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Доброго дня, шановні колеги!!! 
Сьогодні ми зібралися всі разом, щоб перегорнути іще одну сторінку 

нашого гімназійного життя, на якій написано «2017-2018 навчальний рік», 

і яка вже стала історією.  

Підводячи підсумки минулого навчального року, хочу насамперед 

звернутися до вас, дорогі мої колеги. Позаду у нас із вами - два непрості 

роки надій, очікувань, важких умов праці, нервового напруження, 

сподівань і віри. Віри у те, що нове приміщення нашого храму знань буде 

побудоване вчасно. І сьогодні я хочу подякувати усім вам за те, що 

вистояли, витерпіли, не зрадили нашій гімназії. Надзвичайно радію разом 

із вами, усвідомлюючи факт: ОНОВЛЕНА ТРЕТЯ ГІМНАЗІЯ працюватиме 

з новими силами, на повну силу, починаючи з 1 вересня! Усі ми, педагоги, 

а також і наші вихованці, заслужили на  комфортні умови праці в 

сучасному приміщенні. Не буду зупинятися на деталях - гадаю, що кожен 

із вас зумів оцінити переваги нового корпусу, вишуканий дизайн,  

зручність і креативність нових інтер'єрів. Вірю в те, що в оновленому 

корпусі ваш творчий потенціал, служіння дітям, дух самовіддачі, любові 

до педагогічної праці заяскріє новими гранями, і словосполучення 

"Гімназія №3" стане освітнім брендом, синонімом якісної освіти, 

гармонійного розвитку і успіху!  

Тож на порозі нового навчального року хочу вам побажати, щоб 

одвічні людські якості – людяність, доброта, любов до дітей, до своєї 

справи – ніколи не покидали Вас, приносили позитивні емоції, моральне і 

матеріальне задоволення.  Нехай 2018-2019 навчальний рік стане ще одним 

кроком на шляху розвитку нашої гімназії, і ми зможемо досягти всього 

того, що запланували.  

Перелік документів, якими керувалась гімназія у 2017-2018 
навчальному році, ви можете бачити на слайді. 
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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 – 977 

 Кількість учнів на кінець року – 973 
У минулому навчальному році у гімназії працювало 33 класи із 

середньою наповнюваністю 29,6 учнів. 
Серед них – 33 класи з поглибленим вивченням англійської мови; 24 

групи з вивчення німецької  мови, 11 груп із вивченням французької мови 
та 2 групи із вивченням польської мови. 

 Кількість груп подовженого дня – 3 

 Кількість відмінників – 96 

 Випущено зі школи 30 одинадцятикласників, з яких один 
нагороджений срібною медаллю, двоє отримали золоту медаль. Семеро 

випускників нагороджені грамотами за особливі успіхи у вивченні 
окремих предметів. 

  
Педагогічний моніторинг. Кадрове забезпечення. 

На сьогодні в гімназії працює 88 педагогічних працівників, з них троє 
сумісників. 

Перед вами – кількісний і якісний склад  нашого колективу. 
   

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 2017-2018 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 третій рік роботи над проблемною темою.     

 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 
4-5 засідань методичних комісій згідно планування, більшість яких 
поєднували розгляд теоретичних питань методики викладання предметів 
і практику. 
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 Методична комісія  вчителів початкових класів та вихователів ГПД  у 
2017– 2018 навчальному році працювала над проблемою «Використання 
ІКТ у навчально-виховному процесі як засіб інноваційного розвитку 
молодших школярів". 
          У  навчанні та вихованні молодших школярів члени МК досягли 
результативності, зокрема у формуванні національної свідомості учнів, 
пізнавальної самостійності, духовної культури, розвитку зв’язного 
мовлення, здібностей та інтересу учнів до навчально-виховного процесу. 
Працювали над застосуванням сучасних інформаційно-комп’ютерних 
технологій, збагаченням творчої уяви учнів, розвитком логічного 
мислення тощо. З цією метою продовжували втілювати в практику 
передовий педагогічний досвід, спрямований на формування ключових і  
предметних компетентностей.   

Протягом року вчителі та вихователі кафедри тісно співпрацювали з 
Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.  
Педагоги Арсенюк Л.І., Хоменко А.Я., Василенко А.С., Залевська Н.В., 
Давиденко Ю.Г. підвищили рівень професійної кваліфікації на курсах при 
ЖОІППО. Педагог Кравченко Л.В. здобула другу вищу освіту за 
спеціальністю «Початкова освіта».  

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 вчителі Давиденко Ю.Г., Добровольська І.С., 
Шиліна Н.А., Кравченко Л.В. 

Усі учасники методичної комісії є слухачами он-лайн курсів  Ед-Ера 
«Школа компетентностей ХХІ століття». Також кафедра працювала над 
створенням мультимедійної презентації «Початкова освіта у Фінляндії» у 
рамках проекту «Початкова освіта у країнах світу»,  започаткованого 
Міським управлінням освіти. 

Вчителі Шиліна Н.А., Арістова І.М., Кравченко Л.В.,Залевська Н.В. 
опрацювали на тренінгу модулі Типової освітньої програми підготовки 
вчителів 1-х класів Нової української школи та отримали відповідні 
сертифікати. 

Сахневич О.П., Давиденко Ю.Г. були учасниками ІІ і ІІІ Фестивалів 
педагогічних ідей у м. Києві (при Академії талановитих керівників та 
Київському університеті ім.Б. Грінченка). 

Сахневич О.П. відвідала «Перший міжнародний перформанс «Як 
стати провідною зорею лдя своєї дитини в освіті». 

Давиденко Ю.Г. була учасником ІІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з  міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в 
освіті та науці», присвяченій 10-й річниці функціонування Інтернет-
порталу Е – Оlymp і учасником ІІ Міжнародного симпозіуму «Освіта і 
здоров’я підростаючого покоління» у м. Києві. Також Давиденко Ю.Г. 
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відвідала Новопечерську школу у рамках «Дня відкритих дверей» і 
пройшла три майстер-класи. 

Добровольська І.С. є учасником вебінару «Молодша школа – 
безоцінне оцінювання» у рамках Всеукраїнського Інтернет-марафону 
"Досвід успішних реформ естонської й фінської освіти для України. 
Європейський контекст", що проводився згідно з Концепцією "Нова 
українська школа" та в рамках реалізації міжнародного проекту "Кращі 
світові освітні практики" для керівників, методистів та педагогів установ 
освіти, загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладів. 

Давиденко Ю.Г. – учасник Міжнародної онлайн-конференції 
«Сучасні інноваційні та інформаційні технології у розвитку суспільства» 
ВТШ в Катовіце. 

Захарчук Н.В. є слухачем вебінарів «Навчитись вчитися», «Можливості 
мережі», «Медіаграмотність», «Нові можливості для інклюзивної освіти». 

Сич І.П.  - слухач вебінарів на освітньому порталі «На урок » - 
«Інформаційно – комп’ютерні системи в НУШ», «Навчитись вчитися». 

Вихователі Гудзь Т.Г., Дем’янюк Т.В. та Тригуб І.І. були учасниками 
міського семінару «Інноваційні технології у виховному процесі на групі 
продовженого дня». 

Вчителі Дергачова О.А., Добровольська І.С., Дзюба М.А., Сахневич 
О.П., Сич І.П., Кравченко Л.В., Захарчук Н.В. – учасники семінару 
«Безпека в Інтернеті». 

Добровольська І.С. є учасником міського семінару «Нова школа – 
простір освітніх можливостей» і тренінгу з розвитку критичного мислення 
«Освітня платформа. Критомисл.» 

Дергачова О.А. була слухачем семінару «Початкова освіта у країнах 
світу» та учасником семінару «Ярмарка педагогічних ідей». 

Жалій Т.М. є учасником міської творчої групи вчителів з 
літературного читання. 

Дзюба М.А. була учасником спеціалізованого тренінгу для 
працівників освітньої сфери «Інклюзивний простір. Практичні кроки.» 

 
Цього навчального року вчителі Давиденко Ю.Г., Жалій Т.М. мають 

ряд публікацій в освітянській літературі та  освітніх інтернет-ресурсах  (на 
слайді). 

 
 

      У 2017-2018 навчальному році на кафедрі початкових класів було 
проведено з 09  по 14 жовтня 2017 року тиждень математики.  Однією з 
найважливіших цілей проведення даного заходу - посилення інтересу 
учнів до предмету,розвиток творчих і математичних здібностей школярів, 
можливість для кожного учня знайти застосування своїм знанням та 
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можливостям. У тижні математики брали участь всі учні молодших класів 
(на слайді). 
 
       Протягом року вчителями та вихователями ГПД було проведено ряд 
відкритих уроків та занять, перелік яких ви можете бачити: 
 
 
      На високому методичному рівні вчителями та вихователями ГПД у 
гімназії було проведено також  ряд відкритих виховних  заходів: 
 
 У рамках Всеукраїнського рейду «Увага! Діти на дорозі!» 
працівниками кафедри проведено ряд заходів із дітьми: 
 
         День Гігієни у початковій школі мав виховувати санітарну культуру, 
викликати бажання бути завжди здоровими, охайними та привабливими. 
Дітям дати поняття про те, як доглядати за тілом та руками, за особистими 
речами, ознайомили з основними правилами загартування організму, 
розширили і узагальнили знання школярів про особисту гігієну; 
розвивали уважність, активність, мовлення; виховували дбайливе 
ставлення до свого здоров'я.  
 
 

Також у початковій школі були проведені заходи щодо відзначення 

85-роковин Голодомору в Україні. Виховні заходи ознайомили учнів з 
трагічним минулим нашого народу; вчили дітей бережно ставитися до 
історії своєї країни, розкривали її як білі, так і чорні сторінки; виховували 
здатність кожної людини на скорботу і пам'ять про мільйони загублених 
життів співвітчизників. 

 
Ознайомити учнів з основними питаннями законодавства щодо 

дітей, підлітків та молоді, з найбільш поширеними прикладами 
правопорушень серед молоді з метою їх попередження серед учнів 
гімназії, виховувати в учнів правову свідомість покликані заходи, об’єднані 
темою «Закон у моєму житті».  

 
Педагоги і вихователі кафедри 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. Учні 
початкових класів брали участь у міському конкурсі малюнків «Нове 
освітнє середовище» - І місце отримав Мельник Денис, учень 2 – А класу,  
у міському конкурсі малюнків «Мій дім захищає – поліція охорони» -  ІІ 
місце в номінації «З місця події» виборола Кузнєцова Анна, учениця  2-Б 
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класу, також учні початкової школи брали участь у міському «Місячнику 
знань дітьми правил безпеки життєдіяльності» з 17.10 по 17.11.17, у рамках 
якого проходив конкурс малюнків «Навчаємось жити безпечно!». Не 
оминули своєю увагою і фотоконкурс «Мальовнича Україна». Усі бажаючі 
учні 2 - 4 класів взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі 
«Кенгуру», а також у Всеукраїнському конкурсі «Олімпус».        

З метою популяризації інженерно-конструкторської діяльності та 
технічної творчості серед школярів було проведено конкурс «Юний 
конструктор». За результатами робіт переможцем серед учнів 4-х класів 
стала – Гришина Дарія. 

У паралелях 3 - 4 класів було проведено конкурс на визначення 
найкращого знавця української мови. І як результат, Бігун Ірина – 
переможець ІІ етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з  української мови ім. 
П.Яцика. 

2017-2018 навчальний рік відзначився участю учнівського колективу 
усіх початкових класів у І Всеукраїнській інтернет - олімпіаді «На Урок» з 
предметів початкової школи та англійської мови на всеукраїнському рівні. 

 Викликати інтерес учнів, спонукати їх до поглиблення знань із 
цивільного захисту та здобуття практичних навичок захисту від наслідків 
надзвичайних ситуацій покликаний  «День цивільного захисту».  У рамках 
цього дня відбулась зустріч з працівниками МНС, у рамках якої діти були 
ознайомлені з пожежною технікою  і правилами поводження з 
небезпечними знахідками. Вчителі і вихователі  початкової школи 
використали педагогічну майстерність і творчість при проведенні дня 
цивільного захисту. 

Спільні зусилля педагогічного колективу та дітей обов’язково мають 
дати гарний результат – безпечне життя! 

У рамках тижня педагогічної майстерності було дано відкриті 
уроки Дергачова О.А., Кравченко Л.В. 

 
З метою розвитку рухових здібностей учнів, фізичної витривалості, 

високої працездатності, уважного ставлення до власного здоров’я, 
виховання здорового способу життя 29 травня і 30 травня 2018 року в 
початковій школі було заплановано і проведено День Здоров’я. Кожен 
клас отримав завдання провести цей день за власним задумом із 
завданнями, спрямованими на розвиток основних рухових якостей, 
формування у дітей стійкої мотивації до збереження та зміцнення свого 
здоров’я. З великим задоволенням діти провели веселі старти і вітамінний 
пікнік. Спільні зусилля педагогів та батьків сприяли вихованню у 
молодших школярів дбайливого ставлення до власного здоров’я та 
позитивного ставлення до спорту. 
              Відповідно до умов гри «Вчимося жити за законами добра», всі 
вчителі нашої кафедри провели ряд заходів, спрямованих на виховання 



7 

 

всебічно розвиненої гармонійної особистості. Це родинні свята, екскурсії, 
конкурси, вікторини, проекти, виставки творчих робіт, культпоходи в 
театри, участі в благодійних акціях. Особливе місце серед проведеної 
роботи займає волонтерська діяльність кожного класу.  

Протягом навчального року вчителі та учні працювали над 
індивідуальними, груповими, колективними проектами, виконуючи 
пізнавальну, дослідницьку, пошукову чи іншу роботу на задану тему. Це 
були короткотривалі проекти, проекти середньої тривалості та 
довготривалі проекти. Підсумком такої роботи стала учнівська 
презентація, яка включає в себе театралізоване дійство, випуск газети та 
оформлення тематичної папки.  

           
 Мета роботи кафедри вчителів української мови і літератури в 

гімназії – формування   компетентного мовця, національно свідомої, 
духовно багатої  мовної особистості. 
     Особливістю оновлених програм з української мови та літератури є 
приведення їх у відповідність із засадами особистісно орієнтованого й 
компетентнісного  підходу. 

     У 2017-2018  навчальному році методична комісія учителів 
української мови та літератури працювала над  проблемною темою 
гімназії «Проектування й діагностика якості навчально-виховного процесу 
в гімназії як ресурс її інноваційного розвитку та зміцнення 
конкурентоздатності » та продовжує роботу над проблемною темою 
вчителів-словесників міста «Впровадження ІКТ на уроках української мови 
та літератури як важливого чинника формування базових 
компетентностей учнів».  

      
Найбільша увага на засіданнях методичної комісії приділялася 

ознайомленню і впровадженню на уроках новітніх педагогічних 
технологій, зокрема використанню комп’ютерних технологій при 
підготовці до ЗНО та на уроках контролю та корекції якості знань, методу 
проектів.  

11 листопада  2017 року в гімназії відбулося святкування Дня 
української  мови та писемності.  
    Так, відбулося зібрання круглого столу учнів 10-х класів «Мова – 
народний оберіг нації» (Калайчева Г.С., Шемчук В.В.). 
     Учні 8-Б та 9-В класів створили рекламні відеоролики, спрямовані на 
популяризацію української мови в світі (Микульська А.М., Шемчук В.В.). 
     Було виготовлено буклети учнями 8-В класу «Рідна мова – мова 
єднання»(Ковальська Г.С.). 
     У грудні 2017 року відбулася творча зустріч десятикласників із 
провідним працівником Обласного літературного музею Надією 
Масловою з нагоди 120-ї річниці від дня народження Бориса Тена – 
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відомого поета, перекладача, фольклориста, члена Спілки письменників 
України (Калайчева Г.С.). 
     21 лютого відбувся міський фестиваль, присвячений Міжнародному 
дню рідної мови, в якому взяли участь учні 9-Б, 9-В, 10-Б, 11-А класів. Була 
створена мультимедійна презентація «Моя Україна»(Шемчук В.В.) та 
підготовлений сценарій свята(учителі кафедри). Учні гімназії на високому 
рівні презентували українську мову та рідну державу. 
     Протягом  березня у приміщенні гімназії до дня народження  
Кобзаря  було організовано виставку  учнівських проектів та газет, 
випущено  буклети і публікації. Координувала  цю роботу голова 
методичної  комісії вчителів української мови  та літератури Шемчук В.В. 
     Учнями 9-х класів була створена презентація «Шевченко і 
сучасність»(Кравчук Т.М., Калайчева Г.С., Шемчук В.В.). 
     Було організовано перегляд кінофільму «Художник з душею поета» 
для учнів 8-х, 9-х класів(Микульська А.М.). 

     Також учителями кафедри проведено поетичний марафон  та 
конкурс малюнків «Шевченко очима дітей» (5-ті класи, Ковальська Г.С., 
Микульська А.М.). 

    14 травня до Дня матері відбувся відкритий захід «Вклоняюсь мамі до 
землі», проведений учнями 8-В класу (Микульська А.М.). 

    Курсову перепідготовку в 2017-2018 навчальному році пройшли 
вчителі Ковальська Г.С. та Кравчук Т.М.  
     Кравчук Т.М. пройшла атестацію, в результаті якої було 
підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та встановлено педагогічне 
звання «Старший вчитель». 
     Творчою групою учителів української мови та літератури м. 
Житомира розроблено методичний посібник «Це просто працює», в якому 
подано систему інтерактивних вправ щодо реалізації наскрізних ліній на 
уроках української мови у 5-9-х класах, інструктажі до них та допоміжні 
матеріали для підготовки вчителів до уроків та самостійної роботи учнів: 
понятійні словники, додаткові роздавальні матеріали, розвивальні 
завдання творчого та ігрового характеру. До складу творчої групи входить 
Шемчук В.В., яка розробила систему вправ до теми: «Складнопідрядне 
речення». 
     Учасником  гімназійної творчої групи  «Сучасні технології 
проектування й діагностики якості НВП. Використання ІКТ на етапі 
моніторингу рівня знань, умінь, навичок учнів» (розробка теми 
«Визначення актуальності досліджуваної проблеми» ) є  Кравчук Т.М. 
 Учитель Кравчук Т.М. брала участь у всеукраїнському  конкурсі 
«Вчитель року-2018», в якому посіла 2 місце (міський етап). 
     З 26 березня по 29 квітня тривала І Всеукраїнська інтернет-олімпіада 
«На урок». 29 учнів (5-Б, 6-Б, 7-А,Б класів) нашої гімназії взяли участь в 
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олімпіаді з української мови та літератури і отримали дипломи І,ІІ,ІІІ 
ступенів Всеукраїнського рівня.  

    Ковальська Г.С. є координатором конкурсу «Патріот», в якому взяли 
участь 15 гімназистів. 

    Велику роботу вчителі кафедри проводять з обдарованими дітьми, 
яка вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на 
новизну інформації та різноманітних видів 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. 
      
     13 листопада 2017року  традиційно відбувся  Міжнародний конкурс 
знавців  української мови імені Петра Яцика.  Гімназисти, підготовлені 
учителями Кравчук Т.м., Удовкіною С.С., Ковальською Г.С. здобули 
призові місця: 
      
  27 листопада 2017 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 вчителями Кравчук Т.М., 
Ковальською Г.С., Шемчук В.В., Калайчевою Г.С. 

У міському конкурсі декламаторів української поезії , прози учень 10-Б 
класу  Дергунов Нікіта здобув 3 місце. Підготувала учасника 
Калайчева Г.С.     

      На міському та обласному етапах олімпіади з польської мови 
учениця 10-А класу Горкуша Дарина посіла 1 місце. 

Перемогу в обласному конкурсі декламаторів полської поезії імені 
Валентина Грабовського здобули учні 5-Б класу Труш Єлизавета та 
Удовкін Ілля (вчитель Удовкіна С.С.) 

Також гімназія виборола перемогу в міжнародному конкурсі "Абетка 
польського класу" (координатор - Удовкіна С.С., роботу разом з учнями 
готувала учитель образотворчого мистецтва Громнацька Н.Ю.) 

 
Найбільша увага вчителів суспільно-гуманітарної методичної 

комісії приділялася ознайомленню і впровадженню на уроках новітніх 
педагогічних технологій, зокрема, ІКТ, методу проектів, проблемно–
пошукового методу. Проблемні теми вчителів світової літератури, історії 
та правознавства реалізовані в повному обсязі. Досягненнями роботи 
вчителів за проблемними темами є диплом 2 ступеня у номінації 
«Авторські підручники, посібники, програми», яким нагороджена 
Тайгунова Л. В., за участь у ХХІ обласній педагогічній виставці «Сучасна 
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освіта Житомирщини – 2018», подяка Міністерства культури України «за 
особистий внесок у залучення дітей та молоді до участі у виявленні 
забутих та  маловідомих пам’яток історії та культури, у виховання 
підростаючого покоління у дусі патріотизму і любові до України», якою 
нагородили Тупальську А. М. 

 
Члени суспільно-гуманітарної комісії брали участь у таких заходах, 

ініційованих МК управління освіти, зокрема: 
у практичних семінарах - на слайді 
Окрім того, учитель Тайгунова Л.В. є учасником творчої групи 

вчителів історії, де барала участь у розробці посібника «Підготовка до 
ЗНО. Робота з картами» та в розробці уроку узагальнення «Повсякденне 
життя у Х1Х ст. Розвиток культури» (9 клас, історія України). 

Тупальська А. М. брала участь у творчій групі вчителів історії з  
підготовки дидактичних матеріалів до уроків узагальнення та 
тематичного оцінювання в 9 класі.  

Головою творчої групи вчителів зарубіжної літератури міста є 
Венгровська Л. В. Під її керівництвом проведено ряд засідань творчої 
групи учителів зарубіжної літератури м. Житомира. 

На виставку «Сучасна освіта Житомирщини – 2018» були подані 
матеріали посібника Тайгунової Л. В.«Підготовка до ЗНО. Робота з 
картами», який був удостоєний диплома 2 ступеню у номінації «Авторські 
підручники, посібники, програми»  

На високому методичному рівні в межах гімназії відкритий  урок 
було проведено Радчук І. М. за темою «Бертольт Брехт. «Матінка Кураж та 
її діти». Втілення в образах дітей Кураж трагічної долі людських чеснот в 
умовах війни». 

У межах Тижня  правових знань Колесник  О. В. провів години 
спілкування для учнів 5-7 класів «Поважай закон»,"Наші права і обов'язки"; 
Тайгунова Л. В.  підготувала екскурсоводів із кола учнів 10-А і 10-Б класів 
гімназії для проведення екскурсій у класах гімназії за темою «Історія 
Житомирської гімназії №3»; Радчук І. М. оформила і наповнювала 
постійно діючий стенд творчих досягнень учнів «Face-Art». 

Курсову перепідготовку на базі ЖОІППО пройшли учителі 
Венгровська Л. В. та  Козловська В. В.  

Усі вчителі МК вчителів суспільно-гуманітарного циклу регулярно і 
доцільно використовують ІКТ в  якості  демонстраційного засобу, а також 
для пізнавальної діяльності і розкриття творчого потенціалу учнів: це і 
підготовка учнями презентацій, і виготовлення буклетів, і створення 
буктрейлерів, відеокліпів, літературних видань (літературна газета за 
творчістю французького поета «Гійом Аполлінер. Поет, художник, 
критик.»), кроссенси, віртуальні екскурсії тощо. 

http://www.vilshany.edu.kh.ua/Files/downloads/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%209..doc
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Печенюк Л. М. та Венгровська Л.В. є авторами публікацій у журналі  
«Зарубіжна література». 

За результатами ІІ етапу учнівських олімпіад з історії 3 місце посів 
Товщик Антон (8- В клас , вчитель Тупальська А. М. ), з правознавства - 1 
місце зайняв  Пшевлоцький  Влад, 10- А клас, 3 місце – Левківський 
Володимир, учень 11 класу, за результатами ІІІ етапу учнівських олімпіад з 
правознавства 3 місце виборов Пшевлоцький  Влад, 10- А клас (усі вони - 
учні Колесника О.В.) 

28 учнів 5-10 класів взяли участь у Міжнародному учнівському 
конкурсі юних істориків "Лелека - 2018". За результатами конкурсу учні 
отримали 5 «Золотих лелек», 3 «Срібних лелеки», 8 «Бронзових лелек». 
(вчителі Колесник О. В., Тайгунова Л.В., Тупальська А.М.), 

Міжнародній учнівський конкурс юних літературознавців 
«Соняшник – 2018»: у конкурсі взяли участь 7 учнів 5-9 класів. За 
результатами конкурсу дипломом І ступеня нагороджена Заборських В.(9-
В) (вчитель Радчук І.М), дипломом II ступеня регіонального значення 
відзначена  Гречишкіна Кіра (5-Б); дипломом III ступеня регіонального 
значення – Мартенюк Нателла (6-Б), Нікітчук Вікторія (5- Б) (вчитель 
Венгровська Л. В.). 

Четверо правознавців одержали дипломи за участь у конкурсі 
творчих робіт  «Права дітей крізь призму сучасності»;  Пшевлоцький Влад  
розробив творчий проект «Право на освіту в системі освіти»;  Яворський 
Олесь взяв участь у конкурсі творчих робіт про Голодомор,  учень 7-В 
класу Янчевський Володимир  -в  Міському конкурсі робіт «Мирний 
космос» (вчитель Колесник О. В.) 

 
 У 2017-2018 навчальному році активною роботою відзначилася 
методична комісія вчителів іноземних мов., зокрема, взяли участь у 
заходах, ініційованих ЖОІППО та методичним кабінетом управління 
освіти, а саме: участь у Всеукраїнській конференції «Сучасні філологічні 
дослідження та навчання іноземним мовам». 

 Організація та проведення науково-практичного семінару для вчителів 
німецької мови «Smart-технології як засіб активізації пізнавальної 
діяльності учнів на уроках німецької мови» (Сікалюк О.С., Кузовлева 
О.М.). 

 Участь вчителів у семінарах «Організація та впровадження діяльності 
мовних таборів для молодших школярів» (Дубінчук М.С.) 

 Участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Теорія і 
практика формування і розвитку педагогічної майстерності і творчого 
потенціалу вчителя як домінантних складових педагогічної дії».  

 Участь у Арт-фестивалі німецької мови (Сікалюк О.С., Волик І.А.). 
 Участь у практичних семінарах від Інституту Гете. 
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 Участь у семінарі для батьків та дітей, що вивчають німецьку мову 
“Kinderuni”. 

 Участь в семінарах видавництва “Pearson”, “McMillan”, “Express 
Publishing”. 

 Участь у всеукраїнських конкурсах іноземних мов «Орлятко», «Грінвіч», 
«Пазл». 

 Систематична участь у вебінарах МОН та видавництв Pearson”, 
“McMillan”, “ExpressPublishing”, “NationalGeographic”  

 
 На виставку професійної  майстерності «Сучасна освіта – 2017» були 
представлені методичні розробки вчителів: Краснобокої А.М. – «Розвиток 
інтерактивної діяльності учнів на уроках англійської мови за допомогою 
ІКТ»; Кропачової О.П. – «Методична розробка для літнього мовного 
табору». 

У листопаді відбулася декада іноземних мов «Давайте святкувати!» 
В декаді прийняли участь всі вчителі кафедри. Учні всіх вікових категорій 
ознайомилися з святами та фестивалями країн, мову яких вони вивчають, 
прийняли участь у конкурсах, виставках проектів, виготовляли вітальні 
листівки до дня народження гімназії.Відкриті уроки, вікторини та інші 
різноманітні заходи дали дітям можливість поглибити знання про 
традиції країн, мови яких вони вивчають.  

Перелік проведених у рамках декади заходів ви можете бачити на 
слайді. 

Протягом навчального року вчителі кафедри Мельник О.В., 
Дубінчук М.С., Очківська С.Г., Яворська І.А.,Краснобока А.М.,Пишнюк 
Л.В. прийняли 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.  

Вчитель німецької мови Сікалюк О.С. прийняла участь у 
Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року», де 
зайняла друге місце на міському етапі. 
 Учитель англійської мови Кропачова О.П. є авторкою публікацій на 
сайті "Методпортал"  - «7 мандрівок світом», «Літній мовний табір». 
  

У міжнародному конкурсі з англійської мови "Гринвіч" взяли участь 31 
гімназист, а в конкурсі "Пазли" - 40 учасників. Координатором конкурсів у 
гімназії є Кропачова О.П. 

 
Діяльність методичного об'єднання вчителів МК математики, 

фізики та інформатики у 2017-2018 навчальному році була спрямована 
на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень 
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Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, законів 
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інструктивно-
методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо 
вивчення предметів природничо-математичного циклу в 2017-2018 
навчальному році, виконання державних програм викладання предметів 
математики, фізики та інформатики, створення належних сучасних умов 
для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності 
педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального 
потенціалу учасників навчально-виховного процесу. 

  
Протягом 2017-2018 н.р. методична комісія  вчителів працювало над 

методичною проблемою: «Розвиток ключових компетентностей учнів та їх 
підготовка до успішної самореалізації в сучасних умовах життя». 

Проблемні теми вчителів реалізовані в повному обсязі. Так,  
результатом  роботи вчителів над проблемними темами стали: 

 розробки текстів контрольних робіт для учасників МАН 
міського етапу з фізики (Ігнатенко М.Ю. – голова МО вчителів фізики 
міста), та з математики (Ломовцева А.В.);  

 проводили курси для учнів – учасників МАН міського етапу 
(Ігнатенко М.Ю., Ломовцева А.В.); 

 керівництво підготовкою учасників обласного етапу до участі в 
конкурсі – захисті робіт МАН з фізики (Ігнатенко М.Ю.).  

 Крошка О.М. - розробник завдань для міських конкурсів на 
кращого оператора ЕОМ, офіс-менеджменту, комп’ютерної графіки; 

 Назіна І.Л. – рецензент посібника Алли Володимирівни Прус 
«Практикум з розв’язування стереометричних задач». 

Найбільша увага на засіданнях методичної комісії приділялася 
ознайомленню і впровадженню на уроках новітніх педагогічних 
технологій, зокрема ІКТ, методу проектів, проблемно–пошукового методу. 
Членам МК презентували не тільки теоретичні засади тих чи інших 
методів, а й конкретні приклади їх впровадження вчителями гімназії, що 
давало можливість визначити складності у використанні цих методів та 
шляхи їх подолання. Заслуговують на увагу виступи Ігнатенко М.Ю., 
Ломовцевої А.В.. Назіної І.Л. Були  застосовані наступні форми 
проведення засідань МК: круглий стіл, майстер – клас, моделювання 
навчальних ситуацій, презентації. У підготовці та проведенні засідань МК 
брали участь усі члени МК. 

Творче зростання педагогів відбувається також через колективні 
форми роботи: тренінги, аукціони ідей, семінари, конференції, зустрічі, 
майстер-класи, творчі лабораторії тощо. Члени кафедри – учасники 
динамічних творчих груп щодо підготовки і проведення цих 
міроприємств. Ігнатенко М.Ю. – голова вчителів фізики міста, голова 
ШПА вчителів фізики міста. Крошка О.М., Ломовцева А.В.– члени творчої 
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групи вчителів міста. 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. Ігнатенко Маїна Юріївна входила в 
експертну групу олімпіади з фізики міського рівня. Вчитель Ломовцева 
А.В. працювала в групі вчителів міста з підготовки команд до 
всеукраїнського турніру юних математиків імені професора А.М.Ядренка. 

Учителі Ігнатенко Маїна Юріївна та Ломовцева Алла Василівна  
ротягом року пройшли онлайн-навчання та отримали сертифікати з ряду 
курсів .  

Ігнатенко Маїна Юріївна є адміністратором груп у соціальній мережі 
ФБ «Фізика connected people» і «Дорослі and діти. Співдружність заради 
майбутнього», адміністратором відео каналу  «FIZMAT профіль». 

 Фіналіст конкурсу «Вчитель року 2018» в номінації «Фізика» за 
версією науково-популярного журналу «КОЛОСОК». 

 Проводила майстер-клас на «Методичному стартапі» при 
ОІППО для методистів з фізики Житомирської області на тему 
«Відеохостинг та соціальні мережі в освіті».  

 Учень 10-Б класу Гулак І. , підготовлений Ігнатенко М.Ю., став 
учасником Першої Житомирської студентсько-учнівської конференції 
при Агроекологічному коледжі на тему «Теорія і практика розвитку 
дисциплін природничо-математичного циклу» з роботою «Фізика 
полімерів та сучасні проблеми утилізації полімерних продуктів». 

  Учитель інформатики Шателюк О.А. з 2017-18 року розпочала 
виконувати обов’язки відповідального за роботу сайту ЖМГ №3. Була 
учасником тренінгу «Інтернет- залежність»  

 
Шателюк О.А. та Крошка О.М. були координаторами Інтернет 
олімпіади «На Урок» з інформатики, Ломовцева А.В. - з математики.  
Традиційно високі результати показують гімназисти у навчальних 
конкурсах з інформатики. (на слайді) У цьому навчальному році 
чотирьох учнів- переможців підготувала вчитель Крошка О.М. 
 
Популяризації серед широкого кола дітей та підлітків математичних 

ідей, розвитку та підтримки їх творчих та інтелектуальних здібностей 
сприяла участь у міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Бобер», «Левеня» , 
Олімпіс - весняна сесія (координатори - Крошка О.М., Побережник В.С., 
Ігнатенко М.Ю.). 

 
 Протягом року МК вчителів природничо-технологічного циклу 

працювали  над проблемними темами, результатом яких до стала 
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підготовка учнів до участі в  предметних олімпіадах, конкурсах, 
спортивних змаганнях та відкритих  уроках.  
 Учителі фізичної культури Пятова А.Й та Гулак С.Ю  прийняли 
участь в програмі  національно-патріотичного виховання при ЖОІППО , 
де разом з іншими вчителями розробляли методичні рекомендації. Мазяр 
Л.П відвідував практичні семінари з «Захисту Вітчизни», де збагатив свій 
педагогічний досвід    
       В межах гімназії були проведені відкриті уроки та позакласні заходи 
в рамках тижня педмайстерності та тижня ІКТ.  Жуковська Н.В. провела 
відкритий урок на тему «Кліматичні особливості Африки» в 7 - Б класі в 
рамках міського семінару. На цьому уроці учні мали можливість вивчати 
клімат Африки за допомогою встановлення причинно-наслідкових 
зав’язків, вони пояснювали, чому цей материки найспекотніший. Лайчук 
Н.В. провела відкритий урок у 6-б класі на тему «Квітка», де ознайомила 
дітей з будовою, функціями та різноманітністю квіток. Дем'янюк Г.Я. 
провела відкритий урок у 6-б класі на тему «Вишиванка», де діти мали 
можливість засвоїти елементи різних типів вишивки. Пятова А.Й показала 
навички гри у баскетбол на відкритому уроці у 5-Г класі.  
 Учитель  Захисту Вітчизни провів конкурс  з учнями 10 – 11 класів   
«Козацькі перегони», де учні змагались на швидкість, спритність,  силу 
тощо.  
        Також вчителі МК регулярно організовують екскурсії. Юдіна Я. І. 
організувала екскурсію учням 6-г класу на підприємство «Рудь», екскурсію 
на «Ремісничий двір» та екскурсію містом з метою кращого пізнання 
особливостей рідного міста. 
  Заслуговує на увагу робота учителів Дем'янюк Г.Я., Золотарьова 
Ю.В., Жуковської Н.В., Лайчук Н.В., Пятової А.Й., Ніколайчяук О.Б. із 
підготовки учнів-переможців різноманітних конкурсів та змагань,  (НА 
СЛАЙДІ):  
  
 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.  

Результати атестації педагогічних працівників ви бачите на слайді. 
 
Науково-методичний супровід становлення молодих учителів у 

гімназії здійснювався через організацію роботи Школи педагогічної 
адаптації, керівником якої є вчитель-методист Кропачова Оксана 
Петрівна.   
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Протягом навчального року пріоритетним завданням педагогічного 
колективу була організація роботи з обдарованими та здібними 

учнями.   У ІІ етапі учнівських олімпіад взяли участь 76 учнів нашої 
гімназії. Переможцями з різних предметів стали 22 учні гімназії (25 - у 
2016-2017 н.р.) - НА СЛАЙДІ: 

 
 Протягом трьох останніх навчальних років стабільно високі 
результати показують гімназійні команди на предметних олімпіадах з 
французької мови, правознавства, історії, ІТ. Шестеро переможців 
підготувала вчитель французької мови Левченко Л.Г., по двох переможців 
підготували учителі Колесник О.В. (історія, правознавство), Тайгунова Л.В. 
(історія),  Ломовцева А.В. (математика) та по одному переможцю - учителі 
Панченко О.В., Жуковська Н.В., Крошка О.М., Дорошко М.В., Тупальська 
А.М., Лайчук Н.В., Золотарьов Ю.В., Шемчук В.В., Калайчева Г.С., 
Ігнатенко М.Ю. 

Водночас варто зазначити, що на предметних олімпіадах з німецької 
мови, хімії, географії, екології учні гімназії не вибороли жодного 
призового місця, що свідчить про недостатній рівень підготовки учасників 
до міського етапу олімпіади.  

До участі у ІІІ (обласному) етапі предметних олімпіад було заявлено 
сім учнів гімназії , п'ятеро з яких здобули перемогу, (дивіться слайд):  

Учнів-переможців обласного етапу олімпіад підготували учителі 
Левченко Л.Г. та Колесник О.В.  

Учениця 10-А класу Рідзель Вікторія була учасницею ІV 
(Всеукраїнського) етапу олімпіади з французької мови, який відбувся у 
березні 2018 р. у м. Львові,  де виборола перемогу і здобула диплом ІІІ 
ступеня (вчитель Левченко Л.Г). 
 
 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; впровадження 
демократичної культури через вироблення відповідних процедур для 
захисту прав дитини і формування демократичних цінностей,  що 
зафіксовано у ряді нормативно – правових актів та  документів.  (див. 
слайд). 
  Плани виховної роботи класних керівників, класоводів  та 
вихователів груп продовженого дня складені у відповідності до наскрізних 
ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров'я і безпека» й «Підприємливість та 

фінансова грамотність», ціннісних орієнтирів особистості.  
 Особлива увага у 2017-2018 навчальному році приділялась 
національно - патріотичному вихованню, яке в Житомирській міській 
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гімназії № 3 здійснюється на всіх етапах навчання, забезпечує всебічний 
розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та 
обдарованість, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу 
учнів, їх духовності і культури, виховання громадянина України, здатного 
до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої 
на процвітання України.  
 З метою вивчення та популяризації традицій та звичаїв українського 
народу щороку проводяться тиждень української мови, конкурс на 
кращого декламатора віршів Т.Г. Шевченка, (8-і, 10-і класи, керівники 
Шемчук В.В., Микульська А.М.) конкурси українознавців ім. П. Яцика, Т. 
Шевченка. Щоб прищепити любов до української мови, виховати 
культуру мовлення були організовані заходи: 

- презентація буклетів до Дня писемності (7-Б, 7-В, 8-В класи, керівники 
Кравчук Т.М., Ковальська Г.С.); 

- інформаційні повідомлення «Становлення і розвиток української 
писемності та мови» (керівник Калайчева Г.С.); 

- історична довідка «Горде ім’я – українець!» (11 клас, Жуковська Н.В.); 
- класна година «26 причин любити Україну» (10-Б клас, Венгровська Л.В.); 
- гра-експрес «Що ти знаєш про Україну» (5-Б клас, Яворська І.А.); 
- екскурсія до музею Великої Вітчизняної війни (4-Б клас, Кравченко Л.В.); 
- година спілкування «У моїй родині був солдат» (3-А клас, Дзюба М.А.); 
- покладання квітів до пам’ятних дощок в гімназії (2-Б клас, Добровольська 

І.С.); 
- класна година «Житомир – місто древнє і вічно молоде» (1-В клас,Захарчук 

Н.В.) та інші. 
 З метою створення сприятливих умов для усвідомлення національно- 
державної спільності, виховання поваги до Конституції України, Законів 
України, державної символіки, в гімназії за ініціативи учнівського 
самоврядування активно впроваджується така форма виховної роботи, як 
флешмоб. Проведення флешмобів «Ми любимо гімназію» (до 156 річниці 
гімназії), «Ми хочемо миру» (1-класи День знань), не лише 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 гімназії  реалізується проект «Коло турботи». Його учасниками 
є педагоги, учні і батьки 1-11 класів. Учні початкової школи беруть участь 
у проекті через гру «Вчимося жити за законами добра».  Так, на високому 
рівні була організована акція: «Житомирщина – моя мала Батьківщина» 
(03.10.); «Символ моєї держави» майстер-клас учнів 1-Б класу. Учні 1-4 
класів провели виставку «Декоративний розмай», дитячі поробки та 
малюнки були передані воїнам АТО. 
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     Сучасна українська молодь успадкувала від своїх пращурів широту і 
велич душі козацької, щирої, доброї, готової допомогти нужденним у 
скрутну хвилину. Розвитку таких загальнолюдських якостей сприяє 
проведення гімназійних  та участь у Всеукраїнських, міських благодійних 
акціях в рамках проекту «Коло турботи!» - перелік на слайді,  
 Цікавою і креативною є спільна діяльність з філією ПАТ НТКУ 
«Житомирського регіонального управління»: учні гімназії є учасниками 
телепроекту «Казкова скриня» (для талановитих юнаків і дівчат) 
призначеного для сімейного перегляду у жанрі вечірньої казки, також 
були учасниками соціальних роликів на тематику «Людські відносини 
батьків та дітей», культурно-мистецької програми «Школа надзвичайних 
наук». 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». 
 Заслуговує на увагу результативність участі у міських та обласних 
творчих конкурсах, зокрема: 
- учениця 9-В класу, Ковальська Анна, зайняла 2 місце у міському 
фестивалі-конкурсі патріотичної пісні «Пам'ять жива » до Дня Збройних 
сил України; 
- Мельник Денис, учень 2-А класу, зайняв 1 місце у міському конкурсі 
малюнків «Нове овсітнє середовище» у напрямку «Моя школа – моя 
гордість» (мол. категорія); 
- Маркеєв Богдан, учень 9-В класу, зайняв 1 місце у конкурсі обласного 
телевізійного фестивалю «Зірочка, засвітись!»; 
- Очківська Катерина, учениця 10-Б класу, -  переможниця міського етапу 
конкурсу «Космічні фантазії» у 2-х номінаціях; 
- Ковальська Анна, 9-В клас, переможниця фестивалю патріотичної пісні 
«Пам’ять жива». 
 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 таких класів: 
 3-А (Дзюба М.А.); 3-Б (Сахневич О.П.); 4-Б (Кравченко Л.В.); 5-А 
(Ковальська Г.С.); 5-Б (Яворська І.А.); 5-В (Кропачова О.П.); 7-В клас 
(Микульська А.М.); 8-А (Волик І.А.); 8-Б (Мельник О.В.); 8-В (Побережник 
В.С.); 9-Б (Крошка О.М.); 9-В (Шателюк О.А.); 10-А (Калайчева Г.С.); 10-Б 
(Венгровська Л.В.);  11 (Жуковська Н.В.). 
 Активними були учні гімназії у зборі макулатури: 
І семестр: 

І місце – 5-Б (Яворська І.А.), 3-А (Дзюба М.А.);  
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ІІ місце – 6-В (Очківська С.Г.), 7-А (Дідовець Н.А.), 3-Б (Сахневич 
О.П.), 3-В (Василенко А.С.); 
 ІІІ місце – 10-А (Калайчева Г.С.), 6-А (Сікалюк О.С.), 8-А (Волик І.А.), 
11 (Жуковська Н.В.), 1-Б (Давиденко Ю.Г.), 4-Б (Кравченко Л.В.), 4-В 
(Хоменко А.Я.). 

ІІ  семестр: 
І місце – 4-Б клас (Кравченко Л.В.), 3-А (Дзюба М.А.), 2-Б клас 
(Добровольська І.С.), 5-Б (Яворська І.А.); 
2 місце - 3-В (Василенко А.С.), 2-А (Дергачова О.А.),1-В (Захарчук 
Н.В.), 3-Б (Сахневич О.П.), 8-Б (Мельник О.В.), 10-Б (Венгровська 
Л.В.), 7-В (Микульська А.М.), 8-А (Волик І.А.), 5-А (Ковальська Г.С.), 
9-Б (Крошка О.М.); 
3 місце – 4-А (Арістова І.М.), 1-Б  (Давиденко Ю.Г.), 1-А (Сич І.П.), 2-Г 
(Залевська Н.В.), 2-В (Жалій Т.М.), 7-А (Дідовець Н.А.), 7-Б (Кравчук 
Т.М.), 6-Г (Юдіна Я.І.) 8-В (Побережник В.С.), 9-В (Шателюк О.А.). 
 
За результатами роботи визначено рейтинг активності класів: 

  І семестр: 
  І місце – 11-А (Жуковська Н.В.), 10-Б (Венгровська Л.В.), 2-А клас 
(Дергачова   О.А.); 4-Б (Кравченко Л.В.); 
 ІІ місце – 10-А (Калайчева Г.С.), 8-В (Побережник В.С.), 5-Б 
(Яворська І.А.), 4-А (Арістова І.М.), 2-Б (Добровольська І.С.), 2-В 
(Жалій Т.М.),  3-А (Дзюба М.А.), 1-Б (Давиденко Ю.Г.), 3-Б (Сахневич 
О.П.);  
ІІІ місце – 6-Б (Кузовлєва О.М.), 6-В (Очківська С.Г.), 7-А (Дідовець 
Н.А.), 8-Б (Мельник О.В.), 9-Б (Крошка О.М.), 9-В (Шателюк О.А.), 2-Г 
(Семчук О.В.), 4-В (Хоменко А.Я.). 

        
ІІ семестр: 

І місце - 3-Б (Сахневич О.П.), 5-Б (Яворська І.А.), 6-В (Очківська С.Г.); 
2 місце - 2-Б (Добровольська І.С.), 1-Б (Давиденко Ю.Г.), 4-Б 
(Кравченко Л.В.),   4-А (Арістова І.М.); 8-Б (Мельник О.В.); 10-Б 
(Венгровська Л.В.), 7-В (Микульська А.М.), 8-А (Волик І.А.), 5-А 
(Ковальська Г.С.), 9-Б (Крошка О.М.); 
ІІІ місце  - 2-В (Жалій Т.М.),  3-А (Дзюба М.А.), 1-А (Сич І.П.), 3-В 
(Василенко А.С.), 7-А (Дідовець Н.А.); 7-Б (Кравчук Т.М.), 6-Г (Юдіна 
Я.І.), 8-В (Побережник В.С.), 9-В (Шателюк О.А.). 
 

 Уся правовиховна та профілактична робота в гімназії  у 2017-2018 
навчальному році була спрямована на правову освіту учнівської молоді, 
попередження правопорушень, бродяжництва, злочинності, наркоманії, 
алкоголізму, запобігання насильству та булінгу  в дитячому та 
молодіжному середовищі та формування свідомого вибору на користь 
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здорового способу життя. Робота у цих напрямках  проводилась згідно з 
річним планом роботи.  
 Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний 
час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів.     
 В гімназії працює комісія з профілактики правопорушень, де  
вирішуються   проблемні питання навчання та виховання дітей, захисту їх 
прав. 
 В контексті здобуття правової освіти в урочний час  значно зростає 
роль правознавства як шкільного предмета. Це предмет, під час вивчення 
якого проводиться цілісна робота з надання правових знань та 
формування вмінь аналізувати конкретні життєві ситуації. Саме шкільний 
курс «Правознавство» і  допомагає учням зрозуміти самих себе і 
суспільство, в якому вони живуть. Забезпечує навчально-виховний процес 
з предмета вчитель історії та права Колесник О.В., за що отримано 
ПОДЯКУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ. 
  
 Створено дієву систему контролю та аналізу відвідування 
учнями гімназії. Відвідування учнів аналізується класними керівниками 
щоденно, заступником директора з виховної роботи Печенюк Л.М. 
Документація, що пояснює  причину відсутності учня  у гімназії 
зберігається згідно з  нормативними документами  (інструкції по обліку 
дітей та підлітків шкільного віку), протягом навчального року в медпункті  
(медична довідка), в планах виховної роботи  (пояснювальна записка 
батьків), в особових справах учнів   (заяви батьків про санаторно-курортне 
лікування учнів). 
 Педагогічний колектив в організації превентивної  роботи застосовує 
сучасні технології   на основі проектування розвитку особистості 
вихованця.  Завдяки застосуванню проектно-технологічного підходу до 
здійснення процесу виховання у гімназії практично реалізується 
індивідуальний підхід;  плануються  і прогнозуються  результати виховних 
впливів; обираються  найбільш ефективні для даного учня або класного 
колективу форми і методи виховної роботи: проведення тижнів правових 
знань, використання інтерактивних педагогічних технологій (зокрема 
ділові  та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій та інш. - ви можете 
бачити на слайді): 
 
 Формування негативного ставлення до протиправних дій, 
підвищення правової культури учнів відбувалося в ході проведення  
систематичної профілактичної та просвітницької роботи класоводами та 
класними керівниками протягом семестру в ході різноманітних заходів, 
які заплановані у планах класних керівників та класоводів. Усі заходи були 
спрямовані на всебічний розвиток та  духовне збагачення особистості  
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школяра, на формування у школярів його правової культури,  потреб 
поважати права і свободи інших людей:  
 
 У  2017-2018 навчальному році    результативною була співпраця з 
різними органами та організаціями з питань профілактики злочинності 
серед неповнолітніх (на слайді) 
 
 
 
 
 

 Протягом навчального року, включаючи літній період, було 
здійснено косметичний ремонт в усіх приміщеннях навчального 
закладу,  зроблено утеплення фасаду, фундаменту, частково 
замінено електромережу, тепломережу і мережу водопостачання. 

 2 кабінети оснащено  новими комплектами меблів; 

 замінено 6 дверей у кабінетах; 

 покладено 54 кв. м лінолеуму у кабінетах ; 

 придбано ширму та гумовий килимок до медпункту; 

 також медичний кабінет забезпечено лікарськими засобами та 
виробами медичного призначення; 

 створено ігрову кімнату; 
 
Всього при підготовці до нового навчального року освоєно 204 806 
грн кошторисних призначень.  
Спонсорська допомога батьківської громадськості та спонсорів 
складає 77 179 грн,  сума коштів депутатів 3500 грн. 

 
 
На сьогоднішній день головна проблема, яка стоїть переді мною як 

директором - забезпечити готовність колективу і приміщення гімназії до 

роботи в 2018-2019 навчальному році. Це значить зберегти і поповнити 

контингент, розробити і затвердити навчальні плани з урахуванням 

нормативних документів та освітніх запитів батьків і, звичайно, слідкувати 

за готовністю матеріально-технічної бази до нового навчального року. 

   

 



22 

 

 
 
 


