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ЗВІТ 

про  освітню діяльність ЗЗСО у 2019 – 2020 н.р. 

Роботу адміністрації та педагогічного колективу закладу на 2019/2020 

навчальний рік було сплановано (видано відповідні накази) та спрямовано на 

вирішення таких завдань:  

1. Вивчення, практичне осмислення й узагальнення інноваційного досвіду 

роботи вчителів гімназії. 

2. Дослідження рівня ефективності індивідуальної й колективної науково-

методичної роботи із впровадженням особистісно зорієнтованих,  інноваційних 

технологій навчання. 

3. Забезпечення професійного зростання наукового рівня колективу 

шляхом системного заохочення всіх членів колективу до участі в наукових і 

соціальних програмах гімназії, району, ОТГ, області, України. 

4. Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих 

предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної 

підготовки учнів, організації навчання за системою розвивального навчання, 

організації роботи факультативів, курсів за вибором. 

5. Удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного 

супроводу функціонування допрофільного та профільного навчання. 

6. Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки 

педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних 

комісій учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів, 

декад. 

7. Забезпечення оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними 

технологіями всіма педагогічними працівниками відповідно до Державних 

стандартів. 

8. Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів. 



9. Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке 

залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, 

життєдіяльності навчального закладу. 

10. Забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних 

питань навчання і виховання школярів. 

11. Поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального 

закладу через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та 

буклети, тощо. 

12. Забезпечення змістового наповнення сайту гімназії. 

13. Протягом 2019-2020 н. р. проведено 11 засідань педагогічної ради за 

планом та за потребою  

14. Затверджено роботу вчителів гімназії в структурі шкільних методичних 

об’єднань на чолі з: 

- Палажук Катериною Анатоліївною (голова МО вчителів суспільно-

гуманітарного циклу); 

- Манжесовою Тетяною Олександрівною (голова МО вчителів початкових 

класів); 

- Шевчуком Петром Георгійовичем – голова МО вчителів  природничо-

математичного циклу. 

15. Розроблено план роботи методичної ради (О. Б. Гуменюк). 

16. Головами МО організувано роботу вчителів-предметників з питань: 

1. Підвищення фахової майстерності. 

2. Контроль за виконанням освітньої програми. 

3. Ефективності організації роботи вчителів-предметників у системі 

додаткової освіти (зокрема, робота з обдарованими учнями з підготовки до 

предметних олімпіад, конкурсів, робота з учнями, які мають низькі здібності до 

вивчення предмета тощо). 

17. Заступниками з навчально-виховної роботи закладу Яцковою І. В. та 

Гуменюк О. Б.: 

1.Забезпечено проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, 

надавалась методична допомога через індивідуальні консультації. 

2. Поступово удосконалюється система науково-методичного супроводу 

міжатестаційного періоду педагогів. 

3. Організовано участь педагогів у педагогічній виставці «Освіта 

Житомирщини – 2020». 



4. Забезпечено участь учителів та учнів гімназії у предметних олімпіадах, 

конкурсах-захистах МАН, науково-дослідницьких експедиціях, творчих 

конкурсах тощо. 

5. Взято на контроль участь вчителів у методичних заходах окружного, 

районного та обласного рівнів. 

6. Здійснювався контроль за упровадженням програм дослідно-

експериментальної роботи та інноваційної діяльності. 

7. Один раз в місяць проводились інструктивно-методичні наради. 

          У закладі поступово створюється освітнє середовище. Учні 1-А, 1-Б, 

2-А, 2-Б класів навчаються у класних кімнатах, які обладнані за вимогами НУШ, 

а саме: техніка (ноутбуки, проектори, екрани, принтери), дидактичні матеріали, 

роздатковий матеріал, конструктори LEGO, килимки для відпочинку та інше. У 

рекреаціях школи створені на підлозі осередки для активного відпочинку. У всіх 

кабінетах, класних кімнатах створені мотиваційні двері. У кабінетах фізики, 

хімії, біології, географії, математики  встановлено інтерактивні дошки та 

проектори. 

До реалізації завдань методичної роботи активно залучені всі вчителі 

школи. Активність вчителів значно виросла. У початковій школі – це робота в 

НУШ, не тільки вчителями 1х класів, а і вчителями 2-4 класів.  

Педагоги школи брали активну  участь у різних заходах громади, 

районного, обласного та всеукраїнського рівнів. 

- учителі Клименко Ю. С., Ковальчук В. М., Митнік Л. О. брали участь у 

майстер-класі  з новітніх методик навчання літератури «Академія ігрових 

технологій» при Київському університеті ім. Б. Грінченка – 2019 р. (відвідано за 

власні кошти); 

- учителі Лук’янчук В. О. та Гуменюк О. Б. пройшли онлайн-навчання на 

платформі «Якість освіти» у зимовій сесії «Web-STEM школа 2020»; 

- учителі Клименко Ю. С., Ковальчук В. М., Митнік Л. О. брали участь в 

освітньому фестивалі EdFest-2020 «Досягайте більшого з кращими» (м. 

Хмельницький), 2020 р. (відвідано за власні кошти); 

- учитель Рожко К. Л. завершила курс «Робота з mozaBook та mozaWeb» 

2020 рік; 

- учителі Шевчук П. Г. та Пресіч О. В. брали активну участь у Марафон 

«Office 365» від компанії Microsoft; 

- учитель Шевчук П. Г. був активним учасником та доповідачем на 

марафоні з допрофільного навчання інфоматики при ЖОІППО та на тренінг з 

розв'язування задач олімпіад з інформатики та ІКТ при держуніверситеті ім. І. 

Франка; 

- учителі Лук’янчук Т. Є., Талько О. А., Друзь Л. О. брали участь у 

Всеукраїнському НУШ-фесті, що відбувся при Київському університеті імені 

Бориса Грінченка (відвідано  за власні кошти); 

- практичний психолог Левківська Ю. С. та соціальний педагог Коваль Ю. 

С. брали участь у міжнародному семінарі-тренінгу "Виховання характеру 

дитини", який проходив у КЗ "Житомирський ОІППО" ЖОР;  



- ЗНВР та вчитель початкових класів Гуменюк О. Б. брала участь у 

конференції «Всеукраїнський проект «Розумники» (Smart Kids) для початкової 

школи»;  

- Гуменюк О. Б. познайомилась з діапазоном потенціалу методики 

«Філософія для дітей» Метью Ліпмана (Philosophy for children, P4С) за ініціативи 

Малої академії наук України. Отримано сертифікат з правом проведення 

тренінгових занять (відвідано семінар за власні кошти);  

- учителі Гиндич І. Є., Гуменюк О. Б. були учасниками у Регіональній (Не) 

Конференції онлайн для педагогів «Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму 

і серця». 

Участь педагогів у вищезазначених заходах підтверджена відповідними 

сертифікатами. 

Учителі школи брали участь у семінарах, вебінарах, марафонах які 

проводились ЖОІППО. Окрім того, наші педагоги є активними спікерами 

тренінгів та майстер-класів, організованих з ініціативи МОН України, ЖОІППО:  

- педагоги Митнік Л. О. та Ковальчук В. М. провели тренінг «Критичне 

мислення для освітян» при ЖОІППО;  

- на обласному семінарі вчителів інформатики на тему: «Методичні 

аспекти підготовки обдарованих школярів до олімпіади з інформатики» одним зі 

спікерів був вчитель закладу Шевчук П. Г.;  

- Гуменюк О. Б. була учасником та спікером І Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Музейна педагогіка в педагогічній освіті» в напрямку 

«Сучасний погляд на музейну педагогіку», яка проводилась під егідою НАПН 

України та Малої академії наук України з роботою «Підвищення мотивації до 

навчальної діяльності засобами музейної педагогіки». Її роботу надруковано в 

збірнику доповідей учасників конференції та вручено сертифікат за 

безпосередню участь у заході.  

Протягом календарного року підвищили кваліфікацію, пройшовши курси 

при Житомирському ОІППО, 45 педагогів, включаючи вчителів філії.  

Виконаний графік проходження курсів підвищення кваліфікації 

педагогами школи у 2019 році. Складений графік проходження курсів 

підвищення кваліфікації педагогами школи на 2020 рік. 

 Усі вчителі початкових класів успішно пройшли онлайн-курс для вчителів 

початкових класів на освітній платформі Edera. Також адміністрація закладу, 

вчителі-предметники, соціальний педагог та практичний психолог, асистенти 

вчителів у інклюзивних класах пройшли онлайн-курси та стали учасниками 

вебінарів на платформах Edera, Prometeus, «Всеосвіта», «На урок» тощо, за що 

отримали відповідні сертифікати.  

На базі закладу було організовано та проведено низку методичних заходів, 

які сприяли зростанню професійних компетентностей педагогів, серед яких 

можна відзначити наступні.  

- Педагогічна рада «Втілення історії змін через пріоритетні напрямки 

розвитку сучасного освітнього середовища», яка складалась із трьох інтенсивів: 

для вчителів суспільно-гуманітарного циклу проведений інтенсив «Формування 

критичного мислення» (Митнік Л. О. та Ковальчук В. М.); з вчителями 

природничо-математичного циклу проведено інтенсив «Форми та методи 

налагодження ефективного зворотнього зв’язку» (Гуменюк О. Б.); для вчителів 



початкових класів проведено інтенсив «Формування характеру», який знайомив 

з програмою «Виховання характеру дитини» (Левківська Ю. С. та Коваль Ю. О.).  

- Для вчителів суспільно-гуманітарного циклу Миропільської громади 

проведено семінар «Педагогічні вечорниці». (Модератором заходу була 

методист з суспільно-гуманітарного циклу навчальних закладів громади Митнік 

Л. О. та вчителі суспільно-гуманітарного циклу громади).  

- Інтенсив для вчителів початкової школи Миропільської громади 

«Фідбеки для початкової школи. Функціонал онлайн-тестування як форма 

зворотнього зв’язку з учнями» (заступник з НВР роботи закладу Гуменюк О. Б.).  

- Новий робочий рік вчителі початкових класів навчальних закладів 

громади розпочали з педагогічного флеш-тренінгу. На заході були також 

присутні вчителі  ОНЗ «Романівська гімназія»: С. А. Волтарніст, Т. О. 

Мартинова, Н. М. Фещенко, О. А. Вітюк, які поділились з присутніми колегами 

своїм досвідом з організації креативного простору: провели майстерки, міні-

тренінги. Модератором заходу була методист з початкової та дошкільної освіти 

навчальних закладів громади Тетяна Лук'янчук. 

- В січні відбувся семінар – практикум учителів природничо – 

математичного циклу ЗЗСО громади «STEM: світ інноваційних можливостей». З 

інноваційною STEM - технологією, особливостями впровадження напрямів 

STEM-освіти у  закладах освіти та шляхами підвищення ефективності інновацій 

ознайомив присутніх учитель математики Віталій Лук’янчук. Про особливості  у 

створенні  STEM-проектів розповіла учитель біології Катерина Рожко. 

Інформацію про практичне застосування та STEM-ресурси  підготувала ЗДНР 

Ірина Яцкова. ЗДМР Оксана Гуменюк анонсувала про хід проведення та 

організацію «Інженерного тижня» у школі. У практичній частині семінару групи 

учителів мали можливість бути учасниками STEM-уроків та вправ з командної 

роботи.  Модератором навчального семінару-практикуму виступила Інна 

Гиндич, методист учителів природничо – математичного циклу  закладів освіти 

громади. 

Педагоги закладу брали активну участь у педагогічній виставці «Освіта 

Миропільської ОТГ-2020». Усього було подано 4 роботи, три з яких були 

нагороджені Дипломами І ступеня. Методичний посібник Митнік Л. О. та 

Ковальчук В. М.  «Робота з текстом як засіб реалізації змістової лінії «Екологічна 

безпека і сталий розвиток» відзначена Дипломом І ступеня на виставці «Освіта 

Житомирщини-2020», практичний порадник Гуменюк О. Б. «Слід діяти 

глобально» відзначено Дипломомом ІІІ ступеня.  

У 2020 році було проатестовано 12 педагогів закладу, включаючи філію: 

присвоєно 12 тарифний розряд одному педагогічному працівнику; присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» одному педагогічному 

працівнику; підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєне педагогічне звання «учитель-

методист» одному педагогу; підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєне педагогічне звання 

«старший учитель» чотирьом педагогічним працівникам; підтверджено раніше 

присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та привоєно 

педагогічне звання «учитель-методист» одному педагогу; підтверджено раніше 

присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно 



педагогічне звання «старший учитель» одному педагогічному працівнику; 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «старший учитель» одному 

педагогу; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» одному педагогу; 

підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» та привоєно з умовою педагогічне звання «учитель-методист» одному 

педагогу. 

 

Протягом 2019-2020 н. р. директором закладу Власюк С. В., заступниками 

з навчально-виховної роботи Яцковою І. В. та Гуменюк О. Б. та заступником з 

виховної роботи Рожко К.  були проведені: 

- інструктивно-методичні адміністративні наради щодо 

ефективного планування НВП; 

- інструктивно-методичні наради: вимоги до ведення класних 

журналів 1-4, 5-11 класів; журналів інклюзивного навчання, 

факультативних занять, ГПД, гурткової роботи.; 

- індивідуальні консультації ЗДНВР; 

- інструктивно-методичні наради з класними керівниками.  

 

    У І семестрі 2019 – 2020 н.р. учні гімназії під керівництвом педагогів 

взяли активну участь у І (районному) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад. 

Загальна кількість перемог – 40, переможцями стали:  

ГЕОГРАФІЯ.  

Дипломи ІІІ ступеня: Салюк Владислава, Бровчук Олег – 8 клас (вчитель 

Т. В. Васильєва);  

Слєпцова Ельвіра – 9 клас (вчитель Т. В. Васильєва);  

Михайленко Максим – 10 клас (вчитель Т. В. Васильєва).  

Диплом І ступеня: Лебеденко Світлана – 11 клас (вчитель Т. В. Васильєва).  

БІОЛОГІЯ. Диплом ІІІ ступеня: Михайленко Максим – 10 клас (вчитель О. 

І. Данилюк).  

Диплом ІІ ступеня: Захарова Ольга – 10 клас (вчитель О. І. Данилюк).  

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Диплом ІІІ ступеня: Захарова Ольга – 10 

клас (вчитель І. Є Гиндич).  

Диплом ІІ ступеня: Нечаєва Єлизавета – 8 клас (вчитель П. Г. Шевчук).  

Диплом І ступеня: Погрібний Костянтин – 10 клас (вчитель І. Є Гиндич).  

МАТЕМАТИКА.  

Диплом ІІІ ступеня: Михайленко Максим – 10 клас (вчитель О. В. Пресіч);  

Ткачук Назар – 7 клас (вчитель А. М. Пресіч);  

Лук’яненко Іванна, Петришина Анастасія – 6 клас (вчитель В. О. 

Лук’янчук).  

Диплом ІІ ступеня: Бровчук Олег – 8 клас (вчитель О. В. Пресіч);  

Кондакова Дарина – 6 клас (вчитель В. О. Лук’янчук).  

Диплом І ступеня: Ковальчук Юрій – 9 клас (вчитель В. О. Лук’янчук).  

ХІМІЯ. Диплом ІІІ ступеня: Бровчук Олег, Салюк Владислава – 8 клас 

(вчитель Л. П. Солоха).  

Диплом ІІ ступеня: Михайленко Максим – 10 клас (вчитель Л. П. Солоха).  



УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА  

Диплом ІІ ступеня: Рябчук Єлизавета – 9 клас (вчитель Л. О. Митнік).  

Диплом ІІІ ступеня Лебеденко Світлана, Скурська Ірина – 11 клас (вчитель 

С. В. Власюк).  

 

XX Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика  

Диплом ІІІ ступеня: Салюк Владислава – 8 клас (вчитель О. А. Багінська);  

Кравчук Ліна – 10 клас (вчитель О. А. Багінська);  

Скурська Ірина – 11 клас (вчитель Власюк С. В.).  

Диплом ІІ ступеня: Рябчук Єлизавета – 9 клас (вчитель Л. О. Митнік).  

ІНФОРМАТИКА.  

Диплом ІІІ ступеня: Машталєр Владислава – 10 клас (вчитель П. Г. 

Шевчук).  

Диплом ІІ ступеня: Пеленов Ігор – 10 клас (вчитель П. Г. Шевчук).  

Диплом І ступеня:Ковальчук Юрій – 9 клас (вчитель П. Г. Шевчук).  

ІСТОРІЯ. 

Диплом ІІІ ступеня: Дреєва Валерія – 9 клас (вчитель Ю. С. Клименко).  

Диплом ІІ ступеня: Машталєр Ілля – 10 клас (вчитель В. А. Яцков).  

ПРАВОЗНАВСТВО.  

Диплом ІІ ступеня: Скрипнік Анна – 9 клас (вчитель Ю. С. Клименко).  

АНГЛІЙСЬКА МОВА.  

Диплом ІІІ ступеня: Лебеденко Світлана – 11 клас (вчитель Л. М. 

Скурська);  

Машталєр Владислав – 10 клас (вчитель Л. М. Скурська);  

Талько Віталій – 9 клас (вчитель І. В. Лесько).  

Диплом ІІ ступеня: Дяченко Дарина – 11 клас (вчитель Л. М. Скурська).  

Диплом І ступеня: Скурська Ірина – 11 клас (вчитель Л. М. Скурська);  

Левківська Анастасія – 10 клас (вчитель Л. М. Скурська).  

ФІЗИКА.  

Диплом ІІ ступеня: Михайленко Максим – 10 клас (вчитель П. Д. 

Прокопов).  

У ІІ семестрі 2019 – 2020 н.р. учні гімназії під керівництвом педагогів взяли 

активну участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад. 

Загальна кількість перемог – 3, переможцями стали: 

ІНФОРМАТИКА. Диплом І ст. – Ковальчук Юрій, учень 10 кл. (вчитель 

Шевчук П. Г.); 

МАТЕМАТИКА. Диплом ІІ ст. – Ковальчук Юрій, учень 10 кл. (вчитель 

Лук’янчук В. О.). 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. Диплом ІІІ ст. – Рябчук 

Єлизавета (вчитель Митнік Л. О.) 

За 2019-2020 н. р. було проведено ряд заходів та конкурсів спрямованих на 

навчання, виховання та розвиток учнів та організовано участь учнів в обласних, 

всеукраїнських, міжнародних заходах, МАН:  

1. Організація та проведення Олімпійського тижня.  

2. Учні та вчителі долучились до проведення Всесвітнього Дня миру, 

конкурс малюнків, підготовка відеоролику.  

3. Провели Всеукраїнський урок доброти, за що отримали сертифікат.  



4. До свята Покрови Пресвятої Богородиці і Дня Українського козацтва 

провели фестиваль пісні та строю, змагання, спортивні естафети.  

5. Участь у районних змаганнях з легкої атлетики в залік Спартакіади 

школярів 2019-2020 н. р. Учні нагороджені грамотами.  

6. Взяли участь в організації та проведенні DOCU/ТИЖНЯ проти булінгу.  

7. Участь у екологічних конкурсах: «Птах року – 2019», трудова акція 

«Кролик», «Український сувенір». Учні нагороджені грамотами.  

8. Участь у волонтерських заходах. Акція «Лист солдату», допомога 

бійцям АТО. Допомога дітям, які її потребували.  

9. Участь у Місячнику безпеки життя та здоров’я дітей та молоді.  

10. Участь у тижні «Безпека руху на дорозі», долучились до єдиного 

національного уроку «Безпечна країна». У ході даного тижня був організований 

і проведений учнями 8-их класів квест для 5 – 7-х класів на знання правил 

дорожнього руху.  

11. Проведення «Шкільної конференції партнерів: батьки-учні-вчителі».  

12. День Гідності, урок-дискусія до Всесвітнього дня гідності людини, 

День пам’яті жертв Голодомору, акція «Незабудька».  

13. Проведення шкільного благодійного ярмарку до Дня Святого Миколая.  

14. Українські вечорниці організовані та проведені по класах класоводами 

та класними керівниками, благодійний вечір, який організував клуб «Театрал».  

15. Захід «До нас завітав Миколай».  

16. Новорічні заходи.  

17. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер та 

генетик». Свою дослідницьку роботу на конкурсі захищала учениця 11 класу 

Дембіцька Анастасія і здобула перемогу. Анастасія нагороджена дипломом за Іе 

місце (керівник – учитель біології Рожко К. Л).  

18. Учениця 11-Б класу Дембіцька Анастасія нагороджена Дипломом 

учасника у 2 етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України в науковому відділенні «Екологія та аграрні 

науки», секції «Селекція та генетика» з роботою «Оцінка продуктивності сортів 

горіха грецького, вирощених методом щеплення в умовах Романівського району 

Житомирської області». (керівник – Рожко К. Л.).  

19. Учні гімназії Михайленко Максим, Слєпцова Ельвіра та Єрощенко 

Анна брали участь у Всеукраїнському конкурсі есе імені Сергія Кемського до 

Дня Гідності та Свободи. Всі учні стали переможцями конкурсу (керівники: 

Митнік Л. О., Багінська О. А.).  

20. «Гринвіч» – конкурс з англійської мови. Прийняли участь 38 учнів 3-

10 класів.  

21. «Кенгуру» – Всеукраїнський етап  математичного конкурсу.  Прийняли 

участь 13 учнів.  

22. «Кенгуру» – Міжнародний етап  математичного конкурсу. Прийняли 

участь 53 учні. 

23.  «Левеня» – Всеукраїнський фізичний конкурс. Прийняли участь 2 

учнів 11 класу. 8 учнів будуть приймати участь у вересні місяці. 

24.  «Бобер» - Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної 

вправності. Прийняли участь 17 учнів. 



25.  «Геліантус» – Міжнародний екологічний конкурс. Прийняли участь 16 

учнів. 

26. Визнано переможцями обласного (заочного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» та 

нагороджено дипломом управління освіти і науки Житомирської обласної 

державної адміністрації:  

1) нагороджено Дипломом абсолютного переможця Черкавську Поліну, 

ученицю 4-А класу за вірш «Воїну» (керівник Манжесова Т. О.);  

2) Дипломом ІІІ ступеня ученицю 4-Б Козачук Марію (керівник Гуменюк 

О. Б.).  

27. Визнано переможцями обласних етапів всеукраїнських заочних 

конкурсів та акцій та нагороджено дипломом управління освіти і науки 

Житомирської обласної державної адміністрації:  

1) В акції «Птах року»: учнів 4 класу комунальної установи Миропільської 

селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія» 

Романівського району (керівник Гуменюк О.Б.);  

2) Бичковську Ганну, ученицю 10 класу комунальної установи 

Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська 

гімназія» Романівського району (керівник Палажук К.А.);  

3) Проценко Ірину, ученицю 2 класу комунальної установи Миропільської 

селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія» 

Романівського району (керівник Лук’янчук Т.Є).  

28. Визнано переможцем обласного та всеукраїнського етапів трудової 

Акції «Кролик» та нагороджено дипломом управління освіти і науки 

Житомирської обласної державної адміністрації та Дипломом Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України Бондаренка Дениса, учня 4-Б класу комунальної установи 

Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська 

гімназія» (керівник Гуменюк О.Б.); 

29. Визнано переможцями та призерами природоохоронно-

пропагандистської Всеукраїнської акції серед школярів та учнівської молоді 

«Грак – птах року 2019» і нагороджено грамотою Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 

та Українського товариства охорони птахів за змістовну різнопланову роботу:  

1) за І місце Бичковську Ганну, ученицю 10 класу;  

2) за ІІІ місце учнівський колектив 4-Б класу;  

3) за ІІІ місце Проценко Ірину, ученицю 2-А класу .  

30. Надано подяки Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам юннатівських 

робіт, які посіли призові місця, за високий професіоналізм, творчий підхід та 

формування екологічної свідомості учнів Гуменюк О. Б., Лук’янчук Т. Є., 

Палажук К. А.  

31. В 2019-2020 році організувано та проведено цікавий та корисний 

«Інженерний тиждень», на якому учні мали можливість ознайомитись з різними 

STEM-цікавинками та брали участь у різних заходах, які спрямовані на 

розвиток в учнів власного інженерного потенціалу та можливість особитої 

участі у народженні наукових явищ, практичне вирішення проблем 



та виконання завдань, побудованих на перетині науки, техніки, інженерії, 

математики та мистецтва. 

32. Клименко Ю. С. та учениця 9-Б класу Степанюк Вікторія брали участь 

в науково-практичній краєзнавчій учнівсько-студентській конференції «Наш 

рідний край: історія і сьогодення». Статтю Степанюк Вікторії «Друга світова 

війна в історичній пам’яті Миропільського краю» надруковано y збірнику тез 

учасників конференції. Керівника та ученицю відзначено Грамотами. 

33. В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 

«Край, в якому я живу» учениця 9 класу Степанюк Вікторія виборола 2 місце 

(керівник Клименко Ю. С.  

34. В Міжнародний день рідної мови 21 лютого в гімназії пройшли такі 

заходи: цікаві та пізнавальні вікторини, ігри, конкурси, години спілкування, 

літературні конкурси та конкурси виразного читання, конкурс малюнків «Наша 

мова калинова» та конкурс-захист учнівських стінгазет «Цікавинки про мову». 

35. В рамках заходів, присвячених Дню Безпечного інтернету, учням було 

надано інформацію про механізми захисту та отримання підтримки для 

користувачів Інтернету. Для батьків та вчителів також розроблені спеціальні 

інформаційні матеріали, так як вони  мають бути обізнаними та знати, де знайти 

корисну інформацію про безпеку дітей в онлайні та проводити відповідні заходи. 

36. За участь у Національному етапі ХІІІ Міжнародного конкурсу еколого-

валеологічної спрямованості “Метелики – німий шедевр природи” Фальківська 

Даніела (учениця 4-Б класу) у номінації «Метелик – ефемерна краса» - 

фотографія» посіла ІІ місце та нагороджена грамотою Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 

(керівник Гуменюк О. Б.). 

37. Під час карантину проходив Тиждень психології під девізом: «Творче 

самовираження особистості через техніки арт-терапії» (організатори Левківська 

Ю. С. та Коваль Ю. О.) 

38. В рамках Всеукраїнського тижня STEM-освіти «STEM-Spring2020» 

відбувся STEM-тиждень «Трішечки поSTEMимо!» . 

39. За участь у Всеукраїнському заочному конкурсі робіт юних 

фотоаматорів «Моя країна Україно» учні 4-Б класу нагороджені Дипломами 

Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки 

України, а саме: Дипломом І ступеня нагороджена Талько Ярина; дипломом ІІ 

ступеня – Яцков Артем; дипломи ІІІ ступеня отримали Петрук Дмитро, Луцко 

Дарія (три дипломи), Талько Ярина (два дипломи), Яцков Артем (два дипломи). 

Роботи учнів були представлені в таких номінаціях: «Жанрове фото», «Пейзаж», 

«Репортажний портрет» та «Живий світ» (керівник Гуменюк О. Б.) 

40.  Заклад нагороджено золотим міжнародним сертифікатом програми 

GLOBE за найбільшу кількість внесених даних на міжнародному веб-сайті 

програми за період з 21 грудня 2019 р. по 25 березня 2020 за активну участь у 

міжнародній науково-освітній програмі GLOBE, яка проводили моніторинг-

дослідження стану навколишнього середовища, а учні закладу мали можливість 

вносили дані спостережень до бази даних програми GLOBE (керівник Данилюк 

О. І.). 



41. Перемогу в онлайн-конкурсі “Відун” у рамках Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), а саме 2 почесне місце 

вибороли учні 11-х класів нашої гімназії (від Миропільської ОТГ взяв рій 

“Чайка” нашого закладу) (керівник Яцков В. А.). 

З 13 березня у зв’язку з оголошенням карантинних заходів з попередження 

поширення коронавірусної хвороби заклад був переведений на дистанційну 

форму навчання, яке здійснювалося в усіх класах згідно навчальних програм та 

календарно-тематичних планів, адаптовапних на період карантину. Педагогічні 

працівники організовували роботу з учнями, керуючись не лише Положенням 

про дистанційну форму навчання, а й принципами індивідуального підходу, 

гнучкості, академічної свободи.  

Учителі початкових класів здебільшого використовували такий 

застосунок, як Viber, засобами якого давалися завдання з посиланнями на 

відеоуроки, онлайн-консультації, групове спілкування в чаті або у форматі 

конференції. Також популярними серед учнів початкових класів та їхніх учителів 

є освітні платформи Class Dojo, Edugames – Розумники ((Smart Kids). Ці 

гейміфіковані сервіси зручні для учнів та педагогів, дозволяють відслідкувати 

прогрес кожного учня. 

Для учнів 5 – 11-х класів інформаційним центром дистанційного навчання 

став сайт закладу, на якому кожен клас має свою сторінку, де розміщувалися 

завдання з усіх навчальних предметів.  

Також перевагою нашого закладу є використання внутрішнього хмарного 

середовища Office 365, доступ до якого мають усі педагоги закладу та учні 5 – 

11-х класів. У групах-класах учасники освітнього процесу мають можливість не 

лише опрацьовувати навчальний матеріал, але й комунікувати між собою з 

навчальною метою. 

Слід зауважити, що дистанційні уроки зберігали основні етапи проведення 

звичайних занять. Діти спочатку працювали з теоретичним матеріалом за 

підручником, відеороз’ясненням самого вчителя або посиланням на відеоурок в 

Інтернет-мережі. Для цього використовувалися сервіси You Tube, Zoom, Teams 

Office 365, Stream Office 365 тощо. Також часто практикувалися телефонні 

консультації індивідуально або у форматі групових конференцій. 

Для закріплення вивченого матеріалу використовувалися різні платформи 

та застосунки, найпопулярнішими серед них є LearningApps.org, Classtime, 

Google Classroom, naurok.com.ua та інші. Ці ресурси дають можливість 

встановити якісний зворотній зв’язок з учнями.  

Про результати своєї творчої діяльності учні інформували педагогів через 

електронне листування або у мобільних застосунках. А вірші напам’ять, 

наприклад, декламувалися через відеозв’язок. 

Під час дистанційного навчання учні отримували оцінки, які після 

завершення карантину будуть перенесені до журналів і вплинуть на підсумкові 

та семестрові  бали.  

Окремо слід зауважити на підготовці одинадцятикласників до складання 

ЗНО. На сайті закладу є сторінка з підбіркою усіх безкоштовних онлайн-курсів з 

різних предметів. Учителі-предметники здійснюють посилений методичний 

супровід класів та окремих учнів через роз’яснення та моніторинги матеріалу за 

програмами ЗНО. 



З учнями, які не мали можливості використовувати Інтернет велася 

індивідуальна робота класних керівників та вчителів-предметників у 

телефонному режимі. 

Під час суворого карантину дистанційно здійснювалася не лише навчальна 

робота, але й методична та управлінська діяльність: проводилися засідання 

педагогічної ради, онлайн-наради при директорові, засідання методичних 

комісій, атестаційної комісії. Налагодженню ефективного взаємозв’язку 

сприяють різні інформаційні технології, зокрема Zoom, Teams Office 365. 

Завдяки такому підходу до організації та реалізації дистанційного 

навчання навчальні плани та програми, включені до освітньої програми закладу 

виконані. 

 

 

Директор ОНЗ                        (підпис існує)                     С. В. Власюк 

 


