельних 

матеріалів для поточного ремонту навчальних кабінетів було потрачено 27 тис. 

856 грн. До гімназії за благодійні кошти закуплено також 

багатофункціональний принтер – 5 тис. 713 грн, світлодіодні лампи – 2 тис. 496 

грн, в окремих кабінетах замінено жалюзі вертикальні на суму 1 тис. 499 грн. 

Під час підготовки до нового навчального 2017-18 н.року завдяки батькам 

проведено наступні роботи: 

 Повністю відремонтовано кабінет фізики, закуплено жалюзі; 

 Замінено дверцята до кабінок туалетів першого та другого поверхів; 

 Відремонтовано один із виходів із заміною вагонки та лінолеуму; 

 Проплачувався і проплачуєтьсяінтернет; 

 Закуплено програмне забезпечення для інтерактивної дошки до кабінету 

фізики; 

 Закуповлювалися різноманітні дидактичні матеріали, таблиці, посібники для 

організації навчально-виховного процесу; 
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 Виготовлено інформаційний стенд для першого поверху та пам’ятний стенд 

героєві України Тарасу Сенюку; 

 За рахунок благодійних коштів здійснювалась заправка картриджів. 

Своєчасно проводиться інвентаризація майна, 

зауваженьщодозабезпеченняйогозбереження та 

оприбуткуваннянемає.Завждивчасноготуєтьсязвітнадокументація, 

матеріалисписуються  абооприбутковуються. 

Адміністрацієюгімназіїприділяєтьсядостатньоувагиестетичномувиглядун

авчального закладу. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування 

трави на газонах, прибирання навколо гімназійної та внутрішньої території. 

  

Шановні батьки! 

  

Для підтримки позитивного іміджугімназії та організації комфортних 

умов для навчання наших учнів необхідновирішитищедекількапитань : 

-  капітальний ремонт бібліотеки, кабінету хімії, книгосховища;  

- заміну дверей у підсобних приміщеннях к-ту хімії та інформатики; 

- ремонт кабінету географії. 

Все це – у нині діючому приміщенні. 

Але всі ми з нетерпінням очікуємо на завершення будівництва нового 

корпусу гімназії - сучасного, просторого, створеного для дітей і з любов’ю для 

дітей.  

Втішаємося тим, що проект нового корпусу гімназії існує вже не тільки на 

папері, але і в реальності. Усі ми є свідками того, як на наших очах виростає 

сучасна будівля із площею 1500 кв. м. (для порівняння площа забудови старого 

корпусу була 700 кв. м.), загальна площа нової будівлі – 3800 кв.м, у той час як 

стара будівля була площею 1400 кв. м. Новий корпус матиме 4 поверхи, в той 

час як у старому було 2. Будівля буде оснащена вільними підходами для учнів, 

для осіб з обмеженими можливостями будуть пандуси і підйомники, що 

дозволить забезпечити рівний доступ до освіти усіх груп населення. 

На першому поверсі будуть класні приміщення, сучасна їдальня з 

обідньою залою 350 кв. м, (у старому корпусі 70 кв. м), обладнані харчоблоки, 

технічні приміщення, без яких функціонувати господарство шкільного закладу 

не може.  

На другому поверсі – класні кімнати, адмінблок і велика спортивна зала 

площею 360 кв. м, в той час як площа спортзалу старого корпусу складала 70 

кв. м. 

Третій поверх. Тут маємо класні приміщення, кімнату для настільного 

тенісу, продовження спортзалу, учительську.  
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Четвертий поверх – творчі майстерні, де діти зможуть займатися різними 

видами мистецтва. 

І, звичайно, благоустрій навколишньої території – із сучасним спортивним 

майданчиком, місцем для проведення уроків фізкультури і прогулянок 

молодших школярів.  

Це все – у планах.  

А сьогодні – щоденна важка праця, спрямована на виховання  навчання 

молодого покоління гімназистів: і з боку педагогів, і з боку учнів, і ваша, 

шановні батьки. Бажаю вам наснаги і терпіння у нашій спільній справі! Вірю, 

що лише у єдності ми досягнемо поставленої мети. 

 

 

І наостанок. Якими можуть бути учні? Кмітливими і тугодумами, 

дисциплінованими і правопорушниками, здоровими і хворобливими, тобто 

різними. Якими є діти у нашому навчальному закладі, такими учителі їх і 

сприймають.  

 А якими можуть бути учителі? Тільки ерудованими, тільки 

організованими, тільки  доброзичливими – одним словом, найкращими. Бажаю 

Вам, мої дорогі вчителі, бути саме такими! Адже саме таким суспільство може 

довірити турботу про молоде покоління.  

 


