1

Фінансовий звіт департаменту освіти за 2018 рік
Фінансово-економічне забезпечення галузі «Освіта» у 2018 році
У
2018
році
видатки
на
галузь
«Освіта»
склали
961 млн. 869 тис. 600 грн., в т.ч.:
кошти міського бюджету 639 млн. 849 тис. 375 грн,
видатки розвитку (міський бюджет) – 12 млн. 277 тис. 760 грн.
державна субвенція 309 млн.742 тис. 465 грн.,
з них:
- освітня субвенція на забезпечення заробітної плати педпрацівникам
закладів загальної середньої освіти всіх типів та професійно-технічних
закладів -–301 млн.181 тис. 925 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету 2 млн.199 тис. 250 грн. у тому числі:
 підтримку
осіб
з
особливими
освітніми
потребами
1 млн. 859 тис. 200 грн. (видатки споживання);
 оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів – 340 тис. 50 грн.
(видатки розвитку) ;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 517тис. 450
грн. у тому числі:
 придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим
записом для закладів загальної середньої освіти -417 тис.450 грн.
(видатки розвитку);
 обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної
середньої освіти з навчанням мовами національних меншин –
100 тис.грн. (видатки розвитку);
- субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
освіти «Нова українська школа » - 5 млн. 843 тис.840 грн., у тому числі
на :
 закупівлю дидактичних матеріалів для початкових класів –
1 млн. 996 тис. 700 грн. (видатки споживання);
 закупівлю
сучасних
меблів
для
початкових
класів
–
3 млн. 472 тис. 900 грн. (видатки споживання);
 закупівлю комп`ютерного обладнання, відповідного мультимедійного
контенту для початкових класів – 374 тис. 240 грн. (видатки
розвитку).
Враховуючи виділені видатки на галузь «Освіта», забезпечено:
- 77,7 % (736 млн.713 тис. 295 грн.) заробітної плати з
нарахуваннями;
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- 8,5% (81 млн. 81 тис.127 грн.) комунальні послуги та енергоносії;
- 4,1 % (38 млн. 937 тис. 490 грн.) харчування дітей та учнів;
- 0, 3 % (2 млн.616 тис. 400 грн.) харчування дітей-сиріт та дітей, які
знаходяться під опікою у професійно - технічних закладах;
- 9,4 % (89млн. 11 тис.772 грн.) інші видатки утримання,
що дало можливість забезпечити:
- виконання поточних ремонтів на загальну суму–18 млн. 240
тис.603 грн.;
- протипожежні заходи – 3 млн. 928 тис. 114 грн.;
- придбання дидактичних матеріалів для початкових класів – 1 млн.
636 тис. 227 грн.;
- закупівлю сучасних меблів для початкових класів - 5 млн. 960 тис.
641 грн.;
- закупівлю матеріалів (столи, стільці, м'який інвентар, будівельні
матеріали, фарба тощо) –16 млн. 74 тис. 814 грн.;
- закупівлю миючих засобів (пральний порошок, засоби для
чищення, миле рідке, інші засоби )- 1 млн. 136 тис. 963 грн.;
- закупівлю інших матеріалів – 6 млн. 622 тис. 812 грн.;
- заміну ламп на світодіодні – 896 тис.708 грн.;
- надання послуг зв`язку, утримання та обслуговування котелень,
закупівлю витратних матеріалів для забезпечення роботи фільтрів
води, вивіз сміття, інші послуги – 14 млн. 756 тис. 966 грн.;
- гідрохімічну очистка труб із частковою заміною труб систем
опалення та встановлення кранів «Маєвського» і запірної арматури –
705 тис. 759 грн.;
- закупівлю медикаментів, дезінфікуючих засобів – 415 тис. 249
грн.;
- виплату стипендій учням ЗПТО на суму – 13 млн. 963 тис. 899 грн.;
- забезпечення дітей-сиріт згідно з чинним законодавством –1 млн. 247
тис. 500 грн.;
- отримання грантів на здобуття загальної середньої освіти у закладах
освіти, що не належать до комунальної власності м. Житомира –1 млн. 934
тис. 351 грн.;
- підтримку та розвиток творчо працюючих педагогічних працівників,
заохочення обдарованих дітей та молоді, розвиток їх творчого потенціалу,
виплату винагороди переможцям та лауреатам міського фестивалю "Мати.
Родина. Україна» –448 тис. 350 грн.;
- проведення семінарів, тренінгів, коучингів, хакатонів, методичних
панелей педпрацівників, учнівської молоді – 189 тис. 460 грн.;
- виготовлення методичних матеріалів з метою поширення передового
педагогічного досвіду педагогічних працівників – 115 тис. 308 грн.;
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- виготовлення

навчального відеоролику в рамках просвітницького
проекту «Видатні постаті Житомира» – 197 тис. грн.;
- відрядження педагогічних працівників з метою вивчення передового
педагогічного досвіду в регіонах України – 391 тис. 789 грн.;
- навчання працівників з пожежного мінімуму, ПТЕТУіМ, працівників
відповідальних за газове господарство та навчання з тендерних закупівель –
149 тис. 259 грн.
Видатки бюджету розвитку
У 2018 році продовжувалось оснащення освітніх установ міста
сучасним інформаційним обладнанням та інформаційними технологіями.
Так, за рахунок коштів бюджету розвитку (за кошти міського бюджету і
субвенції з обласного бюджету) сім загальноосвітніх закладів отримали 7
комплектів мультимедійного обладнання на загальну суму 210,4 тис. грн,
для 15-ти установ придбано 41 одиницю сучасної комп’ютерної та оргтехніки
на суму 463,3 тис. грн. Це дозволило за допомогою сучасних способів подачі
інформації підвищити ефективність освітнього процесу. Крім того, придбано
13 портативних комп’ютерів для інженерів з охорони праці на суму 118,6
тис. грн.
У ЗОШ № 5 за рахунок коштів бюджету розвитку облаштовано
медіатеку, для якої придбано комп’ютерне і мультимедійне обладнання та
меблі у сумі 134,7 тис. грн.
З метою забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти
згідно з проектом «Нова українська школа» закуплено комп’ютерне
обладнання, відповідний мультимедійний контент для початкових класів
закладів загальної середньої освіти міста Житомира у сумі 374,2 тис. грн. (за
рахунок державної субвенції) та у сумі 3 511,9 тис. грн. (за кошти міського
бюджету).
Крім того, було спрямовано субвенцію (співфінансування) із міського
бюджету до обласного бюджету у сумі 603,4 тис. грн. на придбання для
початкової школи міста фабрик друку (ноутбуків, техніки для друкування,
копіювання, сканування та ламінування).
За рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету
сім закладів загальної середньої освіти отримали комплекти комп’ютерів та
акустичних систем для підготовки і проведення ЗНО з іноземних мов у сумі
417,4 тис. грн., а ЗОШ № 17 - обладнання для кабінетів української мови у
сумі 100,0 тис. грн.
Інклюзивна субвенція з державного бюджету у сумі 340,1 тис. грн.
була використана на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів.
Придбано комп’ютерне обладнання та оргтехніку.
У 2018 році сучасне холодильно-технологічне обладнання отримали
тринадцять закладів дошкільної освіти на загальну суму 353,1 тис. грн. Це
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15 одиниць, що були придбані за кошти міського бюджету та субвенції з
обласного бюджету, а саме: пральні та сушильні машини, електрокотел,
електром’ясорубка, бойлери, холодильна шафа.
Для ДНЗ № 39 та ЦРД № 41 придбано комплекти ігрового обладнання
для спортивних майданчиків у сумі 40,0 тис. грн., для трьох закладів
дошкільної освіти – тіньові навіси для ігрових майданчиків на загальну суму
270,5 тис. грн.
На укомплектування ДНЗ № 58 обладнанням і предметами
довгострокового користування використано 482,8 тис. грн.
З метою покращення матеріально-технічної бази освітніх закладів (за
кошти міського бюджету та субвенції з обласного бюджету) придбано:
обладнання для систем очистки води для двох закладів (ДНЗ № 61, ШХМ
«Сонечко») на загальну суму 26,5 тис. грн., телевізійна та аудіоапаратура
для 6-ти закладів у сумі 86,8 тис. грн. Крім того, придбано інше
обладнання для освітніх закладів у сумі 179,2 тис. грн.
У 2018 році за рахунок коштів бюджету розвитку в закладах освіти
проведено капітальні ремонти.
1. Завершено ремонти:
- харчоблоків та пралень у 6-ти закладах (ДНЗ № 33, 63, 44, 49,
ЗОШ № 5 та ліцеї № 24) на загальну суму 146,9 тис.грн;
- покрівель у 2-х закладах (ДНЗ № 10 та ЗОШ № 36) на суму
112,9 тис.грн.;
- приміщень у 5-ти закладах (завершено ремонти актової зали
гімназії № 23, спортивної зали ліцею № 25, групи подовженого
дня ЗОШ № 35, виконано ремонт обідньої зали ЗОШ № 21, який
буде завершено у 2019 році) на зальну суму 436,8 тис. грн.;
- зовнішнього освітлення НВК № 11 у сумі 149,3 тис. грн.;
- системи вентиляції та огорожі ліцею № 24 у сумі 31,2 тис. грн.
2. За кошти бюджету участі проведено капітальні ремонти
спортивних майданчиків у 3-х закладах освіти (виконані роботи у
повному обсязі у міському колегіумі; тривають ремонти у ЗОШ
№ 10 та ЗОШ № 16, що будуть продовжені у 2019 році) на
загальну суму 2 819,8 тис. грн.
3. Тривають ремонти приміщення та утеплення фасаду басейну у
ДНЗ № 61 – у 2018 році виконано роботи за даними об’єктами на
суму
416,9 тис. грн. (ремонти планується завершити у 2019
році).
4. Протягом 2018 року була проведена експертиза та виготовлена
проектно-кошторисна документація на проведення капітальних
ремонтів:
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- покрівель 4-х закладів (ДНЗ № 32, 37, 40, ЗОШ № 36) у сумі
150, 7 тис. грн.;
- заміну вікон у гуманітарній гімназії № 1 у сумі 81,6 тис. грн.;
- санвузлів із заміною інженерних мереж в ліцеї № 2 у сумі
4,9 тис. грн.;
- спортивних майданчиків ЗОШ № 6 та ЗОШ № 28 у сумі
68,5 тис. грн.;
- фасаду ЗОШ № 36 у сумі 3,0 тис. грн.

Звіт департаменту освіти Житмоирської міської ради
за період 2018 рік
Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується
пошуком шляхів приведення змісту у відповідність з особистісними
запитами учителів, учнів, їх батьків, загалом світовими стандартами.
У 2018 році розпочалась практична реалізація Концепції Нової
української школи. Відповідно до даної концепції із 1 вересня 2018 року усі
першокласники навчаються за новим стандартом. Інший зміст освіти,
нова методика навчання та освітнє середовище – такі основні складові нової
української школи.
Відповідно до цих пріоритетів упродовж 2018 року за активної
підтримки
міського голови, депутатів Житомирської міської ради,
батьківської
громадськості
вживалися
заходи
для
забезпечення
функціонування галузі освіти міста, її подальшого розвитку, створення умов
для рівного доступу мешканців регіону до якісної освіти. Зокрема, організація
роботи з обдарованими дітьми, інклюзивна освіта, професійний розвиток
педагогічних кадрів, організація фізкультурно-оздоровчої та спортивномасової роботи, комп’ютеризація та інформатизація закладів освіти,
збереження і покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста
тощо.
Ми віримо, що наша українська школа зможе знайти свій шлях до серця
та розуму дитини, допоможе становленню життєстійкої та життєздатної
людини нового покоління, забезпечить якість навчання та сучасну освіту.
29 серпня 2018 на базі гуманітарної гімназії №23 відбулася щорічна
конференція працівників освіти м. Житомира в якій взяли участь: міський
голова Сергій Сухомлин, Народний депутат України Борислав Розенблат,
заступник міського голови Вікторія Краснопір, депутати міської ради,
керівництво департаменту освіти міської ради та закладів освіти міста,
представники профспілкових організацій, громадськості, ЗМІ.
В он-лайн режимі до конференції долучилися педагогічні
та
батьківські колективи ЗОШ № 30, 32, 7, 8. ДНЗ №73, ЦРД № 53 та колективи
35 закладів освіти.
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На конференції представлено здобутки освітян міста за 2017-2018
навчальний рік https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=hkl6zpCLScs
та визначено пріоритетні напрямки щодо подальшого впровадження
Концепції «Нова українська школа.
Дошкільна освіта
У м. Житомирі функціонують дошкільні навчальні заклади різних типів,
передбачених законодавством, що загалом забезпечують потреби населення, а
саме:
Дошкільні навчальні заклади - 32,
Центри розвитку дитини – 6,
Навчально – виховні комплекси «Дитячий садок – школа І ступеня» - 6.
Серед пріоритетних завдань міської влади упродовж року було
збереження та відновлення мережі дошкільних навчальних закладів,
збільшення охоплення дітей дошкільною освітою, забезпечення її доступності,
модернізації, конкурентоспроможності.
Станом на 01.01.2019 року у 44 закладах дошкільної освіти функціонує
471 група, виховується 12944. Досягнуто 99,4 % охоплення дошкільною
освітою дітей віком від 3 до 6(7) років. До різних форм дошкільної освіти
залучено 100 % дітей 5- річного віку. Функціонує відомчий ЖДНЗ № 17, у
якому працює 4 групи, виховується 67 дітей.
Враховуючи потреби громадян,
в усіх закладах міста успішно
запроваджено гнучкий режим роботи.
Працює:
259 груп з 10,5 - годинним режимом роботи;
212 груп з 12 - годинним режимом;
функціонує 2 цілодобові групи.
За бажанням батьків запроваджено короткотривале перебування дітей у
дошкільних навчальних закладах. Найбільше таких дітей у центрах розвитку
дитини № 5, 41,53,68,69,55, ЖДНЗ № 71.
113 дітей дошкільного віку охоплено соціально-педагогічним
патронатом. Для роботи з батьками, діти яких не охоплені дошкільними
закладами, працюють консультпункти.
Починаючи з 2010 року у місті відновлено роботу 32 груп, вивільнено
від оренди приміщень, які використовувалися не за призначенням та
збільшено кількість місць на 1120. Враховуючи потребу у подальшому
збільшенні кількості місць через значне перевантаження ясел-садків міста
дітьми(на 100 місцях виховується 147 дітей), у дошкільних навчальних
закладах передбачено продовжувати
розпочаті роботи з відновлення
приміщень та реконструкції непрацюючих будівель, що дасть змогу збільшити
кількість місць.
З 08.11.2018 року введено в експлуатацію відновлену будівлю
ЖДНЗ № 58 (вул. Крошенська,12) на 320 місць, в 2019 році планується
завершити реконструкцію ЖДНЗ № 32 за адресою: вул Євгена Коновальця, 10
на 105 місць.
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За рейтинговими показниками місто займає 1 місце з охоплення
дошкільною освітою дітей 5-річного віку(100%) та 4 місце з охоплення дітей
віком від 3до 6 років ( 99,1%).
Враховуючи стан здоров’я дітей, запити батьків, у місті забезпечено
роботу 111, або 24% від усіх груп, груп для дітей з вадами фізичного та
психічного розвитку, якими охоплено 1949 дітей різних категорій.
Упродовж тривалого часу успішно функціонує Житомирський
навчально-виховний комплекс спеціального типу № 59, у якому працює 2
групи для 25 дітей з розумовою відсталістю, 1 група для 7 дітей із ДЦП, 4
групи - 51 дітей та 5 класів для 76 учнів із затримкою психічного розвитку.
У ЗДО створено умови для дітей з особливими освітніми потребами.
Мережа інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти упродовж 2017-2018
навчального року року зросла утричі та складає 19 груп у 9 закладах, до яких
за рішенням обласної психолого-медико-педагогічної консультації та на
підставі заяв батьків зараховано 35 дітей.
Залучено до роботи з цією категорією дітей 19 асистентів вихователя,
10 практичних психологів, 18 вчителів-логопедів, 18 вчителів-дефектологів.
На кожну дитину складено програму індивідуального розвитку,
призначено групи фахівців психолого-педагогічного супроводу, до яких
уведено вихователів-методистів, вихователів груп, асистентів вихователя,
практичних психологів, вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів та
медичних працівників закладу.
Фахівці закладів дошкільної освіти, у яких створено інклюзивні групи,
залучені до участі в українсько-італійському проекті з питання упровадження
інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах області, де пройшли
майстер-класи щодо роботи з дітьми, які мають особливі потреби та
зараховані до інклюзивних груп.
У закладах, де працюють інклюзивні групи, створені кабінети
психологічної корекції, логопедичні кабінети, куточки сенсорики для дій з
предметами. Як свідчать оперативні вивчення, діти , які мають проблеми у
розвитку, успішно розвиваються та соціально адаптуються у середовищі своїх
однолітків.
Усі дошкільні заклади забезпечені комп’ютерною технікою, підключені
до мережі ІНТЕРНЕТ. Завершено роботу зі створення та наповнення власних
сайтів, що забезпечує доступність та прозорість закладів дошкільної освіти, у
тому числі з питань фінансування та використання батьківських, спонсорських
та бюджетних коштів.
Інформаційно-комп’ютерне оснащення закладів дошкільної освіти
складає : комп’ютерів-302 ; ноутбуків -119; мультимедійних комплексів – 54;
інтерактивних дошок – 43.
У закладах дошкільної освіти працює 1347 працівників, з них
- 1032 мають кваліфікацію магістра, спеціаліста - 77%
- 315 – молодшого спеціаліста , неповна вища 326 - 23%
(Базова вища- 32- 2,3 %)
За наслідками атестації мають:
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- вищу категорію- 297- 22%
1 категорію- 179 - 13,3 %
2 категорію- 176- 13 %, спеціаліст- 135-10 %.
12(10) тарифний розряд мають – 23 -1,7%
11(9) тарифний розряд – 266-19,8 %
9(7)тарифний розряд – 54-0,4%
Не атестовані, молоді спеціалісти - 251-18,7%.
Мають педагогічне звання: 195- 15 %.
5512 вихованців дошкільних навчальних закладів міста охоплено
гуртковою роботою.
У всіх закладах дошкільної освіти уведені у штатні розписи керівники
гуртків, що значно активізувало надання додаткових освітніх послуг, зокрема
з хореографії, вивчення англійської мови, фізкультурно-оздоровчої роботи.
Заклади дошкільної освіти впродовж року успішно впроваджували
комплексну програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське
дошкілля» та освітню програму для дітей старшого дошкільного
віку«Впевнений старт», що забезпечувало успішний перехід до навчання у
перших класах нової української школи та наступність у роботі педагогів
старших груп та початкових класів.
Для забезпечення наступності змісту початкової і дошкільної освіти
організовано та проведено тренінги з ознайомлення з програмно-методичним
комплексом «Впевнений старт» для вихователів-методистів ЗДО, заступників
директорів НВК, вихователів середніх дошкільних груп. Учасників тренінгу
ознайомлено з головними принципами Програми, структурними елементами,
організацією життєдіяльності дітей, електронно-методичним ресурсом
«Впевнений старт». 24 жовтня 2018 року методист з дошкільної освіти НМЦ,
вихователі-методисти ДНЗ №43, СЦРД №41 взяли участь у Всеукраїнському
науково-практичному семінарі для тренерів-представників проекту
«Впевнений старт» ( АПН України).
Дипломами визнання за активне впровадження програми «Впевнений
старт» в освітній процес закладів дошкільної освіти міста Житомира
нагороджено:
у номінації «Методична грамотність звіту» - Матковську О.В.,
методиста НМЦ департаменту освіти Житомирської міської ради;
у номінації «Плекання вихователів» - Кучинську Л.Ф., вихователя –
методиста ДНЗ №43;
у номінації «Ефективне охоплення» - Буру О.В., вихователя –
методиста ЦРД №41.
У жовтні 2018 року спільно з лабораторією психології дошкільника
інституту психології ім.Костюка в ЦРД №53 проведено воркшоп
«Особливості поєднання навчально-методичного комплекту «Впевнений
старт» з інноваційною психолого-педагогічною технологією взаємодії
дорослого і дітей «Радість розвитку».
У межах дослідно-експериментальної роботи педагогічні колективи
міста застосовують новітні методики, програми, керуються рекомендаціями
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науковців, проявляють свою творчу активність, здійснюють інноваційну
освітню діяльність на всеукраїнському, регіональному, а також на рівні
закладу дошкільної освіти.
На виконання наказу МОН України від 28.04.2015р. №479 «Про
проведення дослідно-експериментальної роботи на базі дошкільних
навчальних закладів» дослідженням «Формування екологічно-, економічно- й
соціально доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти для сталого
розвитку» охоплено ДНЗ №6 (Казмерчук Т.М.), ДНЗ №33 (Тишковська С.В.),
ДНЗ №49 (Юрченко Л.В.), ДНЗ №57 (Зоря О.А.), ДНЗ №71 (Корень Г.О.),
НВК №65 (Савчук В.В.), який здійснюється з травня 2015 до серпня 2019
року.
У рамках експерименту 14 березня 2018 року для керівників закладів
дошкільної освіти організовано та проведено семінар-практикум «Реалізація
принципів педагогіки емпауерменту як ефективного механізму впровадження
освіти для сталого розвитку дошкільників» на базі ДНЗ №57. Вихователіметодисти, вихователі експериментальних закладів представили звітипрезентації проміжних результатів дослідно-експериментальної роботи.
27-28 листопада 2018р. у Краматорську та Слов‘янську Донецької
області відбувся дводенний Всеукраїнський науково-практичний семінар по
підбиттю підсумків і обговоренню результатів III етапу всеукраїнського
експерименту, в якому взяли участь через скайп-зв`язок керівники
експериментальних закладів освіти та вихователі-методисти міста, які
впроваджують дану технологію в освітній процес та працюють за
інноваційним курсом «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку».
Експериментальні заклади дошкільної освіти протягом року ділилися
досвідом роботи за курсом "Дошкільникам - освіта для сталого розвитку" в
програмі «Рідна школа» (обласне телебачення).
На виконання наказу МОН України від 14.07.2017 року №1048 «Щодо
забезпечення реалізації у 2017-2018 н.р. проекту «Сприяння освіті» у
навчальних закладах»» в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між
Міністерством освіти і науки України та the LEGO Foundation учасниками
Проекту стали колективи ЦРД №5, ДНЗ №43, НВК №25, 34, 65. Тренер
Світлана Бондар протягом року провела супроводжуючі тренінги для
підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників у
використанні ігрових та діяльнісних методів навчання з використанням
технології LEGO. Завдяки використанню в процесі роботи цікавих
інтерактивних ігор та вправ з розв'язанням проблемних завдань, педагоги
поглибили рівень знань, вмінь з використання LEGO технології в роботі з
дітьми дошкільного віку.
12 травня 2018 року колективи-учасники проекту взяли участь у
Всеукраїнському архітектурному фестивалі «Водний світ» (м.Києві),
познайомились з колегами з інших регіонів, обмінялися досвідом, зустрілися з
керівником проекту Оксаною Ромою та Віце-президентом the LEGO
Foundation Каспером Оттосоном Канструпом (Данія).
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19 жовтня 2018 року педагогічні працівники ДНЗ №43, 57, 68, методист
з дошкільної освіти НМЦ взяли участь у Всеукраїнському науковопрактичному семінарі «Становлення і розвиток особистості на ранніх етапах
онтогенезу» (Інститут проблем виховання НАПН України, м Київ).
Для підвищення кваліфікації та підтримання саморозвитку педагогів
закладів дошкільної освіти, поширення перспективного педагогічного досвіду
протягом навчального року були проведені інтерактивні форми організації
методичної роботи.
Методичні заходи з педагогічними кадрами проводяться як системний
організований процес, спрямований на конкретну допомогу педагогічним
працівникам, знаходження неординарних шляхів удосконалення якості
педагогічного процесу. Організовується проведення семінарів-практикумів,
тренінгів, методичних об’єднань, Школи професійної адаптації, Школи
педагогічного вдосконалення, майстер-класи, консультації.
Керівники закладів освіти міста, педагогічні працівники, батьки були
запрошені на науково-технічну панель-виставку, яка відбулась на базі ЖМГГ
№23. Компанії «VemaKids», «Навігатор Корпорейшин», «Видавництво
«Розумники», ТОВ «Київська енергетична агенція» представили власні
рішення, створені спеціально з урахуванням вимог «Нової української
школи», презентували матеріали та обладнання для використання в роботі з
дітьми, сучасні інтерактивні технології, рішення про створення безпечного
освітнього простору для розвитку дітей.
12 грудня 2018 року для керівників та вихователів-методистів закладів
дошкільної освіти організовано та проведено освітній хакатон «Особливості
освітнього простору сучасного закладу дошкільної освіти», під час якого
відбулась зустріч з Низковською О.В., науковим співробітником відділу
засобів навчання та обладнання Державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти» з теми «Сучасне ігрове і навчально-дидактичне
обладнання як складові розвивального предметного середовища в освітньому
просторі дошкільного закладу».
З метою вивчення світових систем дошкільної та середньої освіти
науково-методичним центром проведено педагогічні читання для освітян і
батьківської громадськості: «Світові системи дошкільної освіти» та
презентація книг Кена Робінсона «Школа майбутнього», «Освіта проти
таланту. Сила творчості» за участі Михайла Комарницького, директора
видавництва «Літопис».
Діяльність методичної служби була спрямована на особистісне
професійне зростання педагогів, реалізацію їх творчого потенціалу,
впровадження інноваційних технологій, що забезпечило сприятливі умови для
досягнення продуктивних результатів роботи семінарів-практикумів,
методичних об'єднань, творчих груп.
Протягом навчального року педагогічні працівники, які претендували на
присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних звань, були
залучені до роботи в міській творчій групі для розробки методичних
рекомендацій щодо взаємодії з батьками вихованців, залучення їх до

11

національно-патріотичного виховання дітей - «Розробка орієнтовної освітньої
роботи з дітьми дошкільного віку та батьками щодо організації національнопатріотичного виховання».
Сектором дошкільного виховання здійснюється координаційна,
інформаційна, науково-методична, наставницька діяльність для надання
фахової допомоги всім учасникам психолого-педагогічного супроводу дитини
з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.
Надається консультативна та інформаційна допомога щодо організації
інклюзивного навчання, складання ІПР для дітей із особливими освітніми
потребами, корекційно-розвиткової роботи, ведення супровідної документації
тощо.
25 квітня 2018 року на базі ЦРД №68 проведено семінар «Методичний
супровід інклюзивної освіти в закладі дошкільної освіти» для вихователівметодистів ЗДО. Результатом роботи є вироблені методичні рекомендації
щодо змісту роботи інклюзивних груп та їх методичного забезпечення,
завдань вихователя-методиста та фахівців закладу щодо індивідуального
супроводу дитини з особливими освітніми потребами.
Для вихователів спеціальних груп, асистентів вихователів інклюзивних
груп закладів дошкільної освіти організовано роботу методичних об’єднань з
тем: «Сучасні підходи до організації роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами в дошкільному навчальному закладі» (на базі ДНЗ №6, 56),
«Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей
з особливими
освітніми потребами. Робота з дітьми з розладами аутичного спектра» (на
базі ДНЗ №42, ЦРД №69), «Психолого-педагогічна підтримка батьків в
умовах інклюзивного ЗДО» (ДНЗ №70, 29). Під час заходів конкретизовано
організацію та проведення індивідуально-підгрупових корекційнорозвивальних занять з дітьми з особливими потребами в групах дітей з
порушенням зору та порушенням мовлення; побудову освітньої взаємодії з
дитиною з розладами аутичного спектра, батьками вихованців.
Колективи ЦРД №41, ДНЗ №39 на методичних заходах поділились
досвідом з вчителями-логопедами, вчителями-дефектологами ЗДО з теми
«Форми активізації участі батьків у корекційній роботі з дітьми, які мають
порушення мовлення. Роль вчителя-логопеда в організації корекційнорозвиткової роботи в умовах інклюзивної освіти».
На базі ЦРД №68 проведено майстер-клас «Попередження порушень
писемного мовлення дітей старшого дошкільного віку», ознайомлено з
досвідом роботи закладу з теми «Консультативно-педагогічна підтримка
батьків дітей з особливими освітніми потребами».
Вже традиційною стала участь дошкілля у виставках та фестивалях
міжнародного рівня.
Переможці Х Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій
(м.Черкаси, 20-21 вересня 2018р.) у номінації «Інновації у сфері дошкільної
освіти»: ДНЗ №33 - Соломонюк С.В., Ринчковська Т.В.; ДНЗ №56 – Долгаль
С.Г., Шевчук І.В., Істоміна Н.В., ЦРД №5 – Алєхнович О.І., Жмуцька О.А.,
які представили найкращі роботи, що презентують результати досліджень
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сучасного змісту дошкільної освіти, авторські інноваційні методи та форми
роботи.
Педагогічні працівники ЦРД №5, 41, 53, 69, ДНЗ №10, 29, 37, 42, 43, 52,
ДНЗ №71, 73 представили свої напрацювання на Всеукраїнській науково–
практичній конференції з міжнародною участю «Підготовка фахівців у
контексті становлення Нової української школи» в КЗ «ЖОІППО» ЖОР, ЖДУ
ім. І.Франка (21-22 березня 2018р.); провели: інтерактивний практикум
«Соціально-професійна активність сучасного педагога» (Балицька І.М., ДНЗ
№52), майстер-класи: «Подорож у світ сучасного дизайну» (Серилко Л.Б.,
ЦРД №53), «Паперовий калейдоскоп, інтер’єрний декор (Опанасюк Н.А., ЦРД
№41), «Ебру – диво на воді» (Бондарчук О.Б., ДНЗ №71), «Музейна педагогіка
як інноваційна технологія в розвитку дітей дошкільного віку» (Шмалюк О.М.,
ДНЗ №37). Досвід педагогів висвітлено в збірнику науково-методичних праць
ЖДУ ім.І.Франка «Підготовка фахівців у контексті становлення Нової
української школи».
Свої інноваційні освітні матеріали з досвіду роботи на X Міжнародній
виставці «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмій міжнародній виставці
освіти за кордоном «World Edu» (м.Київ, 23-25 жовтня 2018р.) презентували
НВК №25, 34, ДНЗ №30, 33, 39, 57, 68, 73. Педагогічні працівники ДНЗ №57,
33, 6, методист з дошкільної освіти НМЦ провели майстер-клас «Реалізація
принципів педагогіки емпауерменту як ефективного механізму впровадження
освіти для сталого розвитку дошкільників». Зазначені заклади, сектор
дошкільного виховання НМЦ відзначені Дипломами МОН України і АПН
України та сертифікатами доповідачів за активну участь в інноваційній
освітній діяльності.
15-17 березня 2018 р. у Київському Палаці дітей та юнацтва за
підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної
академії педагогічних наук України пройшла Дев’ята міжнародна виставка
«Сучасні заклади освіти» та Сьома міжнародна виставка освіти за кордоном
«World Edu». Золоту медаль у номінації «Застосування інноваційних
технологій STEM-навчання в аспекті розвитку здібностей вихованців, учнів і
молоді» отримали: науково-методичний центр управління освіти
Житомирської міської ради, ЖНВК №65 (Савчук В.В.), ЦРД №5
(Гришко Т.Д.).
Дипломом МОН України та АПН України за презентацію досягнень і
інноваційних пошуків у реформуванні національної сфери освіти та науки
нагороджені: сектор дошкільного виховання НМЦ управління освіти
Житомирської міської ради, ЖДНЗ №37 (Яковенко М.П.) ЖДНЗ №42
(Дем’янчук Г.Е.), ЖДНЗ №49 (Юрченко Л.В.), ЖЦРД №53 (Тищук Л.І.),
ЖЦРД №55 (Марко Ю.Ф.), ЖЦРД №69 (Гладун Л.Н.), ЖДНЗ №70
(Нікон Т.Є.).
У педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомира – 2018» взяли участь
31 ЗДО міста (ДНЗ №3, 10, 21, 26, 29 (2), 30, 33 (2), 35, 37 (3), 39, 42 (3), 43, 44,
45 (5), 46, 49, 56, 57, 61, 63, 66, 70, 73 (2), НВК №25 (3), 34, ЦРД №5, 41 (2),
53 (2), 55 (3), 68, 69), педагогічними колективами яких було представлено 48
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робіт. Творчі напрацювання педагогів закладів дошкільної освіти міста
відзначено на ХХІ обласній виставці «Сучасна освіта Житомирщини-2018»
дипломами І ступеня - ДНЗ №33, 43, 56, 73, ЦРД №5, 53, 55, 68; дипломами ІІ
ступеня - ДНЗ №33, 37, 57; дипломами ІІІ ступеня - ДНЗ №29, 39, 73, ЦРД
№53.
Творчі здобутки педагогів були представлені на педагогічних виставках
професійної майстерності, коворкінгу «Сучасні тренди в освіті. Ділимось
досвідом», форсайті «Успішний вчитель (новопризначені педагоги)» в КЗ
«ЖОІППО».
На виконання наказу управління освіти від 05 лютого 2018р. №53 «Про
проведення І туру (міського) Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий
стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах» з 10 лютого по
14 березня 2018 року організовано та проведено І тур Всеукраїнського
огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в дошкільних
навчальних закладах міста Житомира, мета якого: підвищення
якості
освітнього процесу, стимулювання педагогічних колективів до творчої
роботи з фізичного виховання, популяризації здорового способу життя серед
дітей дошкільних навчальних закладів, поширення та впровадження кращого
педагогічного досвіду роботи з фізичного виховання в навчальних закладах.
У конкурсі взяли участь колективи 6 закладів дошкільної освіти міста: ДНЗ
№27, 29, 42, 43, 57, СЦРД №41.
Учасники конкурсу згідно з Положенням надали інформаційні листи,
фотоілюстрації, відеоматеріали досвіду, в яких продемонстрували
систематичну, послідовну, різнопланову фізкультурно-оздоровчу роботу в
закладах
дошкільної
освіти
з
використання
інноваційних
здоров’язбережувальних технологій.
Одним із головним завдань дошкільної освіти є створення умов для
виявлення й повноцінного розвитку задатків кожної дитини, поглиблення
взаємодії з родинами вихованців. З метою відзначення Дня матері та Дня
захисту дітей, поширення, утвердження цінності сім’ї, родинних стосунків,
патріотичного виховання підростаючого покоління, збереження кращих і
становлення нових традицій українців з 14 по 18 травня 2018р. за підтримки
міського голови, депутатів Житомирської міської ради проведено міський
фестиваль «Мати. Родина. Україна». У міському конкурсі взяли участь
колективи 30 закладів дошкільної освіти міста: ДНЗ №10, 15, 21, 26, 27, 30,
32, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 52, 56, 57, 61, 63, 66, 70, 71, 73, ЦРД №41, 53, 68,
69, НВК №34, 38, 65. Кращі музично-хореографічні композиції представлені
творчими колективами 1 червня 2018 року на гала-концерті. До проведення
активно долучилися депутати міської ради, представники громадськості,
педагоги та батьки, засоби масової інформації. Переможці та учасники
конкурсу нагороджені грошовими преміями на загальну суму 74 тисячі
гривень, цінними подарунками від міського голови Сухомлина С.І. та
Народного депутата України Павленка Ю.О.
Упродовж останніх років значно змінено підходи в організації
освітнього процесу. Запроваджено систему кваліметричного підходу для
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проведення моніторингу рівня сформованості компетентностей дітей
старшого дошкільного віку. Успішно запроваджуються такі ефективні
новітні технології, як: технології проектів, сталого розвитку, педагогіки
емпауерменту, педагогіки партнерства, принципи діяльнісного підходу.
Активізовано роботу з економічного, екологічного виховання дітей,
формування культури здорового способу життя, патріотичного виховання
дітей через створення міні-музеїв. Педагогами дошкільних закладів
запроваджені нові підходи до формування ключових життєвих
компетентностей, що наближає дитину до реального життя та сприяє
формуванню власних способів критичного мислення, поглядів, цінностей.
На виконання вимог МОН України започатковано приведення штатів
закладів дошкільної освіти до нових типових штатних нормативів, зокрема
введення до штатів таких необхідних посад як соціальні педагоги, керівники
гуртків.
Успішно реалізуються завдання автономізації закладів, про що свідчить
ефективність фінансово-господарської діяльності окремих керівників та
продуктивна співпраця з батьківською та громадською спільнотами з
оновлення предметно-ігрового та розвивального середовища.
Рішенням виконавчого комітету від 27.12.2018року №1451 «Про
встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок
бюджетних асигнувань» з 01.01.2019 року підвищено вартість харчування
однієї дитини на день у закладах дошкільної освіти (у тому числі центрах
розвитку дитини та навчально-виховних комплексах) на рівні:
- для дітей раннього віку 20,70 грн. (12,42 грн. - кошти батьків (60% від
вартості харчування) та 8,28 грн. - кошти міського бюджету (40% від
вартості харчування);
- для дітей дошкільного віку 33,96 грн. (20,38 грн. - кошти батьків (60% від
вартості харчування) та 13,58 грн. - кошти міського бюджету (40% від
вартості харчування);
- у санаторних групах для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та
після вилікування від туберкульозу і для дітей та учнів Житомирського
навчально-виховного комплексу спеціального типу № 59 Житомирської
міської ради, як таких, які мають статус дітей із складними
психоневрологічними захворюваннями, - 40,05 грн.;
- для дітей пільгових категорій, які мають право на безкоштовне харчування
відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень
Житомирської міської ради і виконавчого комітету Житомирської міської
ради, у розмірі встановленої вартості харчування відповідно до віку. А саме:
діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю;
діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; діти, у
санаторних групах для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та
після вилікування від туберкульозу; діти, які потребують корекції фізичного
та/або розумового розвитку, тривалого лікування і реабілітації; діти, один із
батьків яких захищав/захищає незалежність, суверенітет та територіальну
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цілісність України і брав/бере безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, загинув чи помер,
захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і
беручи безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення; діти, один із батьків яких постраждалий
учасник Революції Гідності; діти, які є внутрішньо переміщеними особами.
- для дітей з багатодітних сімей батьківська плата визначається у розмірі 50%
встановленої батьківської плати за харчування відповідно до віку.
У навчально-виховних комплексах для учнів 1-4 класів м. Житомира:
- непільгових категорій 33,96 грн. (8,00 грн. – кошти міського бюджету, 25,96
грн. – кошти батьків) – сніданок, обід, вечеря;
- пільгових категорій, які мають право на безкоштовне харчування відповідно
до чинного законодавства України та відповідних рішень Житомирської
міської ради і виконавчого комітету Житомирської міської ради, 33,96 грн. –
сніданок, обід, вечеря.
У Вересівському комунальному дошкільному навчальному закладі
«Журавлик» Житомирського району Житомирської області:
- для дітей раннього віку 20,70 грн. (8,28 грн. - кошти батьків (40% від
вартості харчування) та 12,42 грн. - кошти міського бюджету (60% від
вартості харчування);
- для дітей дошкільного віку 33,96 грн. (13,58 грн. - кошти батьків (40% від
вартості харчування) та 20,38 грн. - кошти міського бюджету (60% від
вартості харчування).
- для дітей пільгових категорій, які мають право на безкоштовне харчування
відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень
Житомирської міської ради і виконавчого комітету Житомирської міської
ради, у розмірі встановленої вартості харчування відповідно до віку.
- для дітей з багатодітних сімей батьківська плата визначається у розмірі 50%
встановленої батьківської плати за харчування відповідно до віку
Відповідно до міської цільової Програми розвитку освіти міста
Житомира на період 2016-2018 років, затвердженої рішенням Житомирської
міської ради від 16.03.2016р. №156 в 2018 році було забезпечено
безкоштовним харчуванням у дошкільних навчальних закладах, центрах
розвитку дитини, навчально-виховних комплексах 3651 дитину (в 2017році –
3033 дитини).
Упродовж останніх 5 років значно поліпшено матеріальну базу закладів
дошкільної освіти, харчоблоків, пралень, медичних блоків.
Капітальні та
поточні ремонти харчоблоків проведено у 27 закладах, що становить 65%.
Термосанацію будівель проведено у 13 закладах та у 5-и - роботи тривають. У
8 закладах проведено капітальні ремонти пралень.
Із 2013 року закуплено 360 одиниць холодильно-технологічного
обладнання за кошти міського бюджету на суму 5 млн.529 тис 565 грн.
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З метою удосконалення процесу контролю за безпекою і якістю
харчування дітей в закладах дошкільної освіти в управлінні освіти розпочато
роботу з упровадження системи ХАССП, яка передбачає систематичну
ідентифікацію, оцінку і управління небезпечними факторами, які впливають
на безпеку продуктів харчування. Теоретичне навчання з основ
впровадження системи ХАССП пройшли спеціалісти управління освіти,
керівники та медичні працівники ЗДО №6 та №39. Дана система контролю за
безпекою та якістю харчування як надійний захист поступово буде
запроваджена в усіх ЗДО міста.
Організована робота
постійно діючої комісії управління освіти з
контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, що постачаються в
дошкільні навчальні заклади. Систематично організовано відбір продуктів для
лабораторного дослідження. За період роботи комісії було здійснено 64
відбори продуктів харчування і продовольчої сировини у 36 навчальних
закладах.
У 2017 році було створено постійно діючу комісію із вивчення питань
забезпечення і дотримання технологічного процесу та норм закладки
сировини і продуктів при приготуванні їжі, виконання чинного санітарногігієнічного та протиепідемічного забезпечення у частині організації та
забезпечення харчуванням дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладах міста Житомира, до складу якої увійшли представники управління
освіти (заступник начальника, спеціалісти, інженер-технолог) та завідувач
інформаційно-аналітичного відділу міського центру здоров’я управління
охорони здоров’я.
З метою забезпечення якісного та збалансованого харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах, центрах розвитку дитини, навчальновиховних комплексах наказом управлінням освіти від 28.08.2017р. № 257 з
01.09.2017 року розпочато та в період 2018 року продовжено апробацію
розробленого примірного двотижневого меню в ДНЗ №6,15,37,71,73.
У 2018 році було продовжено роботу із забезпечення ЗДО гарячим
проточним водопостачанням упродовж року.
На сьогодні гарячим проточним водопостачанням протягом року у
повному обсязі забезпечені групові приміщення та санвузли 27 ЗДО, частково
– 11 ЗДО.
Психолого-медико-педагогічна консультація департаменту освіти
Житомирської міської ради
Психолого-медико-педагогічна консультація департаменту освіти
Житомирської міської ради - підрозділ департаменту освіти Житомирської
міської ради. У складі ПМПК завідувач та 9 фахівців (2 психологи, 3
логопеди, 3 дефектологи, психіатр). Працювала за двома напрямками:
діагностично-консультативний та корекційний.
Діяльність ПМПК спрямована на:
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- виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та
потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують
корекції фізичного та (або) інтелектуального розвитку, мають ознаки
ризику виникнення труднощів у пізнавальній діяльності та поведінці;
- підготовку висновку та рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і
методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної
діяльності дитини;
- консультування батьків (або осіб, які їх замінюють), педагогічних
працівників з питань вибору можливих форм і методів навчання, у тому
числі інклюзивного, у поєднанні з реабілітаційними заходами,
соціальною адаптацією та інтеграцією у суспільне життя дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) інтелектуального розвитку;
- організацію індивідуальної корекційно- розвиткової допомоги дітям, які
потребують корекції фізичного та (або) інтелектуального розвитку,
насамперед зі складними та тяжкими порушеннями;
- співпрацю зі шкільними психолого-медико-педагогічними комісіями
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх шкіл;
- надання науково-методичної допомоги педагогічним працівникам
загальноосвітніх навчальних закладів з питань інклюзивного навчання та
створення оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей,
розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з
особливими освітніми потребами;
- системну психолого-педагогічну підтримку дітей з особливими освітніми
потребами, які навчаються в умовах інклюзивного навчання, за
індивідуальною формою
в
домашніх
умовах;
- психолого-педагогічний супровід сімей, які виховують дитину зі
складними порушеннями розвитку, у тому числі з інвалідністю;
- залучення батьків (або осіб, які їх замінюють) до участі в
реабілітаційному процесі шляхом їх участі у проведенні корекційнорозвиткових занять, надання методичних рекомендацій щодо розвитку і
виховання їхніх дітей;
- просвітницьку діяльність серед населення в цілях профілактики виникнення
порушень у психічному розвитку дітей, труднощів у навчанні та
формуванні особистості.
За 2018 р. відбулось 58 стаціонарних та 34 виїзних засідань, на яких
було проведено 1254 психолого-педагогічних вивчень дітей із порушеннями
розвитку, під час яких були видані витяги з протоколу засідання (1092 дітей
дошкільного віку, 162 дітей шкільного віку). Також зафіксовано 1877
консультацій із батьками (особами, які їх замінюють) та педагогами ЗДО та
ЗЗСО.
Протягом року 1572 батьків (осіб, які їх замінюють) отримали
індивідуальні консультації щодо навчання, виховання та розвитку дітей з
особливими освітніми потребами. 305 консультації отримали педагогічні
працівники ЗДО та ЗЗСО щодо складання індивідуальної програми розвитку,
організації корекційно-розвивальної роботи з дітьми з ООП.
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Фахівцями ПМПК проводились індивідуально-корекційні заняття із
дітьми з порушеннями мовлення, психофізичними порушеннями, з емоційновольовими розладами, гіперкінетичним синдромом та дефіцитом уваги, з
дітьми з порушеннями слуху та зору відповідно до розкладу.
Проведено 672 корекційно-розвиткових занять відповідно до нозологій та
560 демонстраційних занять з дітьми у присутності батьків (осіб, які їх
замінюють).
Консультанти ПМПК постійно підвищували свій кваліфікаційний
рівень: проходили курси підвищення кваліфікації; семінари-практикуми;
семінари-тренінги.
Для ефективної навчальної та діагностичної роботи фахівцями ПМПК
постійно розроблялись наочно-дидактичні матеріали для корекційнорозвиткової роботи з дітьми з ООП, поповнювалась навчально-методична
база.
Щотижня оновлювалась інформація на стенді для ефективної та більш
тісної співпраці з батьками дітей з особливими освітніми потребами.
З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами
на здобуття дошкільної та загальної освіти, в тому числі у професійнотехнічних навчальних закладах, та для подальшої реалізації реформи в місті,
керуючись постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12 липня 2017 року №545
та рішенням Житомирської міської ради «Про створення комунальних
установ інклюзивно-ресурсних центрів Житомирської міської ради та
затвердження положення про конкурсний відбір на посаду директора
інклюзивно-ресурсного центру Житомирської міської ради» від 26 червня
2018 року №1043», міська рада створила комунальні установи «Перший
інклюзивно-ресурсний центр», «Другий інклюзивно-ресурсний центр»,
«Третій інклюзивно-ресурсний центр». 8 листопада 2018 року департамент
освіти Житомирської міської ради забезпечив вивільнення працівників
ПМПК (структурного підрозділу) відповідно до чинного законодавства.
З 9 листопада 2018 року функціонують КУ ПІРЦ ЖМР за адресою:
м. Житомир, Старий бульвар, 21- директор Колос Тетяна Михайлівна; за
адресою: вул. В. Бердичівська,52 - директор Шовтюк Алла Миколаївна.
Впровадження державної реформи
Нова українська школа в м. Житомирі
Освітня реформа в м. Житомирі проходить відповідно до плану
заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа», затвердженого розпорядженням Кабінетом Міністрів України від
13 грудня 2017р. №903-р.
Документом передбачена реалізація заходів у 23 напрямах, які мають
здійснюватись різними інституціями, що є відповідальними за реалізацію
державної політики у сфері освіти.
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Департаментом
освіти Житомирської
міської
ради розроблено
Дорожню карту заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої
освіти «Нова українська школа».
У 2018-2019 навчальному році у перший клас у закладах комунальної
власності навчається 3663 учнів у 117 класах, у 6 класах приватних закладів
навчається 91 першокласник. Всього в м.Житомирі 123 перших класів – 3754
учнів 1 класів.
У рамках реалізації державної політики у сфері реформування ЗЗСО
«Нова українська школа» виділено 19 380 942, 0 грн. із них 62% Житомирською міською радою - 12 050 502,0 грн.
Співфінансування забезпечення Нової української школи в м.
Житомирі ( в грн.)

Загальн
а сума
коштів

Меблі

Дидактика

Мультимедійне
обладнання

Фабрика друку

9 484 100,0

3 588 842,0

4 218 000,0

2 090 000,0

Фінансу держ.
міський
вання
субвенція бюджет

3472900,0
Потреба
Закуп
лено на
1.11.18

6011200,0

3 707 комплектів
100%

держ.
міський
субвенція бюджет

держ.
субвенц
ія

1996700,0

374240,0 3843760,0

1592142,0

1 710 комплектів
100%

міський
бюджет

114 комплектів
100%

держ.
міський
субвенція бюджет

603400,0
883200,0

603400,0

110 комплектів
100%

Департамент освіти здійснював закупівлю шкільних меблів.
Постачальник ТОВ «Вема Кідс».
Для організації навчального процесу освітніми закладами закуплено
дидактичний матеріал (магнітні абетки з української та іноземної мови,
цифрові набори, лічильний матеріал, картки для природознавства, «Я у
світі», танграми, терези, мікроскопи, тощо).
Для організації сучасного освітнього середовища та використання
інноваційних педагогічних технологій придбано мультимедійне обладнання.
У повноваженнях Житомирського обласного управління освіти і науки
закупівля «Фабрики друку».
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Забезпечено проведення інструктивно-методичних нарад, навчальних
семінарів, тренінгів, майстер-класів, ярмарку педагогічних ідей, експресінтерв’ю, вебінарів, «круглих столів», педагогічних мостів тощо для
керівників ЗЗСО та педагогів.
Зокрема, проведено тренінги для вчителів початкових класів
«Демократичний освітній простір – крок до Нової української школи» та
«Практика ранкових зустрічей», нараду керівників закладів освіти щодо
організаційних питань запровадження Концепції НУШ, семінар-практикум
для директорів та заступників на базі пілотної ЗОШ №28 ім. гетьмана Івана
Виговського «Підготовка до роботи в умовах Нової української школи»,
круглий стіл для заступників директорів «Педагогіка партнерства».
Усі вчителі, які працюють у 1 класах ЗЗСО міста пройшли дистанційні
та очні курси щодо впровадження нового Державного стандарту початкової
освіти та залучені до різних форм підвищення професійного розвитку.
Учителі, які приступили до роботи в 1-х класах, отримали сертифікати.
Для підвищення кваліфікації вчителів початкових класів відповідно до
Концепції НУШ долучилися:
 2 тренера ( ЗОШ № 22,28);

5 вчителів початкових класів ЗОШ № 8, 28 (10-денний семінар
«STARTUP#Вчителі важливі», Київська Новопечерська школа);

3 заступника та 4 вчителя (5-денний тренінг «Інклюзивний простір.
Практичні кроки», м. Запоріжжя);

2 вчителя пілотної ЗОШ № 28.
Для успішної реалізації нового Державного стандарту здійснюється
інформаційно-методичний та психолого-педагогічний супровід роботи
вчителів, проведено ряд практико-орієнтованих семінарів з ознайомлення
із сучасними інноваційними технологіями, які допомагають реалізувати
компетентнісний, особистісно зорієнтований та діяльнісний підходи.
Скворцовою С.О., доктором педагогічних наук, професором, членкореспондентом НАПН України на базі ЗОШ №21 проведено семінарпрактикум
«Розроблення
і
впровадження
навчально-методичного
забезпечення початкової освіти».
На базі ЗОШ №8 головним науковим співробітником відділу інновацій
та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктором
педагогічних наук Цимбалару А. Д. проведено науково-практичний семінар
«Дидактико-методичне забезпечення інноваційних змін в системі початкової
освіти».
Семінар «Сучасне моделювання навчального процесу в освітньоінформаційному просторі» презентовано на УІІІ Міжнародному форумі
«Інноватика в сучасні освіті».
Майстер-клас «Педагогічне моделювання в контексті множинного
інтелекту» отримав схальні відгуки на УІІІ міжнародній виставці «Сучасні
заклади освіти».
Інформація з питань інклюзивної освіти та партнерських стосунків
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школи, батьків, громадськості постійно висвітлюється в ЗМІ, на сайті
Житомирської міської ради, НМЦ департаменту освіти.
Учителі-логопеди систематично проводять тренінги з питань нейробіки
та профілактики мовленнєвих порушень у дітей.
Проведено відкриті уроки з проблеми інтеграційного підходу до
навчання (STEM- освіта).
Підготовлено та надруковано методичні розробки:
 «Взаємодія практичного психолога та вчителя-логопеда у роботі зі
школярами з загальним недорозвиненням мовлення в ЗЗСО та в умовах
інклюзивного навчання»;
 «Подолання загального недорозвинення мовлення у молодших
школярів»;
 «Інтеграція в сучасній початковій школі. Тематичний день.».
4 освітні заклади, ЗОШ № 5, 6, 12, 16 (12 перших класів),
впроваджують освітній проект Інституту педагогіки НАПН України «На
крилах успіху».
2 перших класи ЗОШ № 8 навчаються за системою розвивального
навчання Д. Б. Ельконініа, В. В. Давидова.
2 освітні заклади ( ЗОШ № 10, гімназія № 23) беруть участь у
дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня «Технологія
навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids).
В усіх школах запроваджено навчання дітей за методикою LEGO.
Проведено майстер класи з використання даної навчальної технології.
У рамках Х Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті»
науково – методичним центром департаменту освіти, гімназіями № 3, № 23,
ліцеєм № 25, ЗОШ № 28 презентовано напрацьований досвід упровадження
Концепції Нової української школи. Рішенням комісії Академії педагогічних
наук України та Міністерства освіти і науки України заклади нагороджені
Золотими медалями у номінації «Інноваційна діяльність закладу освіти в
умовах упровадження Концепції Нової української школи».
Загальна середня освіта і виховання
Загальна середня освіта - це цілеспрямований навчальний та виховний
процес, який базується не лише на наукових принципах, а й на
загальнолюдських цінностях. Зміст базової і повної середньої освіти створює
передумови для всебічного розвитку особистості, а також для
індивідуалізації навчання, його профільності у старшій школі, формування
соціальної, комунікативної, комп'ютерної та інших видів компетентності
учнів.
Мережа закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
м. Житомира забезпечує створення необхідних умов для виховання дітей у
системі дошкільної освіти, здобуття неповнолітніми обов’язкової повної
загальної середньої освіти, отримання додаткових освітніх послуг, розвиток
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їх здібностей у позашкільних навчальних закладах.
У 2018 році в місті функціонували заклади загальної середньої освіти:
- денні загальноосвітні школи - 23;
- гімназії – 3;
- ліцеї – 4;
- колегіум – 1.
З 1 вересня 2018 року функціонує одна вечірня школа, у якій відкрито
7 класів для навчання 94 учнів.
У денних закладах всіх типів 1 вересня 2018 року було відкрито 1031
клас, де навчається 30269 учнів. При збільшенні кількості учнів та класів
спостерігається тенденція до зростання наповнюваності класів та оптимізації
мережі класів в закладах. Середня наповнюваність класів становить 29,4.
Мережа ГПД складає 142 групи.
З метою задоволення освітніх потреб учнів та їх батьків було
забезпечено поглиблене вивчення предметів. У мережу поглибленого
вивчення предметів у 2018 році увійшло 30 закладів загальної середньої
освіти. Кількість класів поглибленого вивчення предметів по місту складала
- 258, а навчалося у цих класах 7627 учнів. Поглиблено учні за їх бажанням
вивчали 10 предметів – українську мову, англійську мову, французьку мову,
історію, математику, інформатику, фізику, біологію, географію, фізкультуру.
Загальна кількість учнів, що поглиблено вивчали певний предмет,
складала 35 % від загальної кількості учнів 1-9 класів, тобто кожен третій
учень закладів освіти міста на рівні І-ІІ ступенів
навчався у класі
поглибленого вивчення певного предмета.
У місті забезпечено профільне навчання як складова підготовки
випускників до свідомого вибору майбутньої професії. Учні 10-11-х класів
34-х закладів навчалися у профільних класах, що складає 100%.
Профільне навчання за освітніми потребами учнів було організовано у
108 класах за 12 профілями – філологічний - українська філологія, іноземна
філологія за 3 напрямками (англійська, французька, німецька мови),
історичний,
фізико-математичний, фізичний, математичний, біолого хімічний,
біотехнологічний, біолого-екологічний,
інформаційнотехнологічний, спортивний, військово-спортивний.
Загальна кількість учнів, що були охоплені профільним навчанням, 2842, що складає 100 % від загальної кількості учнів 10-11-х класів.
Найбільший запит мають класи філологічного профілю: українська
філологія – 29 класів, 935 учні, іноземна філологія – 33 класи, 860 учнів;
фізико- математичного профілю та математичного профілю – 12 класів, 427
учні.
У м. Житомирі створено всі умови для вивчення державної мови та мов
національних меншин, іноземних мов.
Українська мова як державна є мовою навчання у 39 закладах. У
двох закладах – СЗОШ №12, ЗОШ №17 - функціонують класи як з
російською, так і з українською мовою навчання. Формування класів
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здійснюється з метою задоволення освітніх потреб жителів міста, тому мову
навчання при вступі дитини до школи обирають батьки.
Крім того, українська мова як державна мова в школах і класах з
російською мовою навчання вивчається як навчальний предмет.
Навчання та виховання у системі дошкільної освіти міста здійснюється
українською мовою.
У 6 функціонуючих позашкільних закладах Житомира (дитячоюнацьких спортивних школах № 1, № 2, міському центрі науково-технічної
творчості учнівської молоді, міському центрі творчості дітей та юнацтва,
школі хореографічного мистецтва «Сонечко», школі юних десантників)
робота гуртків та секцій позашкільних навчальних закладів, ведення
навчально-педагогічної документації
також здійснюється українською
мовою.
Польська мова як мова національних меншин, що проживають на
території м. Житомира, вивчається в 13 закладах як предмет вивчення та як
предмет факультативного навчання. Загальна кількість учнів міста, що
вивчають польську мову як предмет та факультатив, складає 2623 учні у 95
класах або групі, або 10 % всіх учнів.
У 2018 році з метою задоволення освітніх потреб жителів мікрорайону
міста Крошня у СЗОШ №16 продовжував функціонувати факультатив з
чеської мови для 12 учнів 5-6 –х класів школи (1 група).
Іврит як мова національної меншини, що
проживають на
території міста Житомира, є предметом вивчення в приватній гімназії “ Ор
Авнер”. У закладі іврит вивчають 66 учнів в 7 класах, або 0,3 % від
загальної кількості учнів міста.
Англійська мова як іноземна мова за різними варіантами вивчається у
всіх закладах міста.
Організація інклюзивного навчання в місті відбувається за місцем
проживання дитини.
З 1 вересня 2018 року кількість закладів міста, у яких працюють класи
інклюзивного навчання, складала 25. Навчаються у інклюзивних класах 175
учнів у 142 класах.
Залучено до роботи з цією категорією учнів:
133 асистенти вчителя,
55 практичних психологів,
28 вчителів-логопедів.
Із 01.09.2018 року продовжує функціонувати спеціальний клас у
Житомирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №14 (для розумово
відсталих дітей).
Для учнів з особливими освітніми потребами функціонують спеціальні
класи для дітей із затримкою психічного розвитку у НВК № 59.
У 2018 році державна підсумкова атестація проведена для учнів 4-х та
9-х класів.
Якість знань випускників 4-х класів склдає 82 %, а випускників 9-х
класів – 67 %. Найкращі результати виявили випускники 9-х класів закладів:
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ліцею при ЖДТУ, екологічного ліцею № 24, ліцею № 25, гімназії № 23,
ЗЗСО № 12, 27.
Державна
підсумкова
атестація
випускників загальноосвітніх
навчальних закладів ІІІ ступеня у 2018 році була проведена у формі
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з трьох предметів:
1) українська мова;
2) математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття);
3) предмет за вибором учня з одного із предметів: біологія, хімія, фізика,
географія, іноземна мова (англійська, або німецька, або іспанська, або
французька мова), математика, історія України.
У тестуванні взяли участь 1252 випускники міста Житомира, що
складає 95% від загальної кількості випускників. Середній бал випускників
2018 року становить 7,3, що відповідає рівню 2017 року. Найкращі
результати за середнім балом показали учні ліцею при ЖДТУ, ЖЕЛ № 24,
гімназій № 3, 23, ЗЗСО № 6, 12, 21, 27.
За результами 2018 року нагороджено медалями 117 випускників, із
яких отримали золоту медаль – 61, срібну- 56.
Національно- патріотичне виховання дітей та учнівської молоді
Одним із пріоритетних напрямів роботи департаменту освіти, закладів
освіти є національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді.
Департаментом освіти затверджено заходи щодо реалізації державної
Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді
закладів загальної середньої та позашкільної освіти на період 2018-2020рр.
Науково-методичним центром департаменту освіти проведено
засідання «круглого столу» заступників директорів з виховної роботи
закладів загальної середньої освіти на тему «Національно-патріотичне
виховання дітей та учнівської молоді закладів загальної середньої освіти у
2018-2019 навчальному році», семінар педагогів-організаторів на тему
«Організація патріотичного виховання в закладі освіти за сучасних умов».
Департаментом освіти, закладами загальної середньої освіти міста
організовано та проведено просвітницькі виховні заходи національнопатріотичного змісту, присвячені вивченню історії українського
державотворення, вшанування пам’яті видатних діячів, борців за
незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності,
учасників АТО та ООС; міський етап Всеукраїнської краєзнавчої акції
учнівської молоді «Українська революція:100 років надії і боротьби» (І місце
- ЗОШ №7, ІІ місце - ЗОШ № 30, ЗОШ № 35, ІІІ місце - ЗОШ № 7,16, ліцей
№25); зустрічі з військовослужбовцями, які виконують службові обов’язки в
районі проведення Операції Об’єднаних сил у Донецькій і Луганській
областях тощо.
З нагоди відзначення у 2018 році Дня Захисника України проведено
зустрічі із захисниками України усіх поколінь, борцями за незалежність
України у XX столітті, їх сім’ями, родинами загиблих учасників АТО та
ООС, особами, які стали інвалідами внаслідок участі у згаданих подіях;
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- тематичний урок «Сила нескорених» в усіх закладах загальної середньої
освіти (з 08 по12 жовтня 2018 року); спартакіада допризовної молоді ЗЗСО
на базі військового інституту ім. С.П.Корольова : І місце - ЗОШ № 5, ІІ місце
- ЗОШ № 17, ІІІ місце - ЗОШ № 28; чемпіонат міста серед молоді ЗЗСО з
кулькової стрільби на базі спортивного комплексу «Динамо»; учнівські та
педагогічні колективи ЗДО, ЗЗСО, ЗПО спільно з батьками взяли участь у
міських заходах з нагоди відзначення свята (13 - 14.10.2018 року);
покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань
захисників України, загиблих учасників АТО, ООС; вручено вітальні
листівки для захисників України; у шкільних бібліотеках підготовлено
тематичні виставки документів, книг, друкованої продукції, фото- і
відеоматеріалів під гаслом «Сила нескорених»; інформаційна кампанія
«Дякую захисникам!» до Дня Збройних Сил України.
У жовтні 2018 року переможцями обласного фестивалю патріотичних
дій «Патріот-Fest» в номінації «Я громадянин своєї держави» стали учні 2-А
класу Житомирського екологічного ліцею № 24; переможцями в номінації
«Моя майбутня професія - військовий»: команди ЗОШ № 5 - І місце
(керівник Пєнишев О.В.); команда ЗОШ № 17 - І місце (керівник
Баранов В.І.); команда ЗОШ № 30 - ІІ місце (керівник Федоренко А.О.).
Команду Житомирської гуманітарної гімназії № 23 (керівник
Вітіск Л.В.) відзначено дипломом управління освіти і науки Житомирської
обласної державної адміністрації.
Переможцем обласного фестивалю в секції «Зброя» став Судін
Валентин, учень ЗОШ № 5 ( ІІ місце).
Протягом листопада-грудня 2018 року проведено ІІІ тури міського етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»). Серед переможців - команди ЗОШ №5, ЗОШ №7,
ЗОШ №16, ЗОШ №17, гум. гімн. №23, ЗОШ №30.
На виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення
інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на
2018 рік з метою національно-патріотичного виховання дітей та учнівської
молоді закладами загальної середньої освіти проведено тематичні урокидиспути, інформаційні заняття «Формування європейських цінностей та
стандартів як основоположних орієнтирів для української молоді», засідання
«круглих столів», громадські читання, конференції, семінари, лекції, бесіди,
диспути, вікторини, конкурси учнівських робіт; засідання євроклубів;
презентації кращих учнівських проектів «Я-європеєць»; тематичні
виставки у шкільних бібліотеках з метою висвітлення питань європейської
інтеграції, політичних, економічних, правових, освітніх, соціальних та
культурних аспектів розвитку співпраці між Україною та ЄС.
Продовжується співпраця з дитячими, молодіжними та громадськими
організаціями м. Житомира та області з питань духовно-морального,
патріотичного виховання.
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Досягнення учнів
Упродовж
2018 року закладами загальної середньої освіти,
позашкільними навчальними закладами міста, науково-методичним центром
управління освіти організовано та проведено для учнів індивідуальні заняття,
консультації, гуртки, секції, спеціальні курси, факультативи, у тому числі
міжшкільні, лекторії, навчальні заняття з науковцями, практичними
психологами, що сприяло результативній участі школярів ЗЗСО, вихованців
ПНЗ у різних заходах.
У 2018 р. на міському рівні продовжив роботу дитячий «Виконком
майбутнього» («ВМ»),
голова - Расквасова Олеся, учениця 9 класу
екологічного ліцею № 24, лідер самоврядування МЦНТТУМ (звітно-виборча
конференція членів «Виконкому майбутнього» 3.10.2018 року). Лідери,
представники закладів загальної середньої освіти міста працюють в робочих
комітетах з напрямків: національно - патріотичного спрямування, розвитку
спорту та здорового способу життя, волонтерського руху та взаємодопомоги,
зв’язків із громадськістю, культури, духовного розвитку та дозвілля.
Виконком майбутнього було створено при виконавчому комітеті
Житомирської міської ради 7 грудня 2015 року з метою залучення учнівської
молоді до активної участі у громадському, культурному та соціальному житті
міста, формуванню здорового молодіжного середовища, підтримки ініціатив
та сприяння самореалізації дітей та молоді.
Робочі засідання відбуваються системно у сесійній залі Житомирської
міської ради, у департаменті освіти Житомирської міської, на базі
МЦНТТУМ. Навчання лідерів - у ЗОШ № 33.
Представники виконкому беруть активну участь у засіданнях обласної
ради старшокласників.
Члени «ВМ», представники шкільних парламентів, учні ЗЗСО та ПНЗ
впродовж вересня - грудня 2018 року ініціювали проведення та брали
активну участь у заходах:
лідери учнівського самоврядування міської гімназії № 3 та ЗОШ № 16
15 вересня 2018 р. о 10 годині вийти на колективне прибирання території
міста, підтримавши соціально-екологічний проект «Зробимо Україну
чистою!»
Всеукраїнського форуму учнівського самоврядування
«Відповідальне лідерство – шлях до успіху» Учнівської ліги України;
лідери учнівського самоврядування - члени дитячого «Виконкому
майбутнього» працюють над реалізацію Всеукраїнського проекту
«Фестиваль професій» (проведення профорієнтаційних заходів, зустрічей,
фестивалів) - рекомендацій Всеукраїнського форуму;
- у перший місяць навчання, за пропозиції голови правління БО
«Український фонд благодійництва» Олесі Сергіївни Морозової, підтримки
та організації членів «Дитячого виконкому майбутнього», учнівського
самоврядування з 15.09.до 30.09.2018 р. проведено міську соціальну акцію
«Дитина – дитині «Подарунок дітям шкіл - інтернатів» (для дітей з
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особливими потребами - вихованцям Тетерівського та Новоборівського
дитячих будинків-інтернатів). Благодійна робота проводиться постійно
згідно потреб та запитів. ЗЗСО діти співпрацюють з БФ, ГО, волонтерами.
(проведено збір коштів на лікування маленької Катерині Наумчук);
-делегація учнівського самоврядування ЗОШ № 28 брала участь у
відкритому форумі «Разом ми змінимо світ!» з 08 по 11 жовтня 2018 року в
м. Одесі;
- після прем’єрного показу фільму «Де Шодуар» у кінотеатрі «Україна»
10 жовтня 2018 року для членів «ВМ» було організовано автобусну
екскурсію по місту;
- з метою навчання лідерського активу міста, тренування навичок
ефективного використання часу, активів, ресурсів в рамках Всеукраїнського
тижня фінансової грамотності 12 листопада 2018 року на базі Житомирської
міської гімназії № 3 організовано гру «Фінансовий капітал» за сприяння
Беспалко Інесси Василівни - координатора гри «Фінансовий капітал» в
м. Житомирі, учнів-модераторів ЗОШ № 26;
- члени «Виконкому майбутнього» були учасниками заходу з
нагоди 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні - взяли
участь у покладанні квітів, встановленні лампадок до пам’ятного знаку
“Сумуючий Янгол» 24 листопада 2018 року;
- у рамках міського соціального проекту з нагоди Дня Збройних Сил
України (6 грудня), Святителя Миколая Чудотворця (19 грудня), Різдва
(25 грудня, 7 січня) членами дитячого «Виконкому майбутнього» проведено
акцію «Привітай воїна АТО» (виготовлення вітальних листівок, новорічних
іграшок, закупівля солодощів). Учнівські та педагогічні колективи ЗДО,
ЗЗСО, ЗПО продовжили співпрацю з волонтерами та посильно підтримували
захисників відповідно до їх запитів;
- у грудні 2018 року розпочато реалізацію Всеукраїнської програми
«Дитяча Демократія», до складу якої на виборчій основі увійшли підлітки
(13-16 років) та дорослі експерти, що спільно ініціюватимуть та
реалізовуватимуть суспільно важливі проекти у м. Житомирі. Благодійним
фондом «Мистецький Арсенал» спільно з Соціальною програмою Марини
Порошенко у співпраці з НКММК «Мистецький Арсенал» та Українською
Академією лідерства;
-делегація талановитих дітей м. Житомира, які мають вагомі
досягнення у сфері освіти, науки, культури, техніки, інформаційних
технологій ( 4 чол.) у супроводі педагогічних працівників ЖМЦНТТУМ
взяли участь в урочистому прийнятті подружжям Порошенків з нагоди Дня
Святого Миколая у м. Києві (19 грудня 2018 року);
- лідери сприяли активній участі старшокласників ЗЗСО в оформленні
новорічної ялинки власноруч виготовленими іграшками на вулиці
Михайлівській.
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Координатори роботи дитячого «Виконкому майбутнього»:
Бабушко Катерина Валеріївна, педагог-організатор ЗЗСО № 33, Шубіна
Олена Павлівна, заступник директора з НВР МЦНТТУМ.
19 квітня 2018 р. на базі соціально-психологічного факультету ЖДУ
імені Івана Франка відбувся Молодіжний форум активних громадян
Житомирщини для учнів 8-11-х класів закладів освіти м. Житомира та
Житомирської області. Під час роботи Форуму 150 учасників
під
керівництвом соціальних педагогів презентували власні волонтерські
проекти, створювали групові проекти та презентували їх, відвідували
майстер-класи від провідних викладачів факультету.
За рішенням журі (за презентацію власних, вже реалізованих, проектів):
команди учнів ЗОШ №17, ЗОШ №32 отримали Дипломом І ступеня;
ЗОШ №5, ліцею №25 - Дипломом ІІ ступеня;ЗОШ №19, ЗОШ №30 Дипломом ІІІ ступеня.
3 учнів ліцею №25 стали учасниками 18 Всеукраїнської конференції
асоційованих шкіл ЮНЕСКО.
Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнівчленів МАН
Результати участі учнів у ІІ (обласному) етапі
конкурсу-захисту МАН
Дипломи І ступеня
(к-сть учнів, ЗЗСО, ПНЗ)
14
(19 у 2016/2017р.)
№ № 5, 12, 19, 21, 23, 24, 25,
27, 30, 32, 36, м/л при
ЖДТУ, МЦНТТУМ

Дипломи ІІ ступеня
(к-сть учнів, ЗЗСО, ПНЗ)
10
(10 у 2016/2017р.)
№№ 1, 5, 6, 21, 23, 24, 28, 30,
м/л при ЖДТУ, МЦНТТУМ

Дипломи ІІІ ступеня
(к-сть учнів, ЗЗСО,
ПНЗ)
9
(10 у 2016/2017р.)
№ №5, 6, 17, 24, 25,
26, 28, м/л при ЖДТУ,
МЦНТТУМ

15 учнів м. Житомира (ЗОШ №5 (3 учні), СЗОШ №12, ЗОШ №19,
ЗОШ №21 (2 учні), ЖМГГ №23, ЖЕЛ №24, ліцею №25 (3 учні), ЗОШ №27,
ЗОШ №30, м/л при ЖДТУ) взяли участь у ІІІ етапі конкурсу-захисту МАН,
за результатами якого 6 учнів (6 у 2016/2017р.) посіли призові місця:
Прізвище, ім’я,
по батькові

Навчальний
заклад

Клас

Бобкова Віталіна
Сергіївна

ЗОШ №27

11

Цивінський
Артем
Володимирович

м/л при
ЖДТУ

11

Наукове
відділення,
секція
Математики,
«Математичне
моделювання»
Математики,
«Математика»

Педагогічний
працівник
Євхімович Н.А.,
вч. математики
ЗОШ №27
Морозов О.В.,
вч. математики
м/л при ЖДТУ

Ступінь
Диплому

ІІІ
ІІІ
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Котельникова
Валерія
Геннадіївна

ЗОШ №21

11

Математики,
«Прикладна
математика»

Таргонський А.Л., ІІ
керівник гуртка
ЖМЦНТТУМ

Козаренко
Ангеліна
Валеріївна

ЗОШ №21

11

Євченко С.В.,
вч.укр. мови та
літ, ЗОШ №21

ІІІ

Полховська Анна
Володимирівна

ЖМГГ №23

10

Філософії та
суспільствознавс
тва,
«Педагогіка»
Мовознавства,
«Англійська
мова»

ІІ

Попов Артем
Валерійович

СЗОШ №12

11

Башинська Г.В.,
вч. англійської
мови
ЖМГГ №23
ІльченкоЛ.О.,
вч.хімії і біології
СЗОШ №12

Екології та
аграрних наук,
«Селекція та
генетика»

І

У 2018-2019 н.р. учасниками конкурсу-захисту І (міського ) етапу
стали 97 учнів (у 2017/2018 навчальному році – 96 учнів) із 21 закладу освіти
міста Житомира: ЗОШ №5, ЗОШ №6, ЗОШ №7, ЗОШ №8, ЗОШ №10,
ЗСШ №16, ЗОШ №17, ЗОШ №19, СШ №20, ЗОШ №21, ЖМГГ №23, ЖЕЛ
№24, ліцею №25, ЗОШ №27, ЗОШ №28,ЗОШ №30, ЗОШ №32, ЖМК,
ЗОШ №35, гімн. «Ор Авнер», МЦНТТУМ.
63 учня мають призові місця (наказ від 26.12.2018р. № 172 «Про
підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Житомирського міського наукового товариства МАН
України»).
Заходи науково-дослідницького спрямування
Учні ЗОШ №30 (вихованці ЖМЦНТТУМ) посіли призові місця на
Всеукраїнському конкурсі винахідницьких та раціоналізаторських проектів
учнів 7-9 класів:
- Іваницький О. (8 клас), Захарченко О. (8 клас) – АП;
- Мельник Т. (8 клас), Корзун А. (8 клас) – дипломи ІІ ступеня;
- Закревський О. (9 клас), Ільченко О. (7 клас), Свіжевська А. (7 клас) –
дипломи ІІІ ступеня.
Чемерис Д. (4 клас ЗОШ №7), Литвинчук К. (6 клас ЗОШ №19),
Підгаєцький В. (4 клас ЖМГГ №23) - учасники Всеукраїнського конкурсу
юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського (місце
проведення: КЗ Львівської обласної ради «Львівська обласна Мала академія
наук учнівської молоді» та Львівський національний університет імені Івана
Франка; січень - травень 2018 р.).
Учні 10 класу ЗОШ №27 (Оверчук В., Рудик Д.) під керівництвом
вчителя фізики Житомирської О.Г. взяли участь у навчальній сесії фізичної
накової школи НЦ «МАН» (м.Київ, Міжнародний центр дитячої наукової
творчості «MANLabCamp»).
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6 учнів ЗОШ №30, вихованці ЖМЦНТТУМ, (Кіпчук А. (8 клас),
Закревський О. (9 клас), Попова К. (7 клас), Ільченко О. (7 клас), Єршова В.
(8 клас), Іваницький О. (8 клас)) взяли участь у І Всеукраїнському
молодіжному хакатоні «XREALITYHACK 2018», який відбувся у м. Луцьку
(конкурс на визначення кращих екологічних проектів, технічних та
інженерних рішень, орієнтований на пошук нових ідей та технологій в сфері
екології з можливим подальшим впровадженням у господарській діяльності
та спрямований на підтримку творчої молоді України). Кіпчук Анна і
Закревський Олександр – абсолютні переможці хакатону.
Фіналістами VIIІ Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу
молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» стали вихованці
ЖМЦНТТУМ - учні 9 класу ЗОШ №30 Закревський Олександр та
Похильченко Катерина.
Результати участі учнів у XVІ Всеукраїнській конференції-конкурсі
науково-дослідних робіт школярів "Зоряний шлях":
- Стягов Богдан (ЗОШ №17), Леут Марія (ліцей №25), Черниш Ярослава
(ліцей №25) отримали грамоти за необмеженість польоту думки і фантазії
(секція "Історія космонавтики та ракетно-космічної техніки" (заочний тур);
- Велікдус Богдан (ЗОШ №17) - диплом за ІІІ місце в секції "Історія
космонавтики та ракетно-космічної техніки";
- Добровольський Богдан (ліцей №25) – диплом за ІІІ місце в секції
«Космічна медицина та біологія»;
- Артемчук Артем (ЗОШ №28) – диплом за І місце в секції «Історія
космонавтики та ракетно-космічної техніки»;
- Рудніцька Юлія (ліцей №25) – диплом за ІІ місце в секції "Історія
космонавтики та ракетно-космічної техніки".
Учні ЗОШ №8, ЗОШ №21 взяли участь у обласному конкурсіколоквіуму школярів «Космос. Людина. Духовність», а Тузюк Є. (11 клас
ЗОШ №21) посіла ІІІ місце на Всеукраїнському. (м.Ужгород).
Учні ЗОШ №8: Сірик К. (8 клас), Томащук Н. (9 клас), Дідко Д. (7
клас) - учасники ІІІ Всеукраїнської шкільної наукової конференції «Крок у
науку». Організатори: Об’єднання науковців GlobalNauka, онлайн-сервіс
«Організатор конференцій», Молоді Вчені ДВНЗ «Український державний
хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро), Коледж ракетно-космічного
машинобудування ДНУ імені Олеся Гончара (м. Дніпро), Приватний вищий
навчальний заклад «Інститут ділового адміністрування» (м. Кривий Ріг).
Мета конференції – публікація результатів досліджень, обмін науковими
результатами і досвідом, пошук колег для подальшої співпраці, залучення
школярів до науки та обміркований вибір майбутньої спеціальності.
VІ з’їзд творчої молоді Житомирщини на базі Житомирського
військового інституту імені С.П. Корольова проходив під гаслом
«Обдарована молодь – майбутнє України» (мета З'їзду – виявлення та
підтримка обдарованої молоді, сприяння в реалізації їх здібностей, пошук
нових форм і способів залучення учнів, ліцеїстів, курсантів і студентів до
наукової та науково-технічної діяльності). Учасники З’їзду - учні ЗОШ №21
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(Вербовський І., 11 клас - комп’ютерна програма), ЗОШ №30 (Шубін М. (5
клас), Ільченко О., Свіжевська А. (7 клас), Мельник Т., Кіпчук А., Якубович
Д., Кравчук І., Корзун А. (8 клас), Закревський О., Яненеко О. (9 клас)).
Учні наших шкіл (переможці та призери міської олімпіади з астрономії)
стали переможцями та призерами конкурсу юних астрономів та астрофізиків
імені Леоніда Грищука «Лабораторія Всесвіту», який другий рік проводить
Фонд імені професора Леоніда Грищука, Музей космонавтики імені
С.П.Корольова, громадська організація «Асоціація музеїв космонавтики
України»:
Місце
результат
І
ІІ
ІІІ
учасники
учасниця

Прізвище переможця

ЗЗСО, клас

Базелінська Анжела
Смиковська Тетяна
Біляченко Олена
Павленко А.,
Андрущенко Н.
Порхун Н.
Близнюк А.

ЗОШ №19, 11
Ліцей №25, 10
ЖГГ №23, 11
ЗОШ №8, 11
ЖМК, 10

Диплом
ІІ
етапу
олімпіади з астрономії
ІІІ
І
І

ІІІ

У ЗОШ №27 (Житомирська О.Г.), ЖДТУ (Мельник Олександр
Леонідович, заступник декана ФІМ) проходила апробація софта SolidWorks
(учні ЗОШ №27 працювали в даному програмному продукті) з метою
використання його на заняттях гуртка з фізики в 2018/2019 навчальному році.
Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів
ЗНЗ

ЗОШ №1
Ліцей
№2
ЖМГ №3

Кількість призерів
ІІ етап
ІІІ етап
(міський)
(обласний)
2017/18 2018/19 2016/17 2017/18
6
3
4
6
-

ІV етап (Всеукраїнський)
(предмет, ступінь диплома)
2016/2017
-

2017/2018

Рідзель В. – ІІІ (франц.
мова)
Кушнір Л. – І
(екологія)
Шевчук К.- І (історія)
Учасник 2 (хімія,
історія)

22

19

7

5

ЗОШ №5

44

46

13

15

учасник

ЗОШ №6

26

21

4

2

учасник

ЗОШ №7
ЗОШ №8
ЗОШ
№10
СЗОШ
№12
ЗОШ
№14
ЗОШ
№15
ЗСШ

18
20
2

18
24
2

4
1
1

5

17

15

5

3

Попов А. – ІІІ
(біологія)

14

8

-

1

-

9

2

5

Учасники – 2 (франц.

19

учасник
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№16
ЗОШ
№17
ЗОШ
№19
ЖСШ
№20
ЗОШ
№21
ЗОШ
№22
ЖМГГ
№23
ЖЕЛ
№24

мова)
12

11

2

1

19

15

4

4

учасник

15

21

3

3

41

37

10

7

ЛаврентьєваА.–ІІ
(франц. мова)
Учасники -2

11

5

-

1

54

52

18

17

Учасники - 2

47

45

8

11

Ліцей
№25

46

43

17

18

Ящук Є. – І (історія)
Ящук Д. –ІІ (історія)
учасник
Кочубей К.– ІІІ
(інформатика)
Черниш Я. – ІІІ
(географія)
Стефанович О.-ІІІ
(географія)
Учасники - 3

ЗОШ
№26
ЗОШ
№27

10

17

2

2

50

43

15

17

ЗОШ
№28

25

20

5

5

ЗОШ
№30
ЗОШ
№32
ЗОШ
№33
ЖМК

11

16

6

3

5

1

1

1

13

14

31

32

8

6

Учасники -2

Учасник (біологія)

ЗОШ
№35
ЗОШ
№36
ПЗОШ
«Сяйво»
ПЗОШ
«Всесвіт
»
ЖМГГ
№1

1

2

-

9

16

5

1

Постіженко А. –ІІ
(історія)

5

4

2

1

Постіженко А. –ІІ
(історія)
Нечипоренко М.- І
(географія)

--

-

11

15

1

1

м/л при

15

11

40

39

Лабунець А. – ІІІ
(хімія)
Учасник (франц. мова)
Учасник (математика)

Учасник (англійська
мова)
Шимон М. –ІІІ
(інформатика)
Ящук Д. –ІІ І ( історія)
Кочубей К. – ІІ
(інформатика)
Черниш Я. – ІІ
(географія)
Добровольський Б.-ІІІ
(екологія)
Учасник 1
(математика)

Зембицька Є. – ІІІ Скиба
О.
–
ІІІ
(польська мова)
(польська мова)
Учасник
Учасник – 3 (укр.мова
та літ-ра, рос.мова та
літ-ра, англ. мова)
Вишнівська Р. –ІІІ
Вишнівська Р. – ІІ
(географія)
(географія)
Милашевська Т.–ІІІ
Учасник (біологія)
(укр.мова)
учасник
Варварик К. – АП
(географія) учасник

-

Учасники - 3

Макаров Д. – ІІІ
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ЖДТУ

(фізика)
Учасники –4
(математика, фізика,
астрономія)

1378 учнів ЗЗСО взяли участь у І Всеукраїнській інтернет-олімпіаді
«На урок» (англійська мова, українська мова, математика, інформатика):
ЖМГ№3 (1005 учнів), ЗОШ №19 (4 учні), ЖСШ №20 (13 учнів), ЗОШ №21
(18 учнів), ЖМГГ №23 (28 учнів), ліцей №25 (28 учнів), ЗОШ №32 (5 учнів),
ЗОШ №33 (26 учнів), ЗОШ №36 (79 учнів), м/л при ЖДТУ (172 учні).
18 учнів ЖМГ №3, 14- ліцею №25 перевірили свої знання з української
мови під час Міжнародної дистанційної інтернет-олімпіади від сайту
«Всеосвіта».
1655 учнів (262 учні ЖГГ №1, 33 – ЖМГ №3, 32 – ЖМГГ №23, 477 –
ЗОШ №28, 204 – ЗОШ №32, 48 – ЖМК, 100 – м/л при ЖДТУ) - учасники
олімпіади «Олімпус» (організатори: Інститут Розвитку Шкільної Освіти
(ІРШО)).
Грищук Д. (4 клас ЗОШ №21) переміг (сертифікат на 5 000 грн.) у
Всеукраїнській фінансовій олімпіаді (м.Київ), організованої ПриватБанком.
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН
України спільно з Міжнародною школою «Меридіан» провели V
всеукраїнську екологічну олімпіаду наукових проектів з охорони довкілля
«DreamEсо» (конкурс міжшкільних наукових проектів з питань захисту
довкілля). Змагання відбувалось у чотирьох номінаціях: «Якість довкілля»,
«Екологія біорізноманіття», «Ресурси та енергія», «Моє місто».
Фіналісти Всеукраїнської олімпіади «DreamEсо»:
НВЗ
Прізвище, імя учнів
ЗОШ №30,
Закревський Олексанр
ЖМЦНТТУМ Ільченко Олена
Свіжевська Ангеліна
Шубін Михайло
Кравчук Івана

клас
9
7
7
5
8

результат
ІІІ місце
ІV місце
ІV місце
учасник
учасник

Учні ЗЗСО - активні учасники олімпіад, які проводять заклади вищої
освіти України. У рамках співпраці з Київським національним університетом
імені Тараса Шевченка (фізичний факультет, географічний факультет) для
учнів 10-11 класів пройшла VIIІ виїзна олімпіада з фізики на базі ЗОШ №21
(31 учень ЗОШ №6, ЗОШ №8, СЗОШ №12,ЗОШ №21, гум. гімн. №23, ліцею
№25, ЗОШ №28, ЗОШ №30, ЖМК, м/л при ЖДТУ) та І виїзна олімпіада з
географії на базі ЗОШ №28 (18 учнів ЗОШ №5, СЗОШ №12, ЗОШ №27,
ЗОШ №28, м/л при ЖДТУ).
9 учнів Жуковського С.С. (ліцей №25) взяли участь у шкільному
девізіоні Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування - першого
етапу Першості світу з програмування АСМ ІСРС» (21 квітня 2018 року на
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базі ЖДУ імені І.Франка. Результати участі: Шимон М. (ЖЕЛ №24) - 1 місце;
Шимон Ю. (ЖЕЛ №24), Кочубей К., Кривонос М. (ліцей №25) – ІІІ місце;
Ігумнов О., Горкуша К. (ліцей №25), Біронт Т., Нігматшаєв М., Андрійчук Б.
(м/л при ЖДТУ) – учасники.
Шимон М., Кочубей К., Кривонос М. (вч. Жуковський С.С. (ліцей
№25)) – учасники півфінального етапу Регіональної командної олімпіади з
програмування (м.Кременчук).
55 учнів (у 2016/2017 н.р. – 76 учнів) з 16 ЗЗСО м. Житомира (по 1
учню ліцею №2, ЗОШ №19, ЗОШ №28, ЗОШ №30; по 2 учні ЖМГ №3,
ЗОШ №10, ЗОШ №21, ЖМГГ №23, ЖМК, ЗОШ №36; по 3 учні ЗОШ №17,
ліцею №25; 5 – м/л при ЖДТУ; по 6 учнів ЗОШ №6, ЗОШ №22, ЗОШ №27)
взяли участь у обласній олімпіаді з психології, яка проходила на кафедрі
соціальної та практичної психології соціально-психологічного факультету
ЖДУ імені І.Франка. 7 учнів посіли призові місця:
ЗЗСО

Ступінь диплома
І
ІІ
ІІІ

ЗОШ №19
ЖМГГ
№23
ЗОШ №27

Відзнаки
Уважний дослідник: Навольєва Д.

Лягера Анна
Семенова
Олександра
Шатайло Карина

Скиба
Ольга

ЗОШ №36
м/л при
ЖДТУ

Мурга
Анна

Богаткова
Олександра
Андрійчук Богдан

Системниай логік: Андрійчук Б.
Креативний науковець: Харина А.

%

К-ть

%

Дипломи
ІІІ
ступеня

К-ть

Дипломи
ІІ
ступеня
%

Дипломи
І
К-ть

та
призерів
% переможців та
призерів від
загальної к-сті
учасників

2017/2018

К-сть
перемож
ців

ЖМГГ №23 73

52

54

71

14

27

11

21

27

52

ЗОШ №5

71

46

44

65

9

20

17

37

20

43

ЖЕЛ №24

55

45

47

82

11

24

16

36

18

40

ЗЗСО

2018/2019

К-сть учасників

З 03 листопада по 16 грудня 2018 року в м.Житомирі проведено ІІ
(міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.
1167 учнів (1175 у 2017/2018н.р.) взяли участь у ІІ етапі олімпіад, 592 з
них стали переможцями та призерами.
Розподіл дипломів І-ІІІ ступенів по ЗНЗ:
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Ліцей №25

76

43

46

57

9

21

13

30

21

49

ЗОШ №27

64

43

50

67

6

14

14

33

23

53

ЗОШ №21

48

37

41

77

10

27

14

38

13

35

ЖМК

60

32

31

53

3

9

11

34

18

57

ЗОШ №8

44

24

20

55

2

8

6

25

16

67

ЗОШ №6

38

21

26

55

2

10

7

33

12

57

ЖСШ №20

36

21

15

58

3

14

6

28

12

52

ЗОШ №28

45

20

25

44

4

20

6

30

10

50

ЖМГ №3

42

19

22

45

3

16

7

37

9

47

ЗОШ №7

44

18

18

41

1

6

8

44

9

50

ЗОШ №26

31

17

10

55

5

29

1

6

11

65

ЗОШ №30

34

16

11

47

1

6

5

31

10

63

ЗОШ №36

37

16

9

43

5

31

4

25

7

44

ЗОШ №19

48

15

19

31

4

27

5

33

6

40

СЗОШ №12 35

15

17

43

2

13

7

47

6

60

ЖГГ №1

30

15

11

50

1

7

6

40

8

53

ЗОШ №33

31

14

13

45

-

4

29

10

71

ЗОШ №17

24

11

12

46

1

3

27

7

64

м/л при
ЖДТУ

17

11

15

65

-

5

45

6

55

ЗСШ №16

28

9

19

32

2

3

33

4

45

ЗОШ №14

28

8

14

29

-

3

38

5

62

Ліцей №2

19

6

4

32

-

1

17

5

83

ЗОШ №22

27

5

11

19

-

-

5

100

«Сяйво»

5

4

5

80

2

-

2

50

ЗОШ №1

14

3

6

21

-

-

3

100

ЗОШ №10

22

2

2

9

-

-

2

100

9

22

50

36

ЗОШ №35

13

2

1

15

-

-

2

100

ЗОШ №15

8

1

0

13

-

-

1

100

ЗОШ №32

18

1

5

6

-

-

1

100

«Всесвіт»

2

0

0

0

-

-

-

«Ор Авнер» -

-

-

-

-

-

100

183

307

1167 592

Результативність (дипломи І ступеня) учнів ЗЗСО з навчальних
предметів:
Навчальний
предмет

ЗНЗ учні яких отримали дипломи І ступеня
8 клас
-

9 клас
-

10 клас
ліцей№25
ЗОШ№21

11 клас
ЗОШ №6

ЗОШ№8

ліцей№25
ЖЕЛ№24
ЗОШ№26

Фізика
Астрономія
Біологія

ЖМГГ№23

-

ЗОШ№30
ліцей№25
ЗОШ№19
ЗОШ№21
ЗОШ№36

ЖСШ№20
ЗОШ№28

Географія

ЖЕЛ№24
ЗОШ№27
ЗОШ№28

ЖЕЛ №24 ЗОШ№7
«Сяйво»
ЗОШ№8
ЗСШ№16
ЗОШ№26
ЖЕЛ №24
«Сяйво»

ліцей№25
(2учні)
ЗОШ №6
ЗОШ№27
ліцей№25
ЖМГГ№23
ЗОШ№26
ЖМК
ЖМК

Математика
Інформатика

Економіка
Хімія

6 клас
7кл.
ЗОШ№5
ЗОШ№5
ЗОШ№21 ЗОШ№19
ліцей№25 ЖМГГ№23
ліцей№25

ЗОШ№5
ЖЕЛ№24
ЗОШ№26

ЗОШ№19
ЖМГГ№23

ЗОШ№27
ЗОШ№5
(2учні)

ЗОШ №21
ЖМК
ЗОШ №5

ЖЕЛ№24

ЗОШ№5
(2учні)
ЗОШ№36

Екологія
Історія
Правознавство
Трудове
навчання
Українська мова
та література
Польська мова
та література
Російська мова
та література
Англійська мова

ЗОШ№36
(2учні)

ЖМГГ№23

СЗОШ№12

ЖМГГ№23
ЗОШ №28
ЗОШ №19
ЖМГГ №23

ЗОШ№26

ЗОШ№27

ЖМГГ№23

ЖЕЛ№24
ЗОШ №36
ЗОШ №27
Л.№25
ЖЕЛ№24
ЖМГГ№23
ЖЕЛ №24
ЖМГ№3

ЗОШ№27

ЗОШ№17

ЗСШ№12

ЗОШ №21

ЖЕЛ№24

ЖМГГ№23

ЗОШ №5
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Французька
мова
Німецька мова
Іспанська мова

ЗОШ №21

ЗОШ №28

ЖГГ№1

ЖСШ№20

ЖСШ№20

ЖМГГ№23
ЗОШ №21

ЗСШ №16
ЗОШ№21
(2учні)

(3учні)
ЖЕЛ №24
ЖМГ№3
ЖМГ№3
ЖМГГ№23
ЗОШ №21

ІІ етап Всеукраїнських олімпіад проходив із 20 навчальних
предметів.
Інформація про предмети, з яких ЗЗСО
підготовили переможців та призерів
ЗНЗ

Кількість предметів, з яких
учні посіли призові місця
2017/2018 2018/2019

Навчальні предмети

ЗОШ №27

17

15

ліцей №25

16

15

гум.гімн.№23

16

16

ЗОШ №5

15

15

ЗОШ №21

14

15

ЖМК

14

14

ЗОШ №28

13

11

ЗОШ №8

12

14

ЖЕЛ №24

12

12

Математика, інформатика, ІТ, астрономія, географія,
економіка,
хімія,
трудове
навчання,
історія,
правознавство, українська мова та література,
англійська мова, польська мова, російська мова та
література, німецька мова,
Математика, інформатика, фізика, астрономія, ІТ,
біологія, географія, економіка, хімія, трудове навчання,
історія, правознавство, російська мова та література,
англійська мова, польська мова та література,
Математика, інформатика, астрономія, фізика, ІТ,
біологія, географія, хімія, трудове навчання, історія,
правознавство, українська мова та література,
англійська мова, польська мова, німецька мова,
французька мова
Математика, інформатика, фізика, астрономія, ІТ,
біологія, географія, екологія, хімія, трудове навчання,
історія, правознавство, українська мова та література,
англійська мова, російська мова та література
Математика, фізика, ІТ, біологія, географія, хімія,
економіка, екологія, трудове навчання, історія,
правознавство, українська мова та література,
англійська мова, польська мова, іспанська мова
Математика, інформатика, ІТ, біологія, географія,
хімія, історія, правознавство,
англійська мова,
російська мова та література, німецька мова, українська
мова та література, трудове навчання, економіка
Математика, інформатика, фізика, біологія, географія,
хімія, трудове навчання, історія, українська мова та
література, англійська мова, німецька мова
Математика, інформатика, фізика, астрономія, ІТ,
біологія, екологія, хімія, трудове навчання, історія,
правознавство,
російська мова та література,
українська мова та література, географія
Математика, інформатика, фізика, біологія, географія,
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ЖМГ №3

12

12

ЗОШ №7

11

10

ЗОШ №19

10

9

ЗОШ №6

9

10

ЗОШ №36

9

9

ЗОШ №14

8

4

ЗСШ №16

8

6

СЗОШ №12

8

7

ЖГГ №1

8

9

ЗОШ №22

8

5

ЖСШ №20

8

9

ЗОШ №33

8

9

ЗОШ №30

7

10

ЗОШ №17

7

9

ЗОШ №1
ЗОШ №26

6
5

3
10

м/л
при 5
ЖДТУ
Ліцей №2
4

4
6

хімія, трудове навчання, історія, правознавство,
українська мова та література, англійська мова,
екологія
Математика, фізика, ІТ, інформатика, економіка,
історія, правознавство, українська мова та література,
англійська мова, польська мова, французька мова,
німецька мова
Математика, інформатика, фізика, ІТ, біологія,
географія, історія, правознавство, українська мова та
література, російська мова та література
Математика, фізика, ІТ, біологія, хімія, трудове
навчання, українська мова та література, економіка,
правознавство
Математика, фізика, ІТ, інформатика, біологія, хімія,
історія, англійська мова, правознавство, українська
мова та література
Математика, фізика, ІТ, географія, хімія, історія,
українська мова та література, англійська мова,
польська мова
Математика, історія, українська мова та література
польська мова,
Математика,
біологія,
трудове
навчання,
правознавство, англійська мова, німецька мова
Біологія, географія, українська мова та література,
англійська мова, російська мова та література, німецька
мова, хімія
Біологія, економіка, хімія, українська мова та
література, англійська мова, польська мова та
література, німецька мов, географія, правознавство
Математика, географія, трудове навчання, історія,
українська мова та література,
Математика,
фізика,
географія,
правознавство,
французька мова, біологія, історія, трудове навчання,
хімія
Математика, фізика, біологія, географія, трудове
навчання, російська мова та література, англійська
мова, інформатика, українська мова та література
Інформатика, географія, економіка, правознавство,
українська мова та література, російська мова та
література, історія, біологія, екологія, трудове навчання
Математика, фізика, ІТ, географія, польська мова,
російська мова та література, українська мова та
література, англійська мова, правознавство
біологія, трудове навчання, англійська мова
Математика, фізика, ІТ, біологія, географія, хімія,
російська мова та література, українська мова та
література, історія, правознавство
Історія, правознавство, українська мова та література,
англійська мова
Біологія, українська мова та література, англійська
мова, хімія, географія, інформатика
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ЗОШ №32
«Сяйво»
ЗОШ №10
ЗОШ №35
ЗОШ №15
«Всесвіт»
гімн.
Авнер»

4
3
1
1
«Ор

1
4
1
2
1

-

Біологія
Математика, біологія, географія, хімія
Українська мова та література
Історія, правознавство
Правознавство
-

38 учнів ЗОШ №28 – учасники Всеукраїнського Конкурсу Логічного
Мислення, організованого ІРШО. Конкурс проводиться для трьох рівнів: I
рівень – 2-4 класи, II рівень – 5-7 класи, III рівень – 8-10 класи. Для участі в
конкурсі не потрібна спеціальна математична підготовка. Конкурс
складається з логічних задач, головоломок, ребусів. Цікаві завдання дають
змогу тренувати й розвивати логічне й образне мислення.
Лекторії
Назва лекторію
ЗЗСО, учні яких відвідували лекторій
Економічний лекторій на базі 32 учні ЗОШ №№26, 28, 36, м/л при
ЖДТУ
ЖДТУ
(62 учні в 2016/2017 н.р.)
Екологічний лекторій
31 учень ЗОШ № №1, 16, 19, 26, 28
(61 учень в 2016/2017 н.р.)
Юридичний лекторій
Всі ЗЗСО м.Житомира
13 766 (у 2016/2017 н.р. 13 683 учнів) учнів стали учасниками
інтерактивних конкурсів, ігор з навчальних предметів:
Назва конкурсу

К-сть учнів

Міжнародний
математичний 4095
конкурс «Кенгуру»
(4028 у
2016/2017н.р.)
Всеукраїнський
фізичний 774
конкурс «Левеня»
(761 у 2016/2017н.р.)
Міжнародний
конкурс
з 729
інформатики та комп’ютерної (685 у 2016/2017н.р.)
грамотності «Бобер»
Всеукраїнський
конкурс
з 166
українознавства «Патріот»
(186 у 2016/2017н.р.)
Всеукраїнська гра «Геліантус» - 882
природознавство для дорослих (995 у 2016/2017н.р.)
назва
Всеукраїнський
інтерактивний 1175
природничий
(1062 у 2016/17н.р.)
конкурс «Колосок»
917
Всеукраїнська українознавча гра 1688
«Соняшник»
(1544 у 2016/17н.р.)

ЗНЗ №
Усі ЗЗСО, НВК №№11,59, 65
1-3, 6-23, 25-28, 32, ЖМК,
35,36,м/л при ЖДТУ
1-8, 14-23,25-30, 33, ЖМК, 36,
м/л при ЖДТУ, ЖНВК №25,
59,65
3, 7, ЖМК25, 36
1,6,14,15,19,20,21,23,24,25,28,
30,36, ЖГГ №1, «Ор Авнер»,
НВК №11,25,34,59
6,17,19,20,25 26,28,30,ЖМК,
НВК №25, приватна школа
«Синергія» - осінній етап
5,6,7,17,22,25,26,28,30, НВК
№25 - весняний етап
1,2, 6-8,14-19,21-23,25- 32,
ЖМК, 35, г.г. №1, м/л при
ЖДТУ, «Сяйво», НВК
№11,25,34,59
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Міжнародна гра зі світової 542
літератури «Sunflower»
(333 у 2016/17 н.р.)
Міжнароднийучнівський конкурс 524
юнихісториків «Лелека»
(957 у 2016/17 н.р.)
Всеукраїнська гра з англ.. мови
«Puzzle»
Всеукраїнський
конкурс
з
англійської мови «Гринвіч»
Всеукраїнський
конкурс
з
німецької мови «Орлятко»

1549
(145 у 2016/17 н.р.)
671
(745 у 2016/17 н.р.)
54
(87 у 2016/17 н.р.)

1,2,3, 7,16,19,. 21, 23, 26, м/л
при ЖДТУ, НВК №11
2,3,6,7,8,
15,21,22,23,28,30,35,ЖМК, м/л
при ЖДТУ
3, 5,12, 23, 30, НВК №11
7, 21, ЖМК, м/л при ЖДТУ,
НВК №№11, 25, 34, 38, 65
ЖМК

Турніри- інтелектуальні конкурси
Назва турніру

Міський (місце,
ЗНЗ)

юних математиків

юних фізиків

-

юних інформатиків
юних хіміків

-

юних географів
юних істориків

І (№27, ЖГГ №1)
ІІ (№5, 6, 23)
ІІІ (№8, 19, 21, 30,
м/л при ЖДТУ)
-

юних журналістів
юних економістів
юних правознавців

юних
філософів
релігієзнавців
юних біологів
юних винахідників
раціоналізаторів

Обласний
(місце, ЗНЗ)
І (№20, 21, ЖМК
(2учня), м/л при
ЖДТУ (2 учня);
ІІ (№25 (2 учня),
ЖМК, м/л при
ЖДТУ (2 учня)
І (19, 21, м/л при
ЖДТУ (3учні)
І
(№3, 8, 17,
25(2учня))
ІІ
(№5, 6, 19,
12, 23)
ІІ
(№ 8, 5, 23,
27)

Всеукраїнський
Учасники
(№25, м/л при
ЖДТУ (3учні)

Учасники
учасники

ІІІ

(№27, 23)

ЖМК – учасники
ІІ -ЖМК
ІІ м/л при ЖДТУ,
ЖМЦНТТУМ
(№25, 27, 5,21)

Учасники
ЖМЦНТТУМ
(№25, 27, 5,21)

та

ІІІ

-

та

ІІ
(ЖМК)
І – ЖМЦНТТУМ
(№16 (4 учні), №27

І
(м/л при
ЖДТУ, 27)
ІІ (№8, ЖМК)
ІІІ (№5, 21, 25)

фінансова грамотність
юних літературознавців та
літературних критиків

І (№27)
ІІ ( №27, 16 (2 вих.
МЦНТТУМ))
ІІІ (№16 (2 учня)

(№ 8, 27)

ЖМК – учасники
ІІ
(ЖМК)

ІІІ –
ЖМЦНТТУМ
(№16 (4 учні),
№27)
-
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Команди учнів ЗОШ №28 стали лауреатами Всеукраїнського інтернеттурніру з природничих дисциплін «Відкрита природнича демонстрація».
Освітня галузь «Мови і літератури»
Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика - конкурс,
який має на меті утвердження державного статусу української мови,
піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури й
традицій українського народу.
Результати XVIIІ Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика
ЗНЗ
Г.Г. №1
ЗОШ №1
ЖМГ №3
ЗОШ №5
ЗОШ №6
ЗОШ №7
ЗОШ №8
ЗОШ №10
СЗОШ №12
ЗОШ №14
ЗСШ №16
ЗОШ №17
ЗОШ №19
ЖСШ №20
ЗОШ №21
ЗОШ №22
ЖМГГ №23
ЖЕЛ №24
Ліцей №25
ЗОШ №26
ЗОШ №27
ЗОШ №28
ЗОШ №30
ЗОШ №33
ЗОШ №36
м/л
при
ЖДТУ
НВК №25

Результат (місця)
міський
ІІ, III, ІІІ
III, ІІІ,
I, II, IIІ, ІІІ, ІІІ
I,І, II, II, II, II, III, ІІІ, ІІІ
I, III, III, III
II, III, III
ІІІ, ІІІ
ІІІ, ІІІ
II, ІІ, III, III
ІІІ, ІІІ
III, III, III
ІІІ, ІІІ, ІІІ
IIІ, ІІІ, ІІІ
III, III
І, II, II, III, III, III, III
II, ІІІ, ІІІ, ІІІ
I, I, I, II, ІІ, III, III
І, II, III, III, III
II, III, III, III
III
II, ІІ, ІІ, II, II, III, III,
II, ІІ, ІІ, III, III,
II, II, III
IІ, ІІІ, ІІІ
II
ІІ, ІІІ
ІІІ

обласний

Всеукраїнський

І

Малинівський А., 5 кл.-учасник

ІІІ

Пєнішева В.О., 4 кл. – учасник

І, ІІІ
І

Піцань А.Б., 3 кл.- учасник
Прокопчук Д.А., 9 кл.- учасник
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НВК №38
Ліцей №2
ЖМК

ЗЗСО

IIІ
ІІ, ІІІ,
ІІІ, ІІІ, ІІІ

Результати XIХ Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика (міський етап)
Міський етап

Г.Г. №1
ЗОШ №1
Ліцей №2
ЖМГ №3

ІІ, ІІ, ІІ, ІІ, ІІІ,

ЗОШ №5

І, І, ІІ, ІІ, ІІ, ІІ, ІІІ, ІІІ,

ЗОШ №6

ІІ, ІІ, ІІІ, ІІІ,

ЗОШ №7

ІІ,

ЗОШ №8

ІІ, ІІІ, ІІІ,

ЗОШ №10

ІІ,

СЗОШ №12

ІІ, ІІІ, ІІІ, ІІІ,

ЗОШ №14

ІІІ, ІІІ, ІІІ, ІІІ,

ЗОШ № 15

ІІ,

ЗСШ №16

ІІ, ІІІ, ІІІ,

ЗОШ №17

ІІІ,

ЗОШ №19

ІІІ, ІІІ, ІІІ,

ЖСШ №20

ІІ, ІІІ, ІІІ,

ЗОШ №21

І, ІІ, ІІ, ІІІ, ІІІ

ЗОШ №22

ІІ, ІІІ, ІІІ, ІІІ,

ЖМГГ №23
ЖЕЛ №24

ІІ, ІІІ, ІІІ, ІІІ, ІІІ, ІІІ,
ІІІ, ІІІ, ІІІ,
І, ІІ, ІІ, ІІ, ІІІ, ІІІ,

Ліцей №25

І, ІІ, ІІІ, ІІІ,

ЗОШ №26

І, ІІ, ІІІ, ІІІ,

ЗОШ №27

ІІ, ІІ, ІІ, ІІІ, ІІІ, ІІІ, ІІІ

ЗОШ №28

І, І, ІІ, ІІ, ІІ, ІІ,

ЗОШ №30

ІІ, ІІІ, ІІІ,

ЗОШ №33

ІІІ,

ЗОШ №36

ІІ, ІІІ, ІІІ, ІІІ, ІІІ

ІІІ, ІІІ, ІІІ,
ІІ, ІІІ, ІІІ
І, ІІ, ІІ, ІІІ, ІІІ, ІІІ,
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м/л
при
ЖДТУ
НВК №34

ІІІ,

ЖМК

І, ІІІ, ІІІ,

ІІІ, ІІІ,

Міжнародний
мовно-літературний
конкурс учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка проводиться з метою
вшанування творчої спадщини Т.Г. Шевченка, виховання у молодого
покоління поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної
освіти в Україні.
Результати VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
ЗНЗ
Г.Г. №1
М.гімн. №3
ЗОШ №1
ЗОШ №5

Результат (місця)
міський
обласний
ІІ, ІІ
ІІ, ІІ, ІІІ
ІІІ, ІІІ
II, II, III, ІІІ

ЗОШ №6
ЗОШ №7
ЗОШ №10
СЗОШ №12
ЗОШ №14
ЗОШ №15
ЗОСШ №16
ЖСШ №20
ЗОШ №21
ЗОШ №22
Гум.гім.№23
ЖЕЛ №24
Ліцей №25
ЗОШ №26
ЗОШ №27
ЗОШ №28

III
III

ЗОШ №30
ЗОШ №32
ЗОШ №33
ЗОШ №36
м/л при ЖДТУ

III, ІІІ, ІІІ
ІІІ
ІІ
І, ІІІ, ІІІ
IIІ

II, ІІ III
ІІІ, ІІІ
ІІІ
I , ІІІ
III
І, II, III, III
IІІ
II, II, III, ІІІ, ІІІ
II, II
III, ІІІ
II
ІI, II, ІІІ, ІІІ
І , І, III,

Всеукраїнський

І

Глущенко Ю.А., 6 кл. – ІІІ

І

Шарова В.О., 5 кл. – І, премія
Президента

І

Постіженко А.В., 10 кл. – ІІ
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Результати обласного етапу ІХ Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка
ЗЗСО
ЗОШ №21
ЗОШ №28
Гум.
гімн
№23
МЛ

Обласний етап
І місце- Шевчук Софія
І місце – Шарова Валерія
ІІ місце – Васянович Олександра
ІІІ місце – Гедулянова Вероніка

Іноземні мови
Учні 11 класу СЗОШ №12 взяли участь у ІV Всеукраїнському конкурсі
есе англійською мовою серед школярів (Київський національний університет
імені Т.Шевченка, економічний факультет, кафедра іноземних мов):
Фонарюк А. – І місце; Арапова К. – ІІ місце; Брежнєв В., Фаустова І. – VІ
місце.
Диплом І ступеня отримала учениця 8 класу ЖМГГ №23 Сєтак А. на
конкурсі творчих робіт (ЖДУ імені І.Франка).
Учні ЖМГГ №23 взяли участь у конкурсі Pearson + Alecom”Discover
Britain:Power of Partnership”.
Освітня галузь «Природознавство»
Всеукраїнський конкурс «Intel-Eko Україна» є одним із національних
турів Міжнародного конкурсу Intel International Science and Engineering Fair
(ISEF) – Всесвітнього огляду-конкурсу науково-технічних досягнень
учнівської молоді, є відбірковим туром для міжнародних конкурсів, а саме
для I-SWEEEP (Міжнародна Олімпіада Проектів на тему «Стабільний Світ»),
міжнародного конкурсу екологічних проектів INESPO, міжнародного
конкурсу наукових та мистецьких робіт учнів «Genius», міжнародного
фестивалю молодих науковців E(x)plory, міжнародної олімпіади екологічних
проектів INEPO EURASIA, в яких бере участь Національний екологонатуралістичний центр Міністерства освіти і науки України.
ЗНЗ
результат
ЗНЗ
результат
2016/2017 н.р.
2017/2018 н.р.
ЗОШ
диплом (ІІ) –
ЗОШ №5
Диплом (ІІІ) - Кушнір Лілія,
№8
Кузнєцова Я.,
10 клас
11 кл.
ЗОШ №30,
Закревський Олександр, 9
вих.
клас, - ІV місце
МЦНТТУМ
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У
Всеукраїнському
конкурсі
молодіжних
проектів
з
енергоефективності «Енергія і середовище» диплом ІІІ ступеня отримав
Закревський Олександр, учень 9 класу ЗОШ № 30, вихованець ЖМЦНТТУМ
з роботою: «Найкращий спосіб утеплення труб водопостачання»
(кер. Шубін А.Г., вчитель фізики).
У Всеукраїнському конкурсі-огляді екологічних агітколективів на
кращий захід екологічного спрямування «Земля – наш спільний дім»
переможцями стали:
ЗНЗ, назва колективу

Етап Результат (місце)
Обласний

Міський

ЖГГ №1 «Еколята»
ЗОШ №5 «Екосейв»
ЗОШ №10
«Барвінок»
ЗОШ №14 «Діти
Житомира»
ЗОШ №19
«Едельвейс»
ЗОШ №21
«ЕКОКЛАС»
ЗОШ №22 «Веселка»
ЖМГГ №23 «Діти
Землі»
ЖЕЛ №24 «Екос»
Ліцей №25 «ЮНЕК»
ЗОШ
№30«Едельвейс
ЖМК «Юні
природодослідники»

2016/17

2017/18

ІІІ
ІІІ
ІІІ

ІІ

2016/17

2017/18

Всеукраїнський
2016/17

2017
/18

подяка

ІІ
ІІІ
Гран-прі

ІІІ

ІІ
І
І
ІІІ
ІІ

І

ІІІ

ІІ

Освітня галузь «Технології»
Інформаційно-комунікаційний компонент
На міжнародному відкритому конкурсі творчих робіт в галузі
цифрового мистецтва «Яка прекрасна наша планета» Федорчук Юлія (9 клас
ЗСШ №16) отримала спеціальний приз, Новицька Світлана (8 клас ЗОШ
№17) посіла І місце, Литвинчук Анастасія (6 клас ЗОШ №17) – ІІ місце.
Результати учнів ЗОШ №17 (керівник - вчитель інформатики
Тарасюк М.Д.) на національному та міжнародних етапах конкурсу
комп’ютерних проектів INFOMATRIX:
результат
Шкаєв Павло (9 клас) – І місце на всеукраїнському та бронзова медаль
(ІІІ місце) на міжнародному (м.Бухарест)
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За вагомі досягнення в змаганнях міжнародного рівня Шкаєв Павло
отримав персональну відзнаку «Гордість України» (наказ НЕНЦУМ від
22.06.2018р. №75 «Про підсумки фіналу Міжнародного конкурсу
комп’ютерних проектів «INFOMATRIX – 2018»).
Сівченко Олександр (7 клас ЗОШ №21) отримав сертифікат учасника
Міжнародного конкурсу з робототехніки (США).
ПРАНГМІЛІНЕ – змагання з усного математичного рахунку в режимі
онлайн,
яке
проводиться
на
освітньому
сайті
Міксіке.
Змагання розвивають навички усної лічби, дають можливість активно
спілкуватися між собою учасникам змагань із різних країн, зокрема
з учасниками з Естонії, Литви, Латвії, Словенії та Грузії (8 вересня 2017 року
відбулось підписання Меморандуму про співпрацю між Міністерством освіти
і науки України та освітньою компанією MIKSIKE (Естонія). Активну участь
у даних змаганнях взяли 250 учнів ліцею №25.
Команда вихованців гуртків «Веселі роботи» під керівництвом
Нагалевського М.К. (вчитель інформатики ліцею №25, керівник гуртка
ЖМЦНТТУМ) презентувала свій робопроект «Екомісто» 15 квітня в
Українському домі на другому Всеукраїнському фестивалі «ROBOfist
– більше ніж роботи” (м.Київ) та здобули перемогу у номінації
«Найбільш креативні рішення», отримали медалі, набори LEGO.
За результатами досягнень учні ЗЗСО та вихованці ЗПО щороку
стають стипендіатами Президента України, Кабінету Міністрів України,
облдержадміністрації, міського голови.
Стипендія Президента України за підсумками 2016/2017 н.р.:
- Ящук Євген (випускник ЖЕЛ №24, І місце на всеукраїнській олімпіаді з
історії);
- Варварик Костянтин (випускник ЗОШ №30, І місце на всеукраїнській
олімпіаді з географії);
- Горбунова Тетяна (випускниця ЗОШ №5, І місце на всеукраїнському
конкурсі-захисті МАН);
Стипендія Кабінету Міністрів України (за підсумками 2016/2017н.р.):
- Постіженко Анна (10 клас ЗОШ №36).
Стипендія Президента України за підсумками 2017/2018
н.
р. (виплата буде проводитися з вересня 2018р. по вересень 2019 р.):
- Шарова Валерія (5 клас ЗОШ №28, І місце у Міжнародному мовнолітературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка);
- Нечипорук Марія (8 клас приватної школи «Сяйво», І місце на
Всеукраїнській олімпіаді з географії);
- Котельникова Валерія (випускниця ЗОШ №21, ІІ місце на Всеукраїнському
конкурсі-захисті МАН);
- Попов Артем (випускник СЗОШ №12, І місце на Всеукраїнському конкурсізахисті МАН);
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- Шевчук Катерина (8 клас ЗОШ №5, ІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з
історії);
- Кушнір Лілія (10 клас ЗОШ №5, І місце на Всеукраїнській олімпіаді з
екології).
Стипендія голови Житомирської обласної державної адміністрації за
підсумками 2017/2018 н. р.:
- Кушнір Лілі (10 клас ЗОШ №5);
- Попов Артем (11 клас СЗОШ №12);
- Котельникова Валерія (11 клас ЗОШ №21).
Стипендії міського голови:
- 30 переможців загальноміський конкурсу «Обдарованість року» (по 500
грн. кожному на загальну суму 15 000 грн;):
учні ЗОШ №1, ЖМГ №3, ЗОШ №5, ЗОШ №6, ЗОШ №7, ЗОШ №8, ЗОШ
№10, ЗОШ №14, ЗОШ №17, ЗОШ №19, ЗОШ №21, ЖМГГ №23, ЖЕЛ №24,
ліцею №25, ЗОШ №26, ЗОШ №27, ЗОШ №28, ЗОШ №30, ЗОШ №33, ЖМК,
м/л при ЖДТУ; вихованці ДЮСШ №1 (ЖМГГ №23), ДЮСШ №2 (ЗСШ
№16), ШЮД (ЗОШ №22), ЦТДіМ (ЖМГ №3, ЗОШ №6, ЗОШ №26),
ЖМЦНТТУМ (ЗОШ №8, СЗОШ №12, ЗОШ №30);
- 20 вихованців ШХМ «Сонечко» (по 6000 грн. за І і ІІ семестри 2017/2018
н.р. на загальну суму 120 000 грн.);
- 25 учнів та вихованців загальноосвітніх, позашкільних закладів оствіти
міста (ЖМГ №3, ЗОШ №5 (2 учні), СЗОШ №12, ЗОШ №19, ЗОШ №21 (2
учні), ЖМГГ №23, ЖЕЛ №24 (2 учні), ліцею №25 (3 учні), ЗОШ №27 (2
учні), ЗОШ №28 (2 учні), ЗОШ №36, м/л при ЖДТУ (2 учні), ПЗОШ
«Сяйво», МЦНТТУМ (ЗОШ №30), ЦТДіМ (ЖЕЛ №24), ШЮД – учасники та
призери обласних, всеукраїнських олімпіад, міжнародних, всеукраїнських
конкурсів, турнірів, фестивалів (по 1500 грн. на загальну суму 37500 грн);
- 71 учень-переможець міського етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
учнівських науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України (на
загальну суму 14650 грн):
6 Абсолютних переможців по 300 грн кожному (учні ЗОШ №5, ЖЕЛ №24,
ЗОШ №30, ЗОШ №32, ЗОШ №36, МЦНТТУМ (ЗОШ №21));
21 переможець (дипломи І ступеня) по 250 грн. (ЗОШ №5 (5 учнів),
СЗОШ №12, ЗОШ №21 (3 учні), ЖМГГ №23 (2 учні), ЖЕЛ №24 (2 учня),
ліцей №25 (2 учня), ЗОШ №28, ЗОШ №32, МЦНТТУМ (ЗОШ №5 (2 учні),
ЗОШ №6, ліцей №25);
20 призерів (дипломи ІІ ступеня) по 200 грн (ЗОШ №1, ЗОШ №5 (3 учні),
ЗОШ №10, ЗСШ №16, ЗОШ №17, ЗОШ №21 (2 учні), ЖЕЛ №24 (2 учні),
ліцей №25 (5 учнів), ЗОШ №27, ЗОШ №28 (3 учні));
24 призери (дипломи ІІІ ступеня) по 150 грн. (ЗОШ №5 (4 учні), ЗОШ №7,
ЗОШ №8, ЗОШ №21 (3 учні), ЖЕЛ №24 (3 учні), ліцей №25 (2 учня), ЗОШ
№27 (2 учня), ЗОШ №28 (2 учня), ЗОШ №30 (2 учня), приватна гімназія «Ор
Авнер», МЦНТТУМ (ЗОШ №6, ЖЕЛ №24, ЗОШ №30)).
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- 5 призерів фінального етапу ХХ Всеукраїнського турніру юних істориків
(по 500 грн. на загальну суму 2500 грн.): учні (ЗОШ №27 (4 учні), ЖМГГ
№23). Винагороди (грудень 2018)
- призерам всеукраїнського турніру юних винахідників та раціоналізаторів
(по 1000 грн кожному учню на загальну суму 5 000 грн, по 1500 грн
педагогічним керівникам команди на загальну суму 3000 грн): вихованці
ЖМЦНТТУМ (учні ЗСШ №16 (4 учні), ЗОШ №27), 2 керівника гуртків
ЖМЦНТТУМ;
- 15 переможцям обласних інтелектуальних конкурсів юних математиків,
фізиків, інформатиків (по 500 грн кожному на загальну суму 7 500 грн): учні
ЖМГ №3, ЗОШ №8, ЗОШ №17, ЗОШ №19, ЖСШ №20, ЗОШ №21 (2
учня),ліцею №25 (2 учня), ЖМК, м/л при ЖДТУ (5 учнів);
- 30 призерам (дипломи 2 ступеня) обласних інтелектуальних конкурсів юних
математиків, хіміків, економістів, біологів, правознавців (по 250 грн кожному
на загальну суму 7 500 грн): вихованці ЖМЦНТТУМ (ЗОШ №5 (2 учня),
ЗОШ №6, СЗОШ №12, ЗОШ №19, ЗОШ №21, ЖМГГ №23, ліцей №25 (3
учні), ЗОШ №27 (2 учня), ЖМК); учні ЖМК (10 учнів), м/л при ЖДТУ (7
учнів));
- 20 педагогічним керівникам учнівських команд (по 500 грн кожному на
загальну суму): ЗОШ №1, ЖМГ №3, ЗОШ №5, ЗОШ №6 (2 вчителя), ЗОШ
№7, СЗОШ №12, ЗОШ №17, ЗОШ №21, ЖМГГ №23, ЗОШ №27, ЖМК (3
вчителя), м/л при ЖДТУ, ЖМЦНТТУМ (5 керівників гуртків).
Позашкільна освіта
Створювати додаткові умови для самовизначення, саморозвитку,
самореалізації особистості, формування моральних якостей у дітей та
підлітків, соціально-громадського досвіду; сприяння професійній орієнтації,
розвитку творчих здібностей - такі завдання сьогодні покладає держава на
систему позашкільної освіти. Провідна роль у реалізації цих завдань
традиційно належить закладам позашкільної освіти.
У м. Житомирі збережена мережа закладів позашкільної освіти,
підпорядкованих департаменту освіти міської ради.
Успішно функціонують 6 закладів позашкільної освіти:
- Житомирський Центр творчості дітей і молоді
( директор Полівода М.Є.);
- Житомирський міський центр науково-технічної творчості
учнівської молоді (директор Васьківський В.А.);
- Житомирська міська школа хореографічного мистецтва «Сонечко»
(директор Гузун М.С.);
- Школа юних десантників (директор Бурлака В.В.);
- Дитячо-юнацька спортивна школа №1 (директор Родіонова О.Ф.);
- Дитячо-юнацька спортивна школа №2 (директор Новицька Л.М.).
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У 2018 році працювали 96 гуртків, 403 групи; позашкільною освітою
охоплено 6 305 вихованців (або 23% від загальної кількості учнів закладів
освіти).
Гендерний склад вихованців закладів позашкільної освіти - в межах
47% (хлопці) /53 % (дівчата).
З метою забезпечення сприятливих умов для вільного, творчого,
інтелектуального, духовного вдосконалення дітей, зайнятості учнівської
молоді освітній процес здійснюється за 7 напрямами позашкільної освіти:
науково-технічний,
художньо-естетичний,
дослідницькоекспериментальний,
еколого-натуралістичний, військово-патріотичний,
фізкультурно-спортивний, гуманітарний.
Вихованці надають перевагу гурткам науково-технічного напряму
(52 гуртки, 170 груп, 2546 дітей (40,3% від загальної кількості вихованців
закладів позашкільної освіти), художньо-естетичного напряму (32 гуртки,
115 груп, 2045 дітей (32,4%), фізкультурно-спортивного напряму (92 групи,
1069 дітей (17 %).
Позашкільна освіта міста не обмежується зазначеними закладами
освіти. Школярі здобувають додаткову освіту в закладах позашкільної освіти
управління у справах сім’ї, молоді та спорту, управління культури міської
ради, обласного підпорядкування – центрі дитячої та юнацької творчості,
центрі туризму, краєзнавства учнівської молоді, еколого-натуралістичному
центрі учнівської молоді.
Загальний показник охоплення позашкільною освітою дітей по місту
становить 77%.
Заклади позашкільної освіти забезпечені педагогічними кадрами.
Освітній процес дає педагогам свободу експериментів і творчості,
готовність мобільно і адекватно реагувати на зміни в освіті, організацію
інноваційної діяльності.
Сім педагогів ЖМЦНТТУМ взяли участь в обласному конкурсі на
кращу науково-методичну розробку, методичні рекомендації Вітюк О.О. та
Зайця І.В. відзначені дипломами управління освіти і науки
облдержадміністрації.
Збірка
методичних
рекомендацій
керівника
гуртка
«Радіоконструювання» Хмари В.О. відмічена
Дипломом І Ступеня
обласної виставки «Сучасна освіта Житомирщини - 2018».
Методист Петровська І.М. стала фіналістом заключного етапу
Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності «Джерело творчості» в
номінації «Кращий методист позашкільного навчального закладу».
У ЦТДіМ та ЖМЦНТТУМ функціонує психологічна служба:
здійснюється супровід розвитку вихованців, надається необхідна
психологічна допомога гуртківцям, які беруть участь у масових заходах
різних рівнів тощо.
Проводилася психологічна просвіта з питань здорового способу життя,
основ загальної та вікової психології, правил поведінки в інтернет - просторі,
тайм-менеджменту, професійного самовизначення, особливостей ефективної
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взаємодії «батьки - дитина», виховання толерантної та правосвідомої
поведінки, емоційної культури спілкування та патріотичного виховання.
Найбільшим закладом позашкільної освіти міста є Житомирський
Центр творчості дітей і молоді (директор Полівода М.Є.).
Освітній процес здійснювався у 31 гуртку, 157 групах та колективах,
охоплено позашкільною освітою 2545 вихованців.
Педагогічний колектив ЦТДіМ продовжував працювати над науковометодичною темою «Роль особистості педагога позашкільного навчального
закладу у вихованні та розвитку світогляду, духовності і творчих здібностей
дитини».
Згідно з мережею гуртків і колективів працювали відділи: художній,
образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, природничий.
Навчально-виховна робота у закладі була спрямована на формування
загальнолюдських цінностей; забезпечення умов розкриття, розвитку та
реалізації творчого потенціалу вихованців; пошуку, розвитку та підтримки
обдарованих дітей; удосконалення змісту та форм організації навчальновиховного процесу.
У ЦТДіМ керівниками гуртків «Художня творчість» Сафоновою Ю.Е.,
Долгополовою О.Ю. розроблена програма гуртка «Художня творчість», яка
затверджена Науково-методичною радою НМЦ департаментиу освіти.
Навчальна програма керівника гуртка «Основи дизайну» Канарьової О.В.
отримала І місце на обласному конкурсі науково-методичних матеріалів.
За представлений «Збірник програм з позашкільної освіти» на
ХХІ обласній педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомирщини - 2018»
заступник директора з навчально-виховної роботи Арбузова О.А. та
завідувачка навчально-методичним кабінетом Брега А.П. нагороджені
дипломом І ступеня.
Арбузова О.А., Брега А.П. - переможці обласного етапу та лауреати
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для
позашкільних навчальних закладів системи освіти.
Керівники гуртків - майстри народної творчості - Канарьова О.В.,
Ренова О.В., Брега А.П., Падюк І.В. брали участь у мистецькому проекті
І Регіонального форуму «Житомирщина - територія можливостей».
Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.03.2018 року
№ 295 «Про присвоєння, підтвердження, позбавлення почесних звань
«Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив» творчим
колективам ЦТДіМ: присвоєно почесне звання «Народний художній
колектив» - гуртку «Рукоділля», творчому об’єднанню «Український
сувенір»; підтверджено почесне звання «Народний художній колектив» гуртку «Українська народна вишивка», студії естрадної пісні, хоровій студії
«Струмочок», творчому об’єднанню «Візерунки», гуртку «Мистецтво
бісероплетіння»,
хореографічному ансамблю «Тіп-Топ»; підтверджено
почесне звання «Зразковий художній колектив» гуртку «Макраме».
Проведено звітні концерти, виставки творчих колективів закладу щодо
присвоєння почесного звання «Зразковий художній колектив» (гуртки
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«Художня творчість», «Основи дизайну») та підтвердження почесного
звання «Народний художній колектив» (ансамбль спортивного бального
танцю «Ритм»).
Значна увага приділялась співпраці з обласними дитячими та
юнацькими бібліотеками, громадськими організаціями, благодійним фондом
«Надія є» (участь у міському, обласному етапах телевізійного конкурсуфестивалю «Зірочка засвітись»), благодійним фондом «Родина Розенблат»,
обласним дитячим фондом України (було виготовлено та передано більше
150 листівок дітям префектури Фукусіма, Японія), ГО «Розстріляна
молодість», обласним краєзнавчим музеєм, обласним Центром народної
творчості, ГО «Я - МАМА».
Спільно з Благодійним фондом «Заложники Чорнобиля» проведено
українсько-японську виставку дитячого малюнка «Маленькі жовті листи», на
якій було представлено 47 малюнків дітей і школярів з м. Тойохаті та селища
Огума (префектура Фукусіма), 120 малюнків вихованців «Народного
художнього колективу» студії «Юний художник», 42 вихованця отримали
Дипломи організаторів виставки. Для вихованців студії «Юний художник»
викладачі японського університету провели майстер-клас. Юні художники
студії - учасники Міжнародного конкурсу малюнків «Автомобіль твоєї мрії»,
Міжнародного конкурсу дитячого малюнка (Японія, префектура Канагава)
«Народний художній колектив» гурток «Українська народна вишивка»
- учасник Всеукраїнської акції «Україна моя вишивана». Керівник колективу
Брега А.П. та її вихованці вишивали «Карту єднання в кольорах
національного віночка».
У Житомирській обласній науковій бібліотеці ім. О.Ольжича та
Житомирській обласній бібліотеці для дітей проведено виставки дитячих
робіт «Легенди і міфи в дитячих малюнках» і «Міфи та легенди очима дітей»
вихованців гуртка «Юний дизайнер».
Неодноразово вихованці гуртків брали участь в акціях патріотичного
спрямування: «Новорічна прикраса для воїна», «Сувенір і листівка для
бійця», подарунки для дітей з Мар’їнки, концерт у військовому шпиталі.
У результаті творчої роботи педагогів вихованці гуртків і колективів
стали переможцями і призерами у фестивалях та конкурсах різного рівня:
Міжнародних - 13, Всеукраїнських - 11, обласних - 18, міських - 13.
Хореографічний ансамбль «Тіп-топ» (керівник Купченко Л.М.) став
лауреатом І премії «Естрадний танець» та ІІ премії «Народна хореографія» на
УІІ Міжнародному арт фестивалі - конкурсі «Сузір’я в Несебрі» (Болгарія), у
ІІІ міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв «Осіння рапсодія» (м.Київ) тричі лауреат І та ІІ премій. 10 вихованців Поліводи М.Є. - лауреати Гран-прі,
І та ІІ премій на Міжнародному фестивалі конкурсі «Форум мистецтв» (м.
Дніпро). Лисюк Софія - призер Міжнародного конкурсу дитячого малюнка
(м.Канагава, Японія), керівник Сарата Т.І.
У Житомирському міському центрі науково-технічної творчості
учнівської молоді (директор Васьківський В.А.) функціонувало 43 гуртки,
123 групи, в яких навчалося 1854 вихованці.
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Навчально-виховна діяльність в МЦНТТУМ здійснюється в чотирьох
основних корпусах (вул. Пушкінська, 17; вул. Б.Тена, 82-а; вул. Гагаріна, 22;
вул. Св. Йоанна Павла ІІ, 3).
З метою більшого охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною
освітою, надання зручності для відвідування гуртків дітям з віддалених
районів міста навчальні заняття гуртків проводяться на базах закладів освіти:
ЗОШ №5, ЗОШ №8, ЗОШ №14, ЗОШ №16, ЗОШ №21, ЗОШ №27, ЗОШ
№30, ЗОШ №36, екол. ліцею № 24, міського колегіуму, ЖДНЗ № 33,
підліткових клубів «Ровесник», «Дружба», ЖДУ імені Івана Франка.
Розгалужена мережа гуртків та творчих об’єднань відповідає сучасним
запитам дітей та їх батьків, забезпечує можливість реалізувати себе в різних
напрямах науково-технічної творчості.
У 2017-2018 навчальному році відповідно до запитів батьків та інтересів
дітей, тенденції розвитку сучасного освітнього простору мережа гуртків
закладу оновлювалася і розширювалася. Зокрема, розпочали роботу гуртки
«Основи робототехніки», «Цікава інформатика», «Програмування та
комп’ютерна графіка», «Основи візуального програмування», «Основи
експериментальної та теоретичної фізики», «Правознавець», «Архітектурне
моделювання», «Конструювання та моделювання одягу», «Соломоплетіння».
За підтримки управління освіти міської ради на базі ЖМЦНТТУМ
працювали 9 міжшкільних предметних факультативів з основ науководослідницької діяльності, фізики, математики, хімії.
Гарною традицією стало експонування виставок кращих робіт
гуртківців в бібліотеках міста : «Живу, люблю, і дихаю тобою, моє найкраще
місто на Землі» (гурток «Юний фотоаматор», керівник Радіонова Н.І.), «Мій
рідний край, моя земля» (гурток «Образотворче мистецтво», керівник
Радецький О.О.), «Мрії - крила твої» (гурток «Образотворче мистецтво»,
керівник Саєць К.І.), «Скринька чудес» (гурток ПТМ, керівник Меркулова
Ж.О.), які стали першою сходинкою в програмі естетичного виховання дітей.
У лютому 2018 року в Житомирській обласній наукової бібліотеці
ім.О.Ольжича відбувся творчий звіт колективів на присвоєння та
підтвердження почесного звання «Зразковий художній колектив», де свої
роботи представили гуртки «Образотворче мистецтво» (керівник Саєць К.І.),
«Різьблення по дереву» (керівник Заєць І.В.), «Народне мистецтво» (керівник
Алейнікова О.А.), «Моделювання одягу» (керівник Дурицька С.В.), «Оригамі
та паперопластика» (керівник Маєвський А.П.), «М’яка іграшка» (керівник
Пустовойт Н.О.).
Одним з пріоритетних напрямів роботи МЦНТТУМ є науководослідницька діяльність. Продовжила роботу філія територіального
відділення Малої академії наук Житомирського міського центру науковотехнічної творчості учнівської молоді.
У ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт МАН України були представлені роботи у 4 відділеннях, 5 секціях
(5 вихованців центру). Котельникова Валерія (відділення математики, секція
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прикладна математика) та Цивінський Артем (відділення математики, секція
математика) вибороли призові місця (ІІ та ІІІ відповідно).
Керівниками гуртків ЖМЦНТТУМ проводилися пізнавальні та
святкові заходи, бесіди, спілкування в гуртках, присвячені національнопатріотичному вихованню, з правових питань, організовуються відвідування
гуртківцями тематичних виставок, музеїв.
Вихованці ЖМЦНТТУМ гідно представляють заклад у міжнародних
та всеукраїнських масових заходах. Із 506 вихованців - 283 посіли призові
місця (56%).
Команда вихованців гуртка «Юний ерудит» (керівник Васьківський
Д.В.) виборола титул Чемпіонів України з «Брейн-рингу» та третє місце з гри
«Що? Де? Коли?» серед школярів.
Команда «Центр» брала участь у ХІІ Чемпіонаті Європи серед
школярів з гри «Що? Де? Коли?», який проходив у м. Гомелі (Білорусь) та
стала бронзовим призером змагань (травень 2018р.).
Високі результати свідчать про те, що вихованці МЦНТТУМ на
належному рівні володіють теоретичним матеріалом, мають високий рівень
практичних умінь та навичок, виявляють творчий підхід у проектуванні,
моделюванні та виготовленні конкурсних робіт.
З 2018 року навчальний заклад активно впроваджує один із трендів у
світовій освіті, який передбачає змішане середовище навчання, і показує
дитині, як застосовувати науку і мистецтво воєдино в повсякденному житті STEM – освіту.
З цією метою розширено мережу гуртків «Робототехніки». Причому
робота ведеться не лише в напрямку збільшення навчальних груп
(збільшилась на 1 групу, 15 дітей), велика увага приділяється комплектації
матеріально-технічної бази гуртка. Зокрема, були закуплені 3 комплекти
базових наборів LEGO MINDSTORMS Education EV3 окремо для вихованців
молодшої та старшої вікових груп.
Розпочато роботу по оформленню та оснащенню лабораторії
«Робототехніки» на базі ЖМЦНТТУМ яка має розпочати свою роботу з
01.09.2018 р.
Поступово розширюється мережа предметних гуртків, навчання в яких
базується на комплексному міждисциплінарному підході з проектним
навчанням, що поєднує в собі природничі науки з технологіями, інженерією і
математикою. Цього року свою роботу розпочали гуртки: «Юний
конструктор приладів з радіоелектроніки» (1 група, 12 дітей), «Архітектурне
моделювання» (1 група, 15 дітей), «Наукові дослідження в економіці» (1
група, 21 дитина), «Юний винахідник» (1 група, 15 дітей), вихованці якого
цього року вибороли ІІІ місце на Всеукраїнському турнірі Винахідників та
раціоналізаторів. Вихованці гуртків «Юний фізик», «Юний математик»,
«Правознавець» є переможцями міських та обласних етапів предметних
турнірів та представляли Житомирську область на Всеукраїнському рівні.
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З метою поєднання розвитку у дітей
інформаційно-цифрової
компетентності та спілкуванні іноземною мовою відкрито гурток «Основи
інформаційних технологій з англійською мовою» (1 група, 15 дітей).
Цього року навчальний заклад надає перевагу освітньому процесу,
який орієнтований на проектне навчання. Розширила спектр наукових
досліджень філія територіального відділення Малої академії наук
Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської
молоді. Зокрема, вперше беруть участь у конкурсі науково-дослідницькі
роботи в напрямку «Робототехніка» «Екологічно безпечні технології та
ресурсозбереження», «Експериментальна фізика», «Науково-технічна
творчість та винахідництво». Всього у першому етапі конкурсу-захисту взяли
участь 10 вихованців, з яких 7 вибороли призові місця.
Житомирська міська школа хореографічного мистецтва «Сонечко»
(директор Гузун М.С.) - профільний позашкільний навчальний заклад,
основним напрямом діяльності якого є художньо-естетичний, що передбачає
залучення учнів, вихованців до активної діяльності з вивчення вітчизняної і
світової культури та мистецтва, оволодіння практичними уміннями та
навичками у мистецтві хореографії, організації змістового дозвілля.
У 19 класах навчається 402 учні.
Основним структурним підрозділом
школи є народний
хореографічний ансамбль «Сонечко». Наказом МОН України від 13.07.2017
№1023 хореографічному ансамблю підтверджено почесне звання «Народний
художній колектив».
Школа забезпечує умови вибору різноманітних видів художньоестетичної діяльності. Окрім хореографії, діти займаються у гуртках:
«Верхова їзда», «Акробатика», «Рукоділля», «Український національний
одяг», «Танцювально-пісенний фольклор України», «Пізнай себе»,
«Граматика ефективного спілкування», «Літературне краєзнавство», які
працюють за адаптованими програмами.
При школі працює кінно - спортивна база. Учні мають можливість
здобувати навички верхової їзди.
Другий рік поспіль школа хореографічного мистецтва «Сонечко» організатор міського фестивалю «Мамина радість», в якому беруть участь
хореографічні колективи закладів освіти міста (03 травня 2018 року).
ШХМ «Сонечко» - дипломант ІХ Всеукраїнського літературномузичного фестивалю-реквієму «Розстріляна молодість».
Учні школи брали активну участь у культурно-мистецьких заходах
міста, області, України та зарубіжжя (Франція, Польща); прийом делегацій із
Болгарії (відкриті уроки), Китаю, Європарламенту, міжнародної делегації
«Жінки Європи».
У травні 2018 року 20 кращих учнів ШХМ «Сонечко» відзначені
стипендією міського голови.
Дитячо-юнацькі спортивні школи №1 та №2 здійснюють роботу серед
дітей і учнівської молоді, спрямовану на зміцнення їх здоров'я та всебічний
фізичний розвиток.
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У Дитячо-юнацькій спортивній школі №1 (директор Родіонова О.Ф.)
культивується три види спорту (баскетбол, волейбол, шахи), працює чотири
відділення - баскетбол (дівчата), баскетбол (юнаки), шахи, волейбол (дівчата,
юнаки). У 46 групах навчалося 585 вихованців.
З вихованцями відділень ДЮСШ № 1 працювало 19 тренеріввикладачів (5 сумісників). З 14 основних тренерів-викладачів: два тренери
вищої категорії (Демб Г.Д., Кравченко В.С.), тренер І категорії (Дернова
Т.А.) та сім тренерів
ІІ категорії.
Наказом управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської
міської ради від 26.12.2017 року №579 надано ІІ категорію строком на 4 роки
дитячо-юнацькій спортивній школі №1.
За підсумками навчального року вихованці відділень школи - учасники
42-х офіційних спортивних заходів (чемпіонати України, області, міста,
Всеукраїнські турніри) та 16-и спортивно-масових заходів міського,
обласного рівнів.
З вихованців школи було сформовано шість команд з ігрових видів
спорту для участі в чемпіонатах України у різних вікових групах (по три з
волейболу і баскетболу).
Вісім вихованок відділення баскетболу (дівчата) брали участь в сезоні
2017-2018 р.р. Вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд у складі
житомирської команди СК «Каліпсо» (старший тренер-викладач Дернова
Т.А.).
У 2018 році ДЮСШ №1 закінчили 16 вихованців, які отримали
свідоцтва про закінчення дитячо-юнацької спортивної школи та
кваліфікаційні книжки спортсменів.
З вагомих досягнень вихованців ДЮСШ №1 - 4 призових місця на
чемпіонатах України: команда волейболістів 2005 р.н. та молодші (12
вихованців) у чемпіонаті України з волейболу «Дитяча ліга» виборола срібні
медалі (тренер-викладач Городній Ю.В.); вихованці старшого тренеравикладача відділення шахів Думанського Я.Н. Петренко Марина стала
чемпіонкою України серед дівчат до 10 років з блискавичної гри та срібною
призеркою з класичних шахів, Симон Артем здобув срібло в змаганнях зі
швидких шахів серед юнаків до 8 років.
В чемпіонатах Житомирської області баскетбольні команди юнаків
2003-2004 р.н. та дівчат 2001-2002 р.н. стали чемпіонами.
Вихованці відділення волейболу здобули титул чемпіонів області у
вікових групах 2001-2002 та 2003-2004 років народження.
Чотири рази команди відділень ігрових видів спорту ставали призерами
(ІІ та ІІІ місця) чемпіонатів області.
Вихованці відділення шахів три рази ставали чемпіонами області в
різних вікових групах, в 5-ти - були призерами чемпіонатів.
У червні 2018 року Петренко Марина зіграла у чемпіонаті світу зі
швидких та блискавичних шахів серед дівчат до 10 років в м. Мінськ
(Білорусія) та готується до чемпіонату Європи з класичних шахів, який
відбудеться в жовтні місяці в Іспанії, як основний представник від України.
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216 вихованців школи виконали норми спортивної класифікації
України і отримали спортивні розряди: Лудіщев Артем отримав звання
«Кандидат в майстри спорту», 31-му вихованцю було присвоєно І
спортивний розряд, 184 виконали нормативи ІІ, ІІІ та юнацьких спортивних
розрядів.
Тренеру-викладачу відділення шахів Кручак Л.Г. присвоєно звання
«Майстер спорту України», яке вона здобула у 2017 році за підсумками
успішного виступу у півфіналі чемпіонату України з шахів серед жінок.
Варто відзначити активну співпрацю тренерсько-викладацького складу
ДЮСШ №1 в наданні методичної та практичної допомоги закладам
загальної середньої освіти з проведення занять та популяризації шахів.
У Дитячо-юнацькій спортивній школі №2 (директор Новицька Л.М.)
працювало 4 відділення: гімнастики спортивної, боротьби самбо, дзюдо та
стрибків на батуті (стрибки на акробатичній доріжці), в яких займалося 384
вихованців у 35 групах.
Навчально-тренувальну та виховну роботу в школі проводили
17 тренерів-викладачів: два майстри спорту міжнародного класу, шість
майстрів спорту, два заслужені тренери України, три тренери вищої
категорії, три - першої, п’ять - другої; два тренери-хореографи, акомпаніатор.
Наказом управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської
облдержадміністрації від 20.12.2017 №1090 надано І категорію строком на
4 роки дитячо-юнацькій спортивній школі №2 (у 2013 році ІІ категорія).
Вихованці ДЮСШ №2 брали участь в багатьох змаганнях різного
рівня (міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних).
Здобули чимало нагород та показали високий результат - у відділенні
дзюдо: Бабіч Владислав - багаторазовий чемпіон, призер Всеукраїнських
турнірів, багаторазовий чемпіон, призер міжнародних змагань з дзюдо
м. Бухарест (Румунія), м. Варшава (Польща) - тренер-викладач Рудницький
М.Л.); Кумечко Віолетта - багаторазова чемпіонка Всеукраїнських турнірів,
чемпіонка міжнародного турніру з дзюдо, м. Будапешт ( Румунія) - тренервикладач Кумечко О.М.; Сичевська Анна - чемпіонка Всеукраїнських
турнірів, неодноразова призерка Всеукраїнських турнірів з дзюдо( старший
тренер-викладач Голуб В.Ю.); Кувшинець Вадим - бронзовий призер
ХХІ міжнародного турніру з дзюдо серед юнаків, м. Бохня, Польща (тренервикладач Рудницький М.Л.); у відділенні стрибки на батуті (стрибки на
акробатичній доріжці): Кварацхелія Зейнаб - чемпіонка чемпіонату України
зі стрибків на батуті серед юніорок в першій вправі та в другій праві,
чемпіонка чемпіонату України зі стрибків на батуті серед юніорок в
багатоборстві та в першій вправі та в другій вправі ,17 місце на Чемпіонаті
Європи серед юніорів (старший тренер-викладач Бєліков І.М.); у відділенні
гімнастика спортивна: вихованці - переможці, призери відкритої першості,
чемпіонату областей України; у відділенні боротьби самбо: Гапон Вікторія бронзова призерка чемпіонату Європи з боротьби самбо серед юніорок
(тренер-викладач Кумечко О.М.), Чугайнова Дар’я - чемпіонка чемпіонату
України з пляжного самбо серед дівчат середнього, молодшого віку,
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неодноразова чемпіонка Всеукраїнських турнірів ( старший тренер-викладач
Голуб В.Ю.).
Школа юних десантників (директор Бурлака В.В.) - профільний
позашкільний навчальний заклад військово-патріотичного виховання,
основним напрямом діяльності якого є патріотичний, який забезпечує
формування в учнівської молоді високої патріотичної свідомості,
національної гідності, виховання патріотичних почуттів і громадянської
відповідальності, готовності до виконання громадянського обов’язку щодо
захисту національних інтересів України, організацію змістовного дозвілля.
У школі функціонувало 3 гуртки, 11 груп, в яких займалось 187
вихованців.
У ШЮД працювало 8 педагогічних працівників, зусилля яких було
спрямоване на створення необхідних соціально - психологічних умов для
якісного проведення навчально - тренувальної та виховної роботи. Серед
них, Ратошнюк В.І. вихованці якого є чемпіонами та призерами чемпіонату
України з військово-спортивного багатоборства. Керівники гуртків Бурлака
В.В. та Іванов Д.В. підготували чемпіонів та призерів України з
універсального бою.
Команда ШЮД (керівник Шаріпов Д.С.)
гідно представила
Житомирську область у Всеукраїнському вишколі «Джура-Десантник» на
базі 95 - ї ДШБ.
Переможцем І (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело
творчості» у номінації «Керівник гуртка - 2019» став Шаріпов Дмитро
Сергійови - керівник гуртка загальної фізичної підготовки Шоли юних
десантників.
У ШЮД дуже насичена і різноманітна програма підготовки:
єдиноборства, туристична та гірська підготовка, військові дисципліни, серед
яких: армійська розвідка, вогнева, стройова, медико-санітарна підготовки,
виживання в екстремальних умовах, повітряно - десантна справа.
Особлива увага приділена професійній майстерності педагогічних
працівників школи. Поряд з внутрішньошкільними заходами з даного
питання керівники гуртків брали
участь у регіональному форумі
управлінських патріотичних справ «Ми - Українці» (м. Рівне), III-й
Всеукраїнській науково-практичній Інтернет - конференції «Професійний
розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології»,
семінарі-тренінгу «Стратегічне планування в закладах позашкільної освіти»
(м. Київ).
Школа юних десантників активно співпрацює із закладами загальної
середньої освіти, спортивними установами міста з питань спортивно масової, фізкультурно - оздоровчої та військово-патріотичної роботи. З
метою обміну досвідом та удосконалення освітнього процесу проведено
відкриті тренування, взаємовідвідування
занять, товариські зустрічі,
змагання, екскурсії, походи. ШЮД постійно запрошується на різноманітні
святкові заходи, що дало можливість гідно представити вихованців та
педагогічний колектив на рівні міста та області.
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Педагогічний колектив школи активно співпрацює з Всеукраїнською
федерацією військово - спортивного багатоборства, Всеукраїнським
об’єднанням «Майбутнє України», підтримує дружні зв’язки з багатьма
спортивними колективами міста, області, України.
Вихованці, творчі колективизакладів позашкільної освіти брали
активну участь та стали переможцями багатьох міських, обласних,
всеукраїнських, міжнародних конкурсів, змагань, фестивалів.
Позашкільна освіта в місті є складовою системи безперервної освіти,
визначеної Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про
позашкільну освіту» і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань
учнівської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у
самовизначенні.
Результати вихованців позашкільних навчальних закладів
Міський центр науково – технічної творчості учнівської молоді
Міжнародні заходи
№

Назва заходу
(конкурси,
змагання,
фестивалі,
виставки тощо)

1

Дистанційний
конкурс з
інформаційних
технологій

2

III міжнародний
відкритий конкурс
творчих робіт в
галузі цифрового
мистецтва,
присвячений
першому польоту
людини в космос
«Яка прекрасна
наша планета!»
Відкритий конкурс
історикотехнічного
моделізму «Мікро
Світ 2018», м. Київ

3

Прізвище, ім’я
вихованця

Бобрик Ілля
Максимчук Ольга
Сіліверстов Ілля
Вознюк Дар'я
Мовчан Олена
Беззубець Даніїл
Пасічник Євгеній
Ткачук Владислав
Фещенко Макар
Кучинський
Дмитро
Переходюк
Євгеній
Малик Ілля
Осипчук Дмитро
Цьомик Андрій
Васканян
Владислав
Окрушко Вікторія
Ковера Даніела
Бондарчук
Дмитро
Байло Олександр

ЗНЗ, клас

Результа
т участі
(місце,
ступінь
диплома,
учасник
тощо)
ЗОШ № 1, 6кл 2м
ЗОШ № 1, 6кл 2м
ЗОШ № 1, 6кл грамота
ЗОШ № 1, 5кл
1м
ЗОШ № 1, 5кл
2м
ЖЕЛ №24, 4кл учасник
ЖЕЛ №24, 4кл учасник
ЖЕЛ № 24, 4кл учасник
ЗОШ №30, 4кл учасник
ЖЕЛ №24, 9кл учасник
ЖМК, 8кл

учасник

ГГ №23, 8кл

учасник

ЗОШ №8, 8кл
СЗОШ № 12,
7кл
ЗОШ №9, 4кл

учасник
3м

ЖМГ №3,3кл
ЗОШ №21, 6кл
ЗОШ №30, 8кл

2м
учасник
1м

ЗОШ №8, 6кл

учасник

Прізвище та
ініціали
працівника
(який
підготував
вихованця)
Молотовська
Г.А.

Філінський
В.Р.

Шостачук
Г.М.

Шафіков М.Р.

учасник

Єфіменко
А.В.
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4

5

Х
ЧемпіонатЄвропи
середшколярів з
гри «Що? Де?
Коли?», Білорусія

14 дитячомолодіжний
фестиваль
мистецтв «Кубок
України»

Фонарюк Артем
Чернявський
Кирило
Погребніченко
Павло
Міщенко
Анастасія
Федишина
Владислава
Зимка Ігор
Шевчик Дарина

СЗОШ №12, 11кл 3м
СЗОШ №12,
11кл
СЗОШ №12,
11кл
СЗОШ №12,
10кл
ЗОШ №26, 9кл
СЗОШ №12,
11кл
ЖЕЛ №24,
10кл

2м

Васьківський
Д.В.

Дурицька
С.В.

Всеукраїнські заходи
№

1

2

Назва заходу
(конкурси,
змагання,
фестивалі,
виставки
тощо)

Конкурс
творчості дітей
та учнівської
молоді «За
нашу свободу»
Всеукраїнський
відкритий
літературномузичний
фестиваль
«Розстріляна
молодість»

Прізвище, ім’я
вихованця

Крижановська
Єлизавета
Місюра Дар’я
Кравчук
Марина
Мельник
Вероніка
Олійник
Анастасія
Камінська Софія
Расквасова
Олеся
Фещук Юрій
Степанець
Олександра
Боряк Софія
Карпік Вероніка
Цьорик Уляна
Бондарчук
Андрій

ЗНЗ, клас

Результ Прізвище та
ат
ініціали
участі
працівника
(місце,
(який
ступінь
підготував
диплом
вихованця)
а,
учасник
тощо)
3м
Радецький
О.О.

ЖЕЛ №24, 8кл
ЖЕЛ №24, 6кл
ЖЕЛ №24, 4кл

2м

Алейнікова
О.А.

ЖЕЛ №24, 6кл
ЖЕЛ №24, 8кл

3м
диплом

Басюк Т.В.

НВК №25, 4кл
ЗОШ №21, 5кл

диплом
диплом

ЗСОШ №20, 5кл
ЗОШ №1, 10кл
ЗОШ №27, 11кл
ЗОШ №33, 11кл

диплом
диплом
диплом
диплом

ЖЕЛ №24, 4кл
ЖЕЛ №24, 4кл

Маєвський
А.П.
Радецький
О.О.
Кумечко І.В.
Саєць К.І.
Радіонова Н.І.
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3

4

5

6

7

8

9

10

Конкурс робіт
юних
фотоаматорів
«Моя Україно!»
Виставка
декоративноужиткового
мистецтва
«Знай і люби
свій край»
Виставкаконкурс робіт
учнів
молодшого
шкільного віку
з початкового
технічного
моделювання
Виставкаконкурс
стендових
моделей
м. Луцьк
VIII
Всеукраїнська
науковотехнічна
виставкаконкурс
молодіжних
інноваційних
проектів«Майб
утнє України»
Фінальнийетап
ХХVI
Всеукраїнськог
о турніру юних
фізиків
Турнір юних
хіміків
Регіональна
командна
олімпіада з
програмування

Слободянюк
Поліна
Локтікова Юлія
Локтікова Юлія

ЗОШ №7, 9кл

диплом

ЖМК, 8кл
ЖМК, 8кл

диплом
2м

Чепис Уляна

ЖМК, 11кл

2м

Білявський
Нікіта
Брюхіна
Вероніка
Мосійчук Дар’я
Штиль Дмитро
Дорощук
Дмитро
Горбатюк Денис

ЖЕЛ №24, 11кл

2м

ЗОШ №35, 5кл

учасник

ЗОШ №35, 5кл
Ліцей №25, 4кл
Ліцей №25, 4кл

учасник
1м
2м

ЖМК, 4кл

3м

Селюченко
Н.М.

Безпальчук
Дмитро
Криворучко
Віктор
Соловенюк
Назарій
Закревський
Олександр
Похильченко
Катерина

ЖТК, 2к

2м,3м

Шафіков М.Р.

ЖТЄК, 3к

1м

ЖТЄК, 3к

3м,3м,3
м
учасник

Обласний ліцейінтернат для
обдарованих
дітей, 9кл

учасник

Ковтун
Валентина
Ткач Назарій
Покатілов Іван

СЗОШ №12,
11кл
ЗОШ №21, 11кл
Ліцей при
ЖДТУ, 10кл

учасник

Адамович
Олексій
Храпчук
Вікторія
Шимон Максим
Кочубей
Костянтин
Кривонос

ЗОШ №5, 11кл

учасник

ЗОШ №5, 9кл

учасник

ЖЕЛ №24, 11кл

учасник
учасник

ЗОШ №30, 9кл

Ліцей №25, 9кл
Ліцей №25, 11кл

Радіонова Н.І.

Пустовойт
Н.О.
Заєць І.В.
Радецький
О.О.
Меркулова
Ж.О.

Шубін А.Г.

Опанасюк
А.М.

учасник
учасник

учасник

Федоренко
Я.М.
Жуковський
С.С.
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11

12

13

Турнір юних
математиків

Математична
олімпіада на
всеукр. турнірі
юних
математиків
Кубок України
з гри «Брейн
ринг»

Михайло
Черниш
Ярослава
Кочубей
Костянтин
Нігматшаєв
Микита
Котельникова
Валерія
Бобкова Віталіна
Бобкова Віталіна
Котельникова
Валерія
Фонарюк Артем
Мяновська
Влада
Питкевич Ілля
Міщенко
Анастасія
Чернявський
Кирило
Зимка Ігор

14

Кубок України
з гри «Що? Де?
Коли?»

Фонарюк Артем
Мяновська
Влада
Питкевич Ілля
Міщенко
Анастасія
Чернявський
Кирило
Зимка Ігор

15

16

Фінальний етап
всеукраїнського
турніру юних
інформатиків

Конкурс
молодіжних
проектів з

Вербовський
Ілля
Шимон Максим
Кочубей
Костянтин
Кривонос
Михайло
Оверчук
Валентина
Якубович
Дмитро
Попова Карина

Ліцей №25, 11кл

учасник

Ліцей №25, 9кл

учасник

Ліцей при
ЖДТУ, 11кл
ЗОШ №21, 11кл

учасник

ЗОШ №27, 11кл
ЗОШ №27, 11кл
ЗОШ №21, 11кл

учасник
3м
3м

СЗОШ №12,
11кл
СЗОШ №12,
11кл
СЗОШ №12,
11кл
СЗОШ №12,
10кл
СЗОШ №12,
11кл
СЗОШ №12,
11кл
СЗОШ №12,
11кл
СЗОШ №12,
11кл
СЗОШ №12,
11кл
СЗОШ №12,
10кл
СЗОШ №12,
11кл
СЗОШ №12,
11кл

1м

Васьківський
Д.В.

3м

Васьківський
Д.В.

учасник

Жуковський
С.С.

ЗОШ №21, 11кл
ЖЕЛ №24, 11кл
Ліцей №25, 9кл
Ліцей №25, 11кл
ЗОШ №27, 10кл

Таргонський
А.Л.

учасник
Таргонський
А.Л.

учасник
учасник
учасник
учасник

ЗОШ №5, 8кл

учасник

ЗОШ №30, 7кл

учасник

Шубін А.Г.
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енерго
ефективності
«Енергія і
середовище»,
м. Київ

17

18

19

20

Відкрита
міжрегіональна
виставкаконкурс з
історико технічного
стендового
моделювання
«МікроМодель2018»,
м. Бровари

Конкурс
IntelEkoУкраїна 2017,
м. Київ

Всеукраїнський
відкритий
літературномузичний
фестиваль
«Розстріляна
молодість»

Змагання з
радіоелектронн

Ільченко Олена
Свіжевська
Ангеліна
Яненко
Олександр
Закревський
Олександр
Васканян
Владислав
Окрушко
Вікторія
Криворучко
Віктор
Цимбалюк
Олександра
Осипчук Дмитро

ЗОШ №30, 7кл
ЗОШ №30, 7кл

учасник
учасник

ЗОШ №30, 8кл

учасник

ЗОШ №30, 8кл

3м

ЗОШ №9, 4кл

грамота

ЖМГ №3, 3кл

3м

ЖТЄК, 3к

1м

Ліцей №25, 2кл

1м,2м

ЗОШ №8, 8кл

Цьомик Андрій
Ковера Даніела
Соловенюк
Назарій
Бондарчук
Дмитро
Тетерін
Володимир
Крушинський
Міша
Кушнір Лілія
Якубович
Дмитро
Єршова
Вероніка
Кіпчук Анна
Корзун Аріна
Мельник Тетяна
Яненко
Олександр
Закревський
Олександр
Безпальчук
Дмитро
Окрушко
Олексій
Осипчук Дмитро
Криворучко
Віктор
Соловенюк
Назарій
Цьомик Андрій
Ярошенко
Дмитрій

СЗОШ №12, 7кл
ЗОШ №21, 6кл
ЖТЄК, 3к

1м,1м,2
м
учасник
учасник
1м,3м

ЗОШ №30, 8кл

3м

ЗОШ №21, 8кл

1м,3м

ЗСОШ №20, 6кл

диплом

ЗОШ №5, 10кл
ЗОШ №5, 8кл

3м
учасник

ЗОШ №30, 8кл

учасник

ЗОШ №30, 8кл
ЗОШ №30, 8кл
ЗОШ №30, 8кл
ЗОШ №30, 9кл

учасник
учасник
учасник
учасник

ЗОШ №30, 9кл

4м

ЖТК, 2к

3м

Шафіков М.Р.

учасник

Хмара В.О.

Шафіков М.Р.

Єфіменко
А.В.

Шубін А.Г.

ЖТК, 3к
ЗОШ №8, 8кл
ЖТЕК, 3к
ЖТЕК, 3к
СЗОШ №12, 7кл
ЗОШ №14, 6кл
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21

22

23

24

25

26

ого
конструювання,
м. Рівне
Чемпіонат
України зі
спортивної
версії гри «Що?
Де? Коли?»
серед школярів
(старша група),
м. Одеса
Шкільний
Синхронний
турнір ЛУК зі
спортивної
версії гри
«Що? Де?
Коли?» (старша
група)
Чемпіонат
України зі
спортивної
версії «Своєї
гри»(старша
група), м. Одеса
Чемпіонат
України з гри
«Ерудитквартет» серед
школярів
(молодша
група), м. Одеса

Чемпіонат
України з гри
«Брейн-ринг»
серед школярів
(старша група),
м. Одеса

Чемпіонат
України з гри
«Ерудитквартет» серед

Масловський
максим

ЗОШ №14, 6кл

Фонарюк Артем
Чернявський
Кирило
Погребніченко
Павло
Міщенко
Анастасія
Зимка Ігор
Піткевич Ілля
Фонарюк Артем
Чернявський
Кирило
Погребніченко
Павло
Міщенко
Анастасія
Зимка Ігор
Піткевич Ілля
Міщенко
Анастасія

СЗОШ №12, 11кл 3м
СЗОШ №12, 11кл

Федишина
Влада
Затилюк Данило
Кучеренко
Андрій
Денисюк
Наталія
Іванніков Ілля

ЗОШ №26, 9кл

Герасимова
Аліса
Фонарюк Артем
Чернявський
Кирило
Погребніченко
Павло
Міщенко
Анастасія
Зимка Ігор
Піткевич Ілля
Фонарюк Артем
Чернявський
Кирило
Погребніченко

учасник
Васьківський
Д.В.

СЗОШ №12, 11кл
СЗОШ №12, 10кл
СЗОШ №12, 11кл
СЗОШ №12, 11кл
СЗОШ №12, 11кл 1м
СЗОШ №12, 11кл

Васьківський
Д.В.

СЗОШ №12, 11кл
СЗОШ №12, 10кл
СЗОШ №12, 11кл
СЗОШ №12, 11кл
СЗОШ №12, 10кл 1м

Васьківський
Д.В.

1м

Васьківський
Д.В.

СЗОШ №12, 11кл 3м
СЗОШ №12, 11кл

Васьківський
Д.В.

Ліцей №25, 9кл
Ліцей №25, 9кл
Ліцей при ЖДТУ,
8кл
Ліцей при ЖДТУ,
8кл
ЗОШ №5, 9кл

СЗОШ №12, 11кл
СЗОШ №12, 10кл
СЗОШ №12, 11кл
СЗОШ №12, 11кл
СЗОШ №12, 11кл 1м
СЗОШ №12, 11кл
СЗОШ №12, 11кл

Васьківський
Д.В.
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школярів
(старша група),
м. Одеса

27

28

29

30

31

32

Чемпіонат
України з гри
«Ерудитквартет» серед
школярів
(старша група),
м. Одеса

Всеукраїнська
виставкаконкурс
науковотехнічної
творчості
учнівської
молоді «Наш
пошук і
творчість тобіУкраїно!»
3 етап МАН

Фестиваль
«ROBOfirstбільше ніж
роботи»

Павло
Міщенко
Анастасія
Зимка Ігор
Піткевич Ілля
Фонарюк Артем
Чернявський
Кирило
Погребніченко
Павло
Міщенко
Анастасія
Зимка Ігор
Піткевич Ілля
Камінний
Дмитро
Свіжевський
Валентин
Бібко Ілля
Пеньківський
Андрій

Кушнір Лілія
Смиковська
Тетяна
Котельникова
Валерія
Бобкова Віталіна
Чемерис Данило
Станкевич
Віктор
Богоявленська
Софія
Смолькін
Данило
Ніколаєв
Олександр
Пирогов Денис

Всеукраїнський
конкурс з
інформаційних
технолоргій для
дітей та молоді
«ITalent»
Всеукраїнська
Кравчук Іван
олімпіада
Шубін Михайло
«DreamEco»
Кушнір Лілія
Закревський
Олександр

СЗОШ №12, 10кл
СЗОШ №12, 11кл
СЗОШ №12, 11кл
СЗОШ №12, 11кл 1м
СЗОШ №12, 11кл

Васьківський
Д.В.

СЗОШ №12, 11кл
СЗОШ №12, 10кл
СЗОШ №12, 11кл
СЗОШ №12, 11кл
Ліцей при ЖДТУ, 2м
8кл
ЗОШ №32, 9кл
2м

Шафіков М.Р.
Васьківський
В.А.
Єфіменко
А.В.

ЗОШ №20, 11кл
ПТУ, 2к

3м
3м

ЗОШ №5, 10кл
Ліцей №25, 10кл

учасник
учасник

ЗОШ №27, 11кл

2м

ЗОШ №27, 11кл
ЗОШ №7, 4кл
ГГ №23, 3кл

3м
диплом
диплом

СЗОШ №12, 1кл

диплом

ЗОШ №28, 2кл

диплом

ЗОШ №28, 4кл

диплом

ЗОШ №30, 9 кл

1м

Шатківський
В.М.

ЗОШ №5, 8кл
ЗОШ №5, 5кл
ЗОШ №5, 10кл
ЗОШ №30, 9кл

учасник
учасник
учасник
3м

Шубін А.Г.

Шубіна О.П.
Корнійчук
П.П.
Таргонський
А.Л.
Нагалевський
М.К.
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33

34

35

36

Всеукраїнський
Хакатон для
учнівської
молоді «X
REALITY
HACK 2018»,
м. Луцьк

Всеукраїнський
конкурс
дослідницькоексперименталь
них робіт з
природознавств
а «Юний
дослідник»
Всеукраїнський
конкурс
винахідницьких
і
раціоналізаторс
ьких проектів
екологонатуралістично
го напряму (1215 років)

Всеукраїнська
науковотехнічна
виставкаконкурс
молодіжних
інноваційних
проектів
«Майбутнє
України»,
м.Київ
22-23.11.18

Свіжевська
Ангеліна
Ільченко Олена
Іваницький
Олексій
Ільченко Олена
Закревський
Олександр
Попова Каріна
Єршова
Вероніка
Кіпчук Анна

ЗОШ №30, 7кл

4м

ЗОШ №30, 7кл
ЗОШ №30, 8кл

4м
диплом

ЗОШ №30, 8кл
ЗОШ №30, 9кл

диплом
АП,
диплом
диплом
диплом

Шубін Михайло

ЗОШ №30, 8кл
ЗОШ №30, 8кл
ЗОШ №30, 8кл

Шубін А.Г.

ЗОШ №5, 5кл

АП,
диплом
1м

Шубін А.Г.

Якубович
Дмитро
Ільченко Олена
Закревський
Олександр
Захарченко
Олексій
Іваницький
Олексій
Корзун Аріна
Попова Карина
Яненко
Олександр
Єршова
Вероніка
Гаврилюк
Христина
Закревський
Олександр

ЗОШ №5, 8кл

1м

Шубін А.Г.

ЗОШ №30, 7кл
ЗОШ №30, 9кл

3м
3м

ЗОШ №30, 8кл

1м

ЗОШ №30, 8кл

1м

ЗОШ №30, 8кл
ЗОШ №30, 8кл
ЗОШ №30, 9кл

2м
учасник
учасник

ЗОШ №30, 8кл

учасник

ЗОШ №30, 8кл

2м

Шубіна О.П.

ЗОШ № 30, 10
кл.

Диплом

Шубін А.Г.

Кіпчук Анна

ЗОШ № 30, 9 кл.

диплом
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37

Виставкаконкурс з
історико –
технічного
стендового
моделювання ,
м.
Хмельницький

Осипчук Дмитро

ЗОШ № 8, 9 кл.

Шафіков М.Р.

Пилипчук
Олексій

ЖЕЛ № 24, 9 кл.

Камінний
Дмитро

Л. при ЖДТУ, 9
кл

2

Всеукраїнський
турнір юних
винахідників і
раціоналізаторі
в, м.Київ

Білошицький
Влад

ЗОШ № 16, 9 кл.

ІІІ

Зіневич
Валентина

ЗОШ № 16. 10
кл.

4-9.11.2018

Соколовський
Максим

ЗОШ № 16, 10
кл.

Бондарчук
Анастасія

ЗОШ № 16, 9 кл.

Лайчук Ілля

ЗОШ № 27, 11
кл.

Гуцуляк
Світослав

Коледж
культури і
мистецтв

Слободянюк
Поліна

ЗОШ № 7, 11 кл.

Локтікова Юлія

ЖМК, 9 кл.

12-14.12.18
38

39

40

Міжнародний
фотокінофестиваль
«Осінні барви
Буковини», м.
Чернівці 914.10.18

Конкурс
Корзун Аріна
«POLYTECOУк
Мельник Тетяна
раїна 20182019»,

Хмара В.О.
Штик А.П.

1,1,2,2

Радіонова Н.І.

1,3,2
1,2

ЗОШ № 30, 9 кл.

3

ЗОШ № 30, 9 кл.

3

Шубін А.Г.

м. Київ1619.10.18

Результати участі вихованців МЦНТТУМ за І семестр
2018-2019 н.р. в обласних заходах
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№

Назва заходу
(конкурси, змагання,
фестивалі, виставки
тощо)

1

Виставка-конкурс з
Початкового
технічного
моделювання
22-23.11.18

Виставка-конкурс
НТТУМ «Осінні
фантазії» 24-25.10.18

2

3

4

5

Виставка-конкурс
НТТУМ «Паперовий
світ» 7-8.11.18
Виставка-конкурс
«Декоративний
розмай» 28-29.11.18

Фестиваль-конкурс
«Зимова казка» 1112.12.18

Прізвище, ім’я
вихованця

ЗНЗ, клас

Результа
т участі
(місце,
ступінь
диплома,
учасник
тощо)

Прізвище та
ініціали
працівника
(який
підготував
вихованця)

Артюха Іван

Ліцей №25, 3кл.

1

Редчиць Вікторія
Нікітенко Ярослав
Джигора Костянтин
Походенко Данило
Ясинський Кирило

ЖМК, 3 кл.
ЗОШ № 21, 3 кл.
ЗОШ № 1, 3 кл.
ЖЕЛ № 24, 4 кл.
ЗОШ № 20, 2 кл.

1
1
АП
АП
1

Шестакова Марія
Пшеничнюк Зоріна

Ліцей № 25, 7 кл.
Озерянська
ЗОШ, 7 кл.
ЗОШ № 20, 9 кл.

2
1

Меркулова
Ж.О.
Селюченко
Н.М.
Петровська І.М.
Шафіков М.Р.
Августинович
Н.І.
Пшеничнюк
О.А.

АП

ЖЕЛ № 24, 7 кл.
ЗОШ № 1, 11 кл.
ЗОШ № 30, 5 кл.

диплом
1
1

Кумечко І.В.
Маєвський А.П.
ШтильМаковська Л.О.
Басюк Т.В.
Кумечко І.В.

Добровінський
Олександр
Місюра Дар’я
Карпік Вероніка
Фещук Юрій
Дмітрієва Дар’я

ЖЕЛ № 24, 7 кл.

Расквасова Олеся
Поруцька
Олександра
Бова Діана
Бовкун Данило
Орлівська Наталія
Сметанюк Микита

ЖЕЛ № 24, 9 кл.
ЗОШ № 27, 9 кл.

2
АП

ЖМК, 6 кл.
ЗОШ № 30, 9 кл.

1
АП
АП
АП

Пшеничнюк Зоряна

Озерянська
ЗОШ, 7
ЗОШ № 22, 10
кл.
ЖМК, 8 кл.

Омелянчук Наталія
Завальнюк Анна
6

7

Виставка-конкурс
«Космічні фантазії»

Турнір юних
хіміків20.09.2018

ЗОШ № 20, 8 кл.

Поруцька
Олександра
Дмітрієва Дар’я
Расквасова Олеся
Бова Діана
Кухарчук Анна
Павлюк Лідія
Войтенко Валерія

АП
І
ІІ
АП
10

ЖИГГ № 23, 10
кл.
ЗОШ № 6, 11 кл.
ЗОШ № 5, 10 кл.

2
1
ІІ

Пустовойт Н.О.
Заєць І.В.
Черваток Н.Р.
Пшеничнюк
О.А.
Пшеничнюк
Г.С.
Черваток Н.Р.
Герасимчук
Г.В.
Кумечко І.В.
ШтильМаковська Л.О.
Басюк Т.В.
Пустовойт Н.О.
Ващук О.В.

68

8

Інтелектуальний
конкурс юних
фізиків5.11.2018

Огороднікова
Дарина
Лабунець Артем
Покатілов Іван
Хабазня Дмитро
Кульчицька Дар’я
Жембровська Олена
Заруцький Орест

9

Турнір юних
математиків24.09.201
8

Говорун Андрій
Кочубей Костянтин
Вісковатих Тетяна
Онищук Микола
Лозовий Владислав
Ворожбітов
Олександр

10

Інтелектуальний
конкурс юних
інформатиків
19.10.2018

Гончаренко Євген
Гребенюк Дмитро

13

14

Таргонський
А.Л.

І

Жуковський
С.С.

3
2

Єфіменко А.В.

Омельчук Віктор
Рибачук Сергій
Байло Владислав

ЦПТО, 1курс
ЖЕЛ № 24, 8 кл.
ЗОШ № 8, 9 кл.

2
1
1

Єфіменко А.В.
Заєць І.В.
Єфіменко А.В.

Ящук Валерій

ЖМК, 8 кл.

3

Єфіменко А.В.

Бондарчук Анастасія

Лайчук Ілля
Виставка-конкурс
НТТУМ в напрямку
«Авіаційна техніка»
7.12.2018
Виставка-конкурс
НТТУМ в напрямку
«Автомоб. техніка»
7.12.2018
Виставка-конкурс
НТТУМ в напрямку

ІІ

Штик А.П.
Хмара В.О.

Соколовський
Максим
Зіневич Валентин

Білошицький Влад

12

Опанасюк А.М.

І

Шкаєв Павло

Кочубей Костянтин
Інтелектуальний
конкурс юних
винахідників та
раціоналізаторів
12-13.10.18

І

ЖМГ № 3, 10 кл.
ЗОШ № 8, 10 кл.
ЗОШ № 17, 10
кл.
Ліцей № 25, 9
кл.
Ліцей № 25, 10
кл.
ЖЗСШ № 16, 10
кл.
ЖЗСШ № 16, 10
кл.
ЖЗСШ № 16, 9
кл.
ЖЗСШ № 16, 9
кл.
ЗОШ № 27, 11
кл.
ЗОШ № 8, 7 кл.
ЗОШ № 30, 8 кл.

Ігумнов Олександр

11

СЗОШ № 12, 9
кл.
ЗОШ № 19, 9 кл.
Ліцей при
ЖДТУ, 11 кл.
Ліцей при
ЖДТУ, 11 кл.
ЗОШ № 21, 9 кл.
Ліцей при
ЖДТУ, 11 кл.
ЗОШ № 19, 10
кл.
ЗОШ № 21, 9 кл.
Ліцей № 25, 10
кл.
ЗОШ № 21, 10
кл.
ЗОШ № 6, 11 кл.
Ліцей № 25, 7
кл.
Ліцей № 25, 9
кл.

Байло Олекесандр
Ярошинський
Андрій
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15

16

17

18

«Ракето-космічна
техніка» 7.12.2018
Виставка-конкурс
НТТУМ в напрямку
«Водна техніка»
7.12.2018
Виставка-конкурс
НТТУМ в напрямку
«Радіотехніка»
7.12.2018
Виставка-конкурс
НТТУМ в напрямку
«Стендовий
моделізм» 7.12.2018
Інтелектуальний
конкурс юних
правознавців89.10.2018

Загривий Артур
Мельник Володимир
Бовсунівський
Богдан
Гунько Роман
Підкаура Едуард
Заремський Єгор
Осипчук Дмитро
Камінний Дмитро
Походенко Данило
Герасимова Аліса
Небесна Олена
Остапенко Карина
Кулик Єлизавета
Вісковатих Тетяна

19

20

Гуменюк Богдана
Смиковська Тетяна

Інтелектуальний
конкурс «Мирний
космос» 20-21.10.18
Ільченко Олена
Змагання з
Гунька Роман
радіоелектронного
конструювання,
м.
Житомир 2930.11.2018

Ліцей № 25, 9
кл.
Ліцей № 25, 9
кл.
ЗОШ № 17, 5 кл.

АП

ЖГГ № 23, 7 кл.
ЖВПУІ
ЖВПУІ
ЗОШ № 8, 9 кл.
Л. при ЖДТУ, 8
кл.
ЖЕЛ № 24, 4 кл.
ЗОШ № 32, 10
кл.
ЗОШ № 27, 10
кл.
ЗОШ № 27, 11
кл.
Ліцей № 25, 10
кл.
ЗОШ № 21, 10
кл.
ЗОШ № 21, 9 кл.
Ліцей № 25, 11
кл.
ЗОШ № 30, 8 кл.
ЗОШ № 14, 7 кл.

2
2
1
АП
2

Васьковський
В.А.

1
3

Хмара В.О.
Рудюк О.В.
Шафіков М.Р.

2
ІІІ

Сахнєвич О.В.

2

Корнійчук П.П.

І

Шубін А.Г.
Хмара В.О.

Результати участі вихованців Центру творчості дітей і молоді
у конкурсах, фестивалях

№

1.

2.

Назва заходу
Етап
(конкурси,
(міський,
турніри,
обласний,
фестивалі,
всеукраїнсь
інтернеткий тощо)
олімпіади тощо)
Міжнародний
Міжнародфестиваль
ний
мистецтв ім.
В.Шинкарука, м.
Житомир
VІІ

Прізвище,
69ім’я
учня

45
учасників
20

Назва гуртка

Результат
участі (місце,
ступінь,
диплом,
учасник тощо)

Хорова студія
«Струмочок»
Диплом
Хореографічн

Лауреати

ПІБ
керівника
гуртка
Маліновська
О.В.
Ващишина
О.М.
Купченко

70

Міжнародний
арт фестивальконкурс «Сузіря
в Несебрі»
(Болгарія)

учасників ий ансамбль
«Тіп-Топ»

3.

ІІІ Міжнародний
фестивальконкурс
мистецтв
«Осіння
рапсодія»,
м. Київ

92
учасника

4.

Фестивальконкурс танців
народів світу
«Веселкова
Терпсихора»,
м. Київ

Міжнародний

18
Хореографічн
учасників ий ансамбль
«Тіп-Топ»

5.

54-ий хоровий
конкурс у
м. Монтре
(Швейцарія)
Фольклорний
фестиваль
«Весняний
Будапешт»,
м. Будапешт
(Угорщина)

Міжнародний

40
Хорова студія Дипломант
учасників «Струмочок» (старший склад
хору)

6.

20
учасників

39
учасників

Хореографічн
ий ансамбль
«Тіп-Топ»

І премії
«Естрадний
танець»
Лауреат
ІІ премії
«Народна
хореографія»
Лауреат
І премії, дитяча
«Хореографія
4-6 років»
Лауреат
І премії
«Народний
танець
10-12 років»
Лауреат
І преміЇ
«Сучасна
хореографія
13-15 років»
Лауреат
ІІ преміЇ
«Сучасна
хореографія
9-11 років»
Лауреат
ІІ преміЇ
«Сучасна
хореографія
13-15 років»
Лауреат
ІІ премії тріо,
13-15 років»
6 призів,
Дипломант

Дипломант
(кандидатський
склад хору)

Л.М.

Купченко
Л.М.

Купченко
Л.М.

Ващишина
О.М.
Маліновська
О.В.
Ващишина
О.М.
Шевчук
Н.М.
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7.

8.

9.

Фестиваль
дитячого
мистецтва
«Зоряна мрія»,
м. Дніпро
Телемарафонконкурс «ЗіркаФест», м. Київ
Міжнародний
фестивальконкурс «Форум
мистецтв»,
м. Дніпро

Міжнародний

30
Шоу-театр
учасників «КЛЕМ»

Лауреат
Гран-прі

20
учасників

Лауреат І
премії

23
учасника

Шоу-театр
«КЛЕМ»

Юлія
Деркач

Студія
естрадної
пісні

Карина
Виговська
Крістіна
Григорчук
Валерія
Коваль
Анастасія
Іванюха
Вікторія
Туз
Анастасія
Головко
Олександр
Нагорний
Руслана
Лукяненко
Валерія
Шашкова

Студія
естрадної
пісні

Суржан І.В.

Лауреат ГранСуржан І.В.
прі
(театри)
Лауреат ГранПолівода
прі (естрадна
М.Є.
пісня, 13-15 р.)
Лауреат Гранпрі (естрадна
пісня, 13-15 р.)
Лауреат І
премії
(естрадна пісня,
6-9 р.)
Лауреат І
премії
(естрадна пісня,
6-9 р.)
Лауреат І
премії
(естрадна пісня,
10-12 р.)
Лауреат І
премії
(естрадна пісня,
13-15 р.)
Лауреат І
премії
(естрадна пісня,
16-18 р.)
Лауреат ІІ
премії
(естрадна пісня,
13-15 р.)
Лауреат ІІ
премії
(естрадна пісня,
16-18 р.)
Лауреат ІІІ
премії
(естрадна пісня,
13-15 р.)

72

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Фестиваль
польської
культури
«Веселка
Полісся»,
м. Житомир
Відбірковий
конкурс
польських
колядок у
м. Бензин
(Польща),
м. Коростень
V регіональний
фестиваль
польської
культури у м.
Вінниця
«Єднаймося,
радіймо і
співаймо»
Відкритий
фестивальконкурс дитячої
та юнацької
творчості «Чисті
роси» МОН
України,
м. Київ

Відкритий
літературномузичний
фестиваль
«Розстріляна
молодість»,
м. Житомир
Відкритий
фестивальконкурс пісні і
танцю
національних
меншин
«Україна – мій
дім», м. Луцьк

Міжнародний

38
Вокальний
учасників ансамбль
«Дзвіночки»

Дипломант

Міжнародний

14
учасників

Дипломант

Всеукраїнсь
кий

15
Вокальний
учасників ансамбль
«Дзвіночки»

Дипломант

Поліщук
Б.Л.

Всеукраїнсь
кий

18
Хореографічн
учасників ий ансамбль
«Тіп-Топ»
30
Шоу-театр
учасників «КЛЕМ»
45
Хорова студія
учасників «Струмочок»

Дипломант

Купченко
Л.М.

Дипломант

Суржан І.В.

Лауреат ІІІ
премії

14
Хореографічн
учасників ий ансамбль
«Посмішка»
Юлія
Студія
Деркач
естрадної
пісні
12
Хореографічн
учасників ий ансамбль
«Посмішка»

Лауреат ІІІ
премії

Ващишина
О.М.
Маліновська
О.В.
Лопарева
Т.М.

Лауреат ІІ
премії

Полівода
М.Є.

Лауреат І
премії

Лопарева
Т.М.

12
Ансамбль
учасників танцю
«Посмішка»

Лауреат І
премії

Лопарева
Т.М.

Всеукраїнсь
кий

Всеукраїнсь
кий

Поліщук
Б.Л.
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16.

17.

18

19

ІІІ тур
Всеукраїнського
конкурсу
народної
хореографії ім.
П.Вірського,
м. Київ
Фестивальконкурс
«Хореографія
України 2018»,
м. Львів

Міжнародний
конкурс дитячого
малюнка
(м.Канагава
Японія)
ХІХ Міжнародний
конкурс «Завжди
зелене,завжди
блакитне»
(Польща)

20

21

22

23

Всеукраїнський
гуманітарний
конкурс «Космічні
фантазії»
Всеукраїнський
конкурс «Україна
– земля талантів»
ІІІ Міжнародний
конкурс «Яка
прекрасна наша
планета»

ІХ Літературномузичний
фестиваль
вшанування воїнів
України
«Розстріляна
молодість»

18
Ансамбль
учасників танцю
«Посмішка»
18
Хореографічн
учасників ий ансамбль
«Тіп-Топ»

Дипломант

Лопарева
Т.М.

Дипломант

Купченко
Л.М.

28
Хореографічн
учасників ий ансамбль
«Тіп-Топ»

Лауреат І
премії
(народний
стиль
13-15 років)
Лауреат І
премії
(народний
стиль
10-12 років)

Купченко
Л.М.

Міжнародний

Лисюк
Софія

Міжнародний

Колективн
а
нагорода,
14
учасників
Средзінсь
ка
Олександр
а

Всеукраїнськ
ий

Всеукраїнськ
ий

Таратіна
Анастасія

Всеукраїнськ
ий

Бабич
Анастасія
Демчук
Діана
Бодашевсь
кий
Данило
Мельниче
нко
Ангеліна
Болемчук
Іванна
Міненко
Ольга
Міненко
Ірина
Колектив
вихованці

Всеукраїнськ
ий

«Народний
художній
колектив»
студія «Юний
художник»
«Народний
художній
колектив»
студія «Юний
художник»
«Народний
художній
колектив»
студія «Юний
художник»
«Народний
художній
колектив»
студія «Юний
художник»
«Юний
дизайнер»
«Юний
дизайнер»

Призер

Сарата Т.І.

Диплом

Сарата Т.І.

ІІ місце
Диплом

Сарата Т. І.

І місце, путівка у
табір «АртекБуковель»

Сарата Т.І.

Диплом

Дацун В.О.

Диплом

Дацун К.А.

«Юний
дизайнер»

ІІІ місце

Дацун К.А.

«Юний
дизайнер»

Диплом

Дацун В.О.

«Основи
дизайну»

ІІ місце

Канарьова
О.В.

«Художня
творчість»

ІІІ місце
ІІІ місце

Сафонова
Ю.Е.

«Художня
творчість»

Диплом

Сафонова
Ю.Е.
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в
Колектив
вихованці
в
Колектив
вихованці
в
Колектив
вихованці
в

«Фото»

Диплом

Шевчук Л.М.

«Юний
дизайнер»

Диплом

Дацун К.А.
Дацун В.О.

«Юний
дизайнер»

ІІ місце

Дацун К.А.
Дацун В.О.

Колектив
вихованці
в

«Юний
дизайнер»

Іваненко
Вікторія

«Макраме»

Іваненко
Вікторія

«Макраме»

Диплом МОН
України
Державний
центр
позашкільної
освіти
Диплом
Диплом
ІІ місце МОН
України
Державний
центр
позашкільної
освіти

Дацун К.А.
Дацун В.О.

Падюк І.В.

Падюк І.В.

Досягнення вихованців
гуртків і колективів відділу декоративно-ужиткового і
образотворчого мистецтва Житомирського Центру творчості дітей і
молоді
за І півріччя 2018-2019 навчального року
Назва заходу
(конкурси, турніри,
фестивалі, інтернет№ олімпіади
тощо)

Етап
Прізвище, ім’я Назва гуртка,
(міський,
вихованця,
обласний,
школа, клас
всеукраїнськ
ий тощо)

1. Всеукраїнський
дитячий конкурс
«Зіркові канікули»,
«Світ талантів»
2. ХІІ Міжнародний
фестиваль дитячої
творчості «Скадовськ
збирає друзів»

Всеукраїнськи Оргіш Ірина
й

В’язання

Міжнародний Шатківський
Євген
Штатська
Єлизавета
Гусєва Анна
Лисюк Софія
Цвєткова
Дарина
Цимбалюк

Студія «Юний
художник»

Результат
участі
(місце,
ступінь,
диплом,
учасник
тощо)
Гран-прі

І місце

Прізвище та
ініціали
працівника,
який
підготував
вихованця
Потапова І.М.

Сарата Т.І.
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3. Виставка-конкурс
«Осінні фантазії»

Обласний

4. Всеукраїнська
новорічно-різдвяна
виставка «Новорічна
композиція»

Обласний

5. Виставка-конкурс
«Паперовий світ»

Міський

6. Міська виставка
Міський
юннатівської творчості
«Український сувенір»

7. Міська виставкаМіський
конкурс «Зимова казка»

Євген
Кулаківська
Марія
Назарчук
Олександр
Таратіна
Анастасія
Гончарова
Софія
Шестакова
Марія, ліцей
№ 25,7 клас
Колос
Катерина

Прикладний
дизайн

ІІ місце

Переможець,
диплом
Вобло Софія
М’яка іграшка Переможець,
диплом
Канарьов
Основи
ПеремоНікіта
дизайну
жець,
диплом
Шестакова
Прикладний ПеремоМарія
дизайн
жець,
диплом
Паламарчук
Скрап-дизайн ПеремоВікторія
жець,
диплом
Міненко Ольга Художня
І місце
творчість
Скрап-дизайн ІІІ місце
Адамович Юлія
Гараніна Юля
Оргіш Ірина
Пташник
Михайло
Пташник
Андрій
Вовнюк
Анастасія
Вобло Софія
Романюк Аріна
Ніконенко
Марія
Бойко Вероніка
Зубенко Марія
Аксьонова
Євгенія
Скороход
Данило

Український
сувенір

Українська
народна
вишивка
В’язання
Рукоділля

Грамоти
департаменту
освіти
міської
ради

Український
сувенір
М’яка іграшка
Макраме
Домашні
улюбленці

Основи
дизайну

Кравець Н.В.
Прохорчук С.А.
Целуйко Л.О.
Воробйова О.В.
Кравець Н.В.
Паламарчук
Т.О.
Сафонова Ю.Е.
Паламарчук
Т.О.
Брега А.П.
Потапова І.М.
Арбузова О.А.

Прохорчук С.А.
Целуйко Л.О.
Падюк І.В.
Бойко В.Ф.

І місце

Воробйова О.В.
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Колос
Український І місце
Катерина
сувенір
Адамович Юля Скрап-дизайн І місце
8. Міська заочна виставка- Міський
конкурс «Космічні
фантазії»

9. Міський конкурс
«Енергозбереження та
моє майбутнє на
планеті Земля»

10. Всеукраїнський
конкурс «Український
сувенір»

Міський

Обласний

Міненко Ольга Художня
творчість
Бабич
Юний
Анастасія
дизайнер
Березовська
Українська
Діана
народна
вишивка
Фісунова
Полімерна
Єлизавета
глина
Пташник
Рукоділля
Михайло
Мошковська
Студія «Юний
Уляна
художник»
Мошковська
Ірина
Ніколаєва
Валерія
Гусєва Анна
Боричевська
Віолетта
Гараніна Юля

Українська
народна
вишивка
Український
сувенір

Прохорчук С.А.

І місце

Паламарчук
Т.О.
Сафонова Ю.Е.

ІІІ місце

Дацун В.О.

І місце

Брега А.П.

І місце
І місце

Бенедищук
В.Ф.
Арбузова О.А.

ІІ місце

Сарата Т.І.

І місце
Призер,
путівка на
оздоровлен
-ня
ІІ місце
І місце

Переможець,
диплом
Вовнюк
ПеремоАнастасія
жець,
диплом
Вобло Софія
М’яка іграшка Переможець,
диплом
Оргіш Ірина
В’язання
Переможець,
диплом
Романюк Аріна Макраме
Переможець,
диплом
Пташник
Рукоділля
ПеремоМихайло
жець,
диплом
Пташник
Рукоділля
ПеремоАндрій
жець,
диплом

Брега А.П.
Прохорчук С.А.
Целуйко Л.О.
Потапова І.М.
Падюк І.В.
Арбузова О.А.
Арбузова О.А.

Досягнення вихованців
гуртків і колективів художнього відділу Житомирського Центру
творчості дітей і молодіза І півріччя 2018-2019 навчального року
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№

1.

Назва заходу
Етап
(конкурси,
(міський,
Прізвищ
турніри,
обласний,
е, 77ім’я Назва гуртка
фестивалі,
всеукраїнськ
учня
інтернетий тощо)
олімпіади тощо)
VІІ
Міжнародний
18
Хореографічн
Міжнародний
учасників ий ансамбль
фестиваль «Мир,
«Тіп-Топ»
мистецтво і
море».
Курортний
комплекс
«Золоті піски»
(Болгарія).

2.

ІХ Міжнародний
фестивальконкурс
«Перлини
мистецтв», м.
Київ.

Міжнародний

42
учасника

Хореографічн
ий ансамбль
«Тіп-Топ»

3.

ХІІІ
Міжнародний
конкурсфестиваль
мистецтв
«Colden Dream»,
м. Золоті піски
(Болгарія).
ІІІ
Всеукраїнський
фестиваль
дитячої та
юнацької
творчості

Міжнародний

24
учасника

Ансамбль
танцю
«Посмішка»

Всеукраїнськ
ий

24
учасника

Ансамбль
танцю
«Посмішка»

4.

Результат
участі (місце,
ступінь,
диплом,
учасник тощо)

ПІБ
керівника
гуртка

Лауреат І
премії
10-12 років
в номінації
«Естрадний
танець»,
Лауреат І
премії
10-15 років
«Народний
стилізований
танець»
Лауреат І
премії дитячий
танець
6-9 років,
Лауреат І
премії
стилізований
танець змішана
категорія
10-16 років,
Лауреат І
премії дитячий
танець
10-12 років,
Лауреат ІІ
премії сучасний
танець змішана
категорія
10-16 років.
Гран-Прі

Купченко
Л.М.

Лауреат
І премії

Лопарева
Т.М.

Купченко
Л.М.

Лопарева
Т.М.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

«Осінні барви
Карпат» у світі
талантів», м.
Яремче ІваноФранківської
області.
ХІІІ
Міжнародний
фестиваль
мистецтв
«Colden Dream»,
м. Золоті піски
(Болгарія).
Міжнародний
форум мистецтв,
м. Дніпро.
ІХ Міжнародний
фестивальконкурс
«Перлини
мистецтв»,
м. Київ.
Всеукраїнський
конкурс
мистецтв
«Шукаємо та
ростимо таланти
України»,
м. Житомир.
Всеукраїнський
фестиваль
«Країна мрій –
Україна».
ХХІV
Міжнародний
фестиваль
польської
культури
«Веселка
Полісся»,
м. Житомир.
Дні польської
культури у м.
Овруч.
Фестиваль
польської пісні
«Бо світ – це
ми», м. Хорошів.
Концерт до
100-річчя
Незалежності
Польщі, м.

Міжнародний

25
Шоу-театр
учасників «КЛЕМ»

Гран-Прі

Суржан І.В.

Міжнародний

23
учасника

Шоу-театр
«КЛЕМ»

Гран-Прі

Суржан І.В.

Міжнародний

24
учасника

Шоу-театр
«КЛЕМ»

Гран-Прі

Суржан І.В.

Всеукраїнськ
ий

30
Шоу-театр
учасників «КЛЕМ»

Гран-Прі,
Подяка
колективу від
міського
голови та
міської ради

Суржан І.В.

Всеукраїнськ
ий

12
Етно-фешн
учасників шоу «Інанна»

І місце

Гладій Н.К.

Міжнародний

35
Вокальний
учасників ансамбль
«Дзвіночки»

Дипломант

Поліщук
Б.Л.

Міжнародний

15
Вокальний
учасників ансамбль
«Дзвіночки»
15
Вокальний
учасників ансамбль
«Дзвіночки»

Дипломант

Поліщук
Б.Л.

Дипломант

Поліщук
Б.Л.

35
Вокальний
учасників ансамбль
«Дзвіночки»

Дипломант

Поліщук
Б.Л.

Міжнародний

Міжнародний
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14.

15.

16.

17.

Житомир.
Участь у
концерті до 100річчя
Незалежності
Польщі у м.
НовоградВолинський.
Міжнародний
фестивальконкурс
«Колядки і
щедрівки»,
м. Коростень.
V міське свято
хорової музики
«Душі і серця
вічний спів» у
Колонному залі
ім. М.Лисенка в
Національній
філармонії
України, м. Київ.
Міжнародний
фестиваль
«Україна єднає
світ».

Міжнародний

15
Вокальний
учасників ансамбль
«Дзвіночки»

Дипломант

Поліщук
Б.Л.

Міжнародний

15
Вокальний
учасників ансамбль
«Дзвіночки»

Дипломант

Поліщук
Б.Л.

Міський

40
Хорова студія
учасників «Струмочок»

Міжнародний

12
Етно-фешн
учасників шоу «Інанна»

Ващишина
О.М.
Маліновська
О.В.

Гран-прі

Гладій Н.К.

Участь вихованців ШХМ «Сонечко» в культурно-мистецьких заходах
08/01/2018 – день відкритих дверей ЖДУ ім. І.Франка, відкриті уроки
на базі ШХМ «Сонечко»;
13/01/2018 – концерт в місті Радомишль на честь приїзду гостей з
Франції;
26/01/2018 – обласний семінар для хореографів міста та області
(освіта+культура);
09/02/2018 - Дипломант ІХ Всеукраїнського літературно-музичного
фестивалю - реквієму «Розстріляна молодість»;
22/02/2018 - участь у концерті з нагоди відкриття олімпіади на базі
спортивної школи «Авангард»;
28/02/2018 – участь у благодійному концерті зі збору коштів для
Падюк Володимира;
01/03/2018 – концерт до
80-річного ювілею Житомирської
обласної філармонії імені Святослава Ріхтера;
07/03/2018 – концерт з нагоди свята для робітників Північного
регіонального управління Державної прикордонної служби України;
13/03/2018 - участь у концерті, присвяченому відкриттю IV етапу

-
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Всеукраїнської олімпіади з екології в Житомирській обласній філармонії
імені Святослава Ріхтера;
12/04/2018 – участь в урочистих заходах, присвячених «Дню
космонавтики» (майдан Корольова);
21/04/2018 – концерт у рамках офіційного візиту до Житомира Віцепрем'єр-міністра Геннадія Зубка та Посла Японії в Україні Сумі Шігекі в
школі хореографічного мистецтва «Сонечко»;
21/04/2018 – участь у концерті, присвяченому відкриттю фонтана на
вулиці Михайлівська;
Школа хореографічного мистецтва «Сонечко» є організатором
фестивалю «Мамина радість», який відбувся 03 травня 2018 року;
21 травня 2018 року
в приміщенні обласного українського
академічного музично-драматичного театру ім. І.Кочерги
щорічний
випускний концерт ансамблю «Сонечко» міської школи хореографічного
мистецтва, яким традиційно звітує;
30/05/2018-05/06/2018 – XXІII Spotkań z kulturą ukraińską Wałcz,
Jastrowie, Choszczno i Kolobrzeg, Польща;
07/06-08/06/2018 – обласний семінар для хореографів міста та
області(освіта+культура)на базі ШХМ «Сонечко»;
23/06/2018 – Концерт до дня соціального робітника в
Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера;
24/06/2018 – концерт на честь випускників
гімназії № 23 в
Житомирському обласному музично-драматичному театрі ім. Івана Кочерги;
25/06/2018 – концерт в Житомирській обласній філармонії імені
Святослава Ріхтера присвячений Дню Конституції України;
27/06/2018 – концерт у літній естраді «Ракушка» на честь урочистого
випуску фахівців ЖДУ імені Івана Франка;
27/06/2018 – концерт на на честь випускників Житомирського
музичного училища імені В.С.Косенка;
01/07/2018 – концерт на честь випускників фармакологічного коледжу;
17//07/2018 – концерт для делегації з Китаю в ШХМ «Сонечко»;
20/07/2018 – концерт, присвячений урочистому врученню звання
«Мати- героїня» 85-ти жінкам Житомирської області;
26/07/2018-31/07/2018 - м. Cluj-Napoca, ХІХ Фестиваль культури і
традицій в Трансільванії "TRANSYLVANIA FEST";
01/08/2018 – 06/08/2018 –м. Sibiu, Міжнародний фольклорний
фестиваль “Cântecele Munţilor” Румунія;
23/08/2018 – участь у заході до Дня Прапору України перед ОДА;
27/08/2018 - участь у концерті для учасників Обласної педагогічної
конференції;
28/08/2018 - участь у концерті для учасників міської педагогічної
конференції;
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03/09/2018 - «Ракушка» концерт для учнів та працівників ЖНАЕУ;
08/09-09/09/2018- учать у концертах з нагоди святкування 1134 –
річниці міста Житомир;
12/09/2018 - концерт для делегації з Китаю в ШХМ «Сонечко»;
15/09/2018 - концерт в місті Коростишів з нагоди відкриття обласної
спартакіади для молоді Житомирщини;
19/09/2018 - прийом делегації з Японії та концерт для делегації
Корпус миру з Америки;
03/10/2018 – участь в урочистому обласному концерті, присвяченому
Дню працівника освіти в Житомирській обласній філармонії імені С.Ріхтера;
04/10/2018 – участь в урочистому міському концерті, присвяченому
Дню працівника освіти в Житомирській обласній філармонії імені С.Ріхтера;
27/10/2018 - участь у п’ятому ювілейному фестивалі культур народів
світу OUTLOOK WORLD CULTURE FESTIVAL 2018 м. Київ;
01-03/11/2018 – участь у роботі журі V Всеукраїнському фестиваліконкурсі народної хореографії імені Героя України Мирослава Вантуха.
(м. Львів).
18/12/2019 – концерт в Єрчиках;
24-25/11/2018 - участь у роботі журі Всеукраїнському фестиваліконкурсі «Танцювальний оберіг» м. Київ;
28/11/2018 –атестація бк;
04/12/2018 – участь у ювілейному концерті поліського ансамблю пісні
і танцю «Льонок» ім. І. Сльоти ( (60-річчя) в Житомирській обласній
філармонії імені Святослава Ріхтера;
05/12/2018 – участь у концерті до єврейського свята Хануки в
Житомирському обласному музично-драматичному театрі імені Івана
Кочерги;
06/12/2018 - участь у концерті до Дня місцевого самоврядування в
Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера;
12/12/2018 – участь у концерті, присвяченому церемонії нагородження
щорічного обласного конкурсу «Лауреати спортивного року – 2018» в
Житомирській обласній філармонії ім. С. Ріхтера;
14/12/2018 - участь у благодійному концерті по збору коштів для
лікування онкохворих в Житомирській обласній філармонії ім. С. Ріхтера;
19/12/2018 – прийом делегації з Грузії та Казахстану;
27-29/12/2018 – новорічні вистави в ШХМ «Сонечко».

-

Досягнення вихованців ШЮД у 2018 році
№

1

Назва заходу,
змагань

Дата
Етап, рівень
П.І.
проведення
вихованця
та місце
Всеукраїнський 20.01.2018
Всеукраїнський Чернишов

Результат

П.І.Б.
тренера

1 місце

Іванов
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турнір з самбо
пам’яті
І.Шолодька

м. Житомир

2

Чемпіонат
України з
універсального
бою

2829.03.2018
м. Вінниця

3

Чемпіонат
України з ВСБ
« Бойове
двоборство» м.
Харків

1216.04.2018
м.Харків

4

Всеукраїнський 14Всеукраїнський Бондарчук
вишкіл «Джура 18.05.2018
Олексій
– десантник»
м. Житомир
Шарненков
на базі 95
Антон
ДШБ.
Чернишов
Максим
Євдокімова
Марія
Кисарець
Анастасія
Волгушев
ЯДанило
Волгушев
Олександр
Ххарчук
Валерій
Чемпіонат
1Всеукраїнський Матвєєв
України з
3.06.2018
Ілля
унібою серед
м. Коблево
Харчук
юнаків 10-13
Богдан

5

Максим
Харчук
Валерій
Матвєєв
Ілля
Всеукраїнський Науйокас
Даріус
Волгушев
Данило
Кучерук
Ігор ,
Волгушев
Саша
Всеукраїнський Ратошнюк
Віктор
Науйокас
Даріус
Костюк
Микита
Кучерук
Ігор
Іваницький
Олексій
Войтюк
Кирило
Войтюк
Данило
Ратошнюк
Аліна
Кісарець
Анастасія

3 місце
3 місце

Д.В.
Бурлака
В.В.

1 місце
1 місце
2 місце
3 місце

Бурлака
В.В.

1 місце
3 місце
3 місце
3 місце
1 місце
1 місце
3 місце
2 місце
2 місце

Бурлака
В.В.
Кравченко
С.Ф.

Захід без
Шаріпов
виявлення
Д.С.
переможців Бурлака
В.В.

1 місце
2 місце
3 місце

Бурлака
В.В.

83

років
6

Турнір
17«Осінній Кубок 18.11.2018
Ратібору»
м.Вінниця

Регіональний

7

Чемпіонат
29.11Світу та
03.12.18
Всеукраїнський м. Харків
турнір з ВСБ

Міжнародний

Канавець
Данило
Харчук
Валерій
Металіді
Іван
Грибан
Максим
Канавець
Данило
Дем’янчук
Максим
Ратошнюк
Віктор
Науйокас
Даріус
Гоменюк
Данііл
Ратошнюк
Аліна
Войтюк
Кирило
Кучерук
Ігор
Іваницький
Олексій
Костюк
Микита
Войтюк
Данило

1 місце
2 місце
3 місце
3 місце
3 місце

Іванов
Д.В.
Бурлака
В.В.

1 місце
1 місце
1 місце
1 місце
1 місце
2 місце
2 місце
2 місце
3 місце

Бурлака
В.В.

Дитячо – юнацька спортивна школа № 1
№
п/п

Назва заходу
(змагання)

Дата проведення,
місце проведення

Етап
(міський, обласний,
всеукраїнський тощо)

1

Відкритий Кубок ім.
В.Чорновола з
баскетболу серед
юн.

17-18.02.2018 р.
м. Першотравенськ

всеукраїнський

2

Чемпіонат України
(класичні шахи
сезон 2018 р.) серед

06-18.03.2018 р.
м. Вінниця

всеукраїнський

Прізвище, ім’я
вихованця

Грузевич Максим
Маркеєв Богдан
Третяк Кирило
Чапало Давид
Прокопович Данило
Латаш Андрій
Гумінський Костянтин
Міх Владислав
Герра Рікардо
Василенко Артур
Арцрунян Ншан
Боронін Даніїл
Мульгура-Ярошенко
Олександр
Попов Олександр
Плясов Артем
Корнійчук Олександра

Результат
участі
(місце)

Прізвище та ініціали
тренера (який підготував
вихованця)

ІІ

Гусаковський В.Ф.
Гусаковський В.Ф.
Гусаковський В.Ф.
Гусаковський В.Ф.
Гусаковський В.Ф.
Блажиєвський Г.В.
Блажиєвський Г.В.
Волковський В.І.
Шевченко І.В.
Шевченко І.В.
Шевченко І.В.
Шевченко І.В.
Шевченко І.В.
Шевченко І.В.
Шевченко І.В.

VI

Думанський Я.Н.

84

3

4

5

6

юн. та дів. до 16 р. фінал.
Чемпіонат міста
Рівне з шахів серед
юнаків та дівчат.
Меморіал
заслуженого тренера
України Михайла
Тросмана
Чемпіонат України
серед юнаків та
дівчат до 10 років –
класичні шахи,
швидка гра, бліц.
Всеукраїнська
юнацька
баскетбольна ліга
серед команд юн.
2006 р.н.

09-11.03.2018 р.
м. Рівне

всеукраїнський

Ратнер Христина
новицький Ярослав

І
ІІІ

Хитрич Р.О.

30-31.03,
01.04.2018 р.
м. Житомир

всеукраїнський

Ратнер Христина
Новицький Ярослав

І
ІІ

Хитрич Р.О.

02-13.05.2018 р.
м. Миколаїв

всеукраїнський

Петренко Марина

І; ІІ;
ІV

Думанський Я.Н.

02-04.02.2018 р.
м. Боярка
16-18.02.2018 р.
м. Житомир
26-28.02.2018 р.
м. Вінниця
18-20.03.2018 р.
м. Рівне
03-05.04.2018 р.
м. Київ
23-26.04.2018 р.
м. Одеса
17-19.05.2018 р.
м. Одеса
09-11.02.2018 р.
м. Одеса
01-05.03.2018 р.
м. Житомир
17-23.03.2018 р.
м. Харків

всеукраїнський

Ткаченко Євгеній
Ткаченко Нікіта
Грабовець Михайло
Іщенко Максим
Стеценко Артур
Сливка Вадим
Белей Руслан
Писанка Дмитро
Трохимчук Богдан
Каверін Іван
Тібейкін Владислав
Кухнюк Сергій
Галінський Дмитро
Кісінчук Максим
Івашков Андрій
Ніколайчук Денис
Павленко Ілля
Поліщук Юрій
Саверський Владислав
Сорока Андрій
Яблонський Володимир
Антонюк Нікіта
Бедюк Олег
Буряченко Богдан
Вознюк Олександр
Волинець Віталій
Зіньгіс Юріс
Кравченко Віталій
Балан Дмитро
Бондаренко Олександр
Бреславець Олександр
Вознюк Максим
Кравченко Віталій
Литвинчук Нікіта
Лопатюк Максим
Неруш Назар
Оржеховський Антон
Рак Іван

Х

Ткаченко О.П.

VII

Кравченко В.С.

ІХ

Кравченко В.С.

Срібні
призе
ри

Городній Ю.В.

7

Чемпіонат України
“Дитяча ліга” з
волейболу серед
юнаків 2001 р.н. і
молодші.

8

Чемпіонат України
“Дитяча ліга” з
волейболу серед
юнаків 2003 р.н. і
молодші.

16-18.02.2018 р.
м. Чернігів
14-17.03.2018 р.
м. Житомир

Чемпіонат України
“Дитяча ліга” з
волейболу серед
юнаків 2005 р.н. і
молодші.

08.11.03.2018 р.
м. Чернігів
26-29.03.2018 р.
м. Вінниця
23-25.04.2018 р.
м. Київ

9

всеукраїнський

всеукраїнський

всеукраїнський

Досягнення вихованців Дитячо – юнацької спортивної школи № 1
за І семестр за 2018 року
№
п/

Назва заходу
(змагання)

Дата
проведення,

Прізвище, ім’я
вихованця

Результат
участі

Прізвище та
ініціали

85

п

1

2

3

4

5

місце
проведення
Чемпіонат
Житомирської
області з шахів серед
чоловіків та жінок.
Чемпіонат
Житомирської
області з баскетболу
серед дівчат 20032004 р.н. команд
ДЮСШ.

Чемпіонат
Житомирської
області з шахів серед
юнаків та дівчат до
12 років.
Чемпіонат
Житомирської
області з шахів серед
юнаків та дівчат до
14 та до 16 років.

Чемпіонат
Житомирської
області з баскетболу
серед юнаків 2005
р.н. і молодші
команд ДЮСШ.

15-16; 21Ратнер Христина
23.09.2018 р.
м. Житомир
21Антоневська
23.09.2018 р. Анастасія
м. Житомир Вазилюк Сніжана
Войцехівська
Катерина
Войналович Юлія
Єфімова Анна
Курбатова Вікторія
Носирова Зорина
Мартинчук Оксана
Рожанчук Вікторія
Тимофеєва Олена
Тітова Дар'я
Янушевська
Вікторія
Максимчук Юлія
28Громов Максим
30.09.2018 р. Петренко Марина
м. Житомир Симон Артем
12Лук'яненко
14.10.2018 р. Єлизавета
м. Житомир Новицький
Ярослав
Ратнер Христина
Андрійчук Ілля
Крушевський Іван
Петренко Марина
Газарян Кіра
19Андрійчук Олексій
21.10.2018 р. Кучеров Максим
м. Житомир Гладун Данило
Єжов Євгеній
Підкуйко
Владислав
Древняк Владислав
Іщенко Максим
Белей Руслан
Галінський Дмитро
Янішевський
Антон
Третяк Кирило
Романюк Ілля
Кислий Олег

(місце)
ІІІ м.

ІІ м.

ІІ м.
ІІІ м.
ІІІ м.
І м.
ІІ м.
ІІ м.
ІІІ м.
ІІІ м.
ІІІ м.
ІІІ м.

І м.

тренера (який
підготував
вихованця)
Хитрич Р.О.

Демб Г.Д.
Дернова Т.А.
Дернова Т.А.
Дернова Т.А.
Демб Г.Д.
Дернова Т.А.
Демб Г.Д.
Дернова Т.А.
Дернова Т.А.
Дернова Т.А.
Дернова Т.А.
Дернова Т.А.
Демб Г.Д.

Власенко О.П.
Думанський
Я.Н.
Думанський
Я.Н.
Хитрич Р.О.
Хитрич Р.О.
Хитрич Р.О.
Хитрич Р.О.
Кручка Л.Г.
Думанський
Я.Н.
Власенко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Гусаковський
В.Ф.
Гусаковський
В.Ф.
Гусаковський

86

Кравченко Микита
Мошкін Давид
Галінський Дмитро
Бондар Назар
Добежа Ігор
Порхнюк Михайло
Шевчук Ілля
Корж Ростислав
Янішевський
Антон
Кісінчук Максим
Новицький Дмитро

6

Чемпіонат
Житомирської
області з волейболу
серед юнаків 2004
р.н. і молодші
команд ДЮСШ.

7

Чемпіонат Світу з
шахів серед кадетів
до 10 років.

8

Чемпіонат
Житомирської
області з баскетболу
серед юнаків 20022003 р.н. і молодші
команд ДЮСШ.

26Вознюк Андрій
28.10.2018 р. Вознюк Максим
м. Житомир Рак Ілля
Кравченко Віталій
Добровольський
Олексій
Неруш Назар
Смиковський
Денис
Дейнека Богдан
Затолюк Михайло
Ковальчук Юрій
Шиманський
Володимир
Литвинчук Нікіта
03Петренко Марина
16.11.2018 р.
м. СантьягодеКомпостела
(Іспанія)
23Субботенко
25.11.2018 р. Олександр
м. Житомир Субботенко Сергій
Заєць Даніїл
Смоляр Даніїл
Ряшко Михайло
Шевчук Данило
Гаврилюк Михайло
Майгур Олександр

ІІІ м.

ІІ м.

33 м. із 119
учасників

І м.

В.Ф.
Гусаковський
В.Ф.
Гусаковський
В.Ф.
Гусаковський
В.Ф.
Гусаковський
В.Ф.
Гусаковський
В.Ф.
Гусаковський
В.Ф.
Волковський
В.І.
Волковський
В.І.
Волковський
В.І.
Шевченко І.В.
Шевченко І.В.
Шевченко І.В.
Городній Ю.В.
Городній Ю.В.
Городній Ю.В.
Кравченко В.С.
Городній Ю.В.
Городній Ю.В.
Городній Ю.В.
Кравченко В.С.
Городній Ю.В.
Городній Ю.В.
Городній Ю.В.
Городній Ю.В.

Думанський
Я.Н.

Волковський
В.І.
Волковський
В.І.
Волковський
В.І.
Волковський
В.І.
Волковський
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Боронін Данило
Кравченко Нікіта
Марків Данило
Шеквченко Дмитро
Кіселевич Антон
Штангеєв Данило
Гумінський
Костянтин

9

Чемпіонат
Житомирської
області з волейболу
серед юнаків 20022003 р.н. команд
ДЮСШ.

10 Чемпіонат
Житомирської
області з баскетболу
серед юнаків 20042005 р.н. команд
ДЮСШ.

Бояльський
Максим
Кіраченко Дмитро
Товчига Роман
Трохнюк
Олександр
Зайцев Нікіта
Солом'яний
Олександр
Лукомський Ілля
Палійчук Артем
Красіков Максим
Бокша Кирило
Корнійчук Віталій
Попов Олександр
07Поліщук Юрій
09.12.2018 р. Яблонський
м. Житомир
Володимир
Івашков Андрій
Шевчук Володимир
Зіньгіс Юріс
Волинець Віталій
Буряченко Богдан
Вознюк Олександр
Кравченко Віталій
07Іщенко Максим
09.12.2018 р. Талько Захар
м.
Кучеров Максим
Коростень Підкуйко
Владислав
Красіков Максим
Бокша Кирило
Корнійчук Віталій
Андрійчук Олексій
Гордієнко
Олександр
Латаш Андрій

ІІІ м.

В.І.
Волковський
В.І.
Гусаковський
В.Ф.
Гусаковський
В.Ф.
Шевченко І.В.
Шевченко І.В.
Шевченко І.В.
Шевченко І.В.
Шевченко І.В.
Шевченко І.В.
Блажиєвський
Г.В.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Шевченко І.В.

І м.

Кравченко В.С.
Кравченко В.С.
Кравченко В.С.
Городній Ю.В.
Кравченко В.С.
Кравченко В.С.
Кравченко В.С.
Кравченко В.С.
Кравченко В.С.

І м.

Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Ткаченко О.П.
Блажиєвський
Г.В.
Ткаченко О.П.
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Древняк Владислав

Дитячо – юнацька спортивна школа № 2
№

Назва заходу (конкурси
змагання, фестивалі,
виставки тощо)

ЗНЗ, клас
(загальноосві
тній заклад та
клас у якому
навчається
вихованець)

Резуль
тати

Каменчук Григорій

ЖМГГ №23

ІІІ

Товчига С.В.

Єсипенко Артем

ЗОШ №7. 6-А

І

Кумечко О.М.,
Ізерський М.Б

Жигадло Віталіна

ЗОШ №19, 3-В

ІІІ

Рудницький М.Л.

Проценко Ілля

ЗОШ №20, 4-В

ІІ

Кумечко Віолетта

ЖМГГ №23, 6-Д

І

Ізерський М.Б.,
Кумечко О.М.
Кумечко О.М.

Жигадло Віталіна
Протасевич Олександра
Бабіч Владислав

ЗОШ №19, 3-В
ЖМГГ №23,
ЖМГ №3, 5-Б
Черняхівська
ЗОШ №1, 6-А

І
ІІ
ІІ

Рудницький М.Л.
Кумечко О.М.
Рудницький М.Л.

ІІ

Товчига С.В.

Проценко Ілля

ЗОШ №20, 4-В

ІІІ

Васянович Олександра
Кравчук Дар’я
Бабіч Владислав

ЖМГГ№23, 7-Б
ЗОШ № 33, 3-В
ЖМГ №3, 5-Б

ІІІ
ІІІ
І

Кумечко О.М.,
Ізерський М. Б.
Кумечко О.М.
Кумечко О.М.
Рудницький М.Л.

Кумечко Віолетта

ЖМГГ №23, 6-Д

ІІІ

Кумечко О.М.

Всеукраїнський

Воронов Богдан

ЗОШ №16, 2-В

І

Всеукраїнський

Чугайнова Дар’я
Проценко Софія-Марія
Кумечко Віолетта

ЖМК № 34, 8-А
ЗОШ №16, 4-Г
ЖМГГ №23, 6-Д

ІІ
ІІІ
ІІІ

Голуб В.Ю.
Кумечко О.М.
Кумечко О.М.

Проценко Ілля

ЗОШ №20, 4-В

ІІІ

Кумечко О.М.,
Ізерський М. Б.

Бабіч Владислав

ЖМГ №3, 5-Б

І

Рудницький М.Л.

Кумечко Віолетта

ЖМГГ №23, 6-Д

ІІІ

Кумечко О.М.

І

Ізерський М.Б.

Етап (міський,
обласний,
всеукраїнський
тощо)

Прізвище ім’я
вихованця

Прізвище та
ініціали
працівника, який
підготував
вихованця

Відділення дзюдо
1

Відкритий чемпіонат м.Києва з
дзюдо серед кадетів до 18
років, 21.01.2018

2

5 Всеукраїнський турнір з
дзюдо серед юнаків та дівчат
2006, 2007, 2008, 2009 р.н.
10-11.02.2018, м.Київ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всеукраїнський турнір «
Чемпіон» з дзюдо на призи
міського голови міста Ірпінь
В.А. Карплюка серед юнаків
та дівчат 2005-2006, 20072008, 2009 -2010 р.н.,
17.03.2018р.
м. Ірпінь
Міжнародний турнір з дзюдо
серед юнаків та дівчат 2006,
2007 р.н. 23-25.03.2018 р. ,
м.Маркі (Польша )
Дитячий фестиваль з дзюдо
серед юнаків та дівчат
22.04.2018 р., м.Київ
Відкритий Всеукраїнський
турнір «Кубок Перемоги» з
дзюдо серед юнаків і дівчат
2003-2004,2005-20006,20072008,2009-2010 р.н. ,
2425.04.2018 р., м.Суми
Міжнародні змагання дзюдо
серед юнаків та дівчат 20062007 р.н., 28-29. 04. 2018 р.,
м.Будапешт
VІІ Дитячий фестиваль з дзюдо
серед юнаків та дівчат
2010,2011,2012 р.н.,
22.04.2018 р. м. Київ
Чемпіонат ФСТ «Спартак» з
дзюдо серед чоловіків, 25-26.04
2018
м. Вінниця
Всеукраїнський турнір з дзюдо
на призи ЗМС Р. Машуренка ,
27-29.04.2018, м. Луцьк
Відкритий чемпіонат м.Києва
з дзюдо серед юнаків 20032004 р.н.
13.05.2018 р.
Всеукраїнський ХХІV турніру
з дзюдо серед юнаків та дівчат
на честь Дня перемоги над
нацизмом у ІІ світовій війні
13.05.2018 р. , м.Вишневе

Всеукраїнський

Всеукраїнський

Всеукраїнський

Міжнародний

Міжнародний

Всеукраїнський

Ананьєв Давид

Воронов Богдан

ЗОШ№16, 2-Б

Ізерський М. Б.

АсаковСаламо

ЗОШ № 17, 10-А

І

Товчига С.В.

Гречаний Роман

ЖБК

ІІ

Товчига С.В.

АсаковСаламо

ЗОШ № 17, 10-А

ІІІ

Товчига С.В.

Всеукраїнський

Асаков Саламбек

ЗОШ № 17, 8-А

ІІ

Товчига С.В.

Всеукраїнський

Бабіч Владислав

ЖМГ№3, 5-Б

ІІІ

Рудницький М.Л.

Всеукраїнський

Всеукраїнський

Відділення «Боротьби самбо»
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1

2

Чемпіонат України з боротьби
самбо серед дівчат 2000-2001
р.н.
01-04.02.2018 р., м.Харків
Чемпіонат України з боротьби
самбо серед юніорок 1998-2000
р.н.
01-04.02.2018 р., м.Харків

Всеукраїнський

Всеукраїнський

Камерон Емілія

ЗОШ №17, 9-А

ІІІ

Кумечко О.М.

Соколенко Валерія

ЗОШ №5, 10-Г

ІІІ

Голуб В.Ю.

Гапон Вікторія

ЖДТУ

І

Кумечко О.М.

Сичевська Анна

І

Голуб В.Ю.

ІІІ

Чернокоз О.В.

Чугайнова Дар'я
Чернокоз Марія
Протасевич Олександра

ЖМГГ №23, 6-Г
Мартинівська
І-ІІІ ст., 7 клас
ЖНВК №34, 7-А
ЗОШ №20, 7-А
ЖМГГ №23, 7-В

І
ІІ
І

Голуб В.Ю.
Чернокоз О.В.
Кумечко О.М.

Проценко Софія-Марія
Васянович Олександра
Когут Юрій
Бабіч Владислав

ЗОШ №16, 4-Г
ЖМГГ№23, 7-Г
ЗОШ №26, 8-А
ЖМГ№3, 5-Б

І
ІІІ
ІІІ
І

Єсипенко Артем

ЗОШ №7, 6-А

ІІІ

Проценко Ілля

ЗОШ №20, 4-В

І

Кумечко Віолетта
Мельниченко Максим

ЖМГГ №23, 6-Д
ЗОШ №19, 10-Б
Глибочиська ,
4клас
ЗОШ № 19, 3-Г

І
ІІІ

Кумечко О.М.
Кумечко О.М
Рудницький М.Л.
Рудницький М.Л.
Кумечко О.М.,
Ізерський М.Б.
Кумечко О.М.,
Ізерський М. Б.
Кумечко О.М.
Кумечко О.М.

ІІІ

Кумечко О.М.

ІІІ

Кумечко О.М.

Оверковська Віра

3

Відкритий чемпіонат КДЮСШ
№ 14 з боротьби самбо серед
юнаків та дівчат 2003-2005,
2006, 2007, 2008, 2009-2010
р.н.
24-25.02.2018р., м.Київ

Всеукраїнський

Гуцалюк Єгор
Славінський Нікіта
4

Чемпіонат Європи з боротьби
самбо серед юніорок
13-15.04.2018 р., м.Прага

Міжнародний

5

Кубок України серед кадетів з
боротьби самбо
2002-2004 р.н.,
20-22.04.2018 р., м.Бахмут

Всеукраїнський

Гапон Вікторія

ЗОШ №17, 9-А

7

Кумечко О.М.

ЗОШ №5, 10-Г
ЖМК № 34,
7-А
ЖМГГ №23, 6-Г
ЖНВК №34, 7-А
ЖМГГ№23, 7-Г

5

Голуб В.Ю.

І

Голуб В.Ю.

І
І
І

Голуб В.Ю.
Голуб В.Ю.
Кумечко О.М

ЖМГГ№23, 7-Г
ЗОШ № 20, 7-А
ЗОШ №16, 8-В
ЗОШ №26, 8-А
ЖМГГ №23, 6-Д
ЗОШ №19, 7-Г
ЖМГГ №23, 7-В
ЗОШ №21, 7-Г

ІІ
ІІ
І
ІІ
І
І
ІІ
5

Голуб В.Ю.
Чернокоз О.В.
Кумечко О.М.
Рудницький М.Л.
Кумечко О.М.
Голуб В.Ю.
Кумечко О.М.
Кумечко О.М.

І

Кумечко О.М.

І

Тисленко П.В.

Васянович Олександра

7

Всеукраїнський турнір
«Кубок СК Legion-І Х» з
боротьби самбо серед юнаків
2006-2007 р.н.
13.05.2018 р. м.Київ

Всеукраїнський

Всеукраїнський

Кумечко О.М.

Соколенко Валерія

Сичевська Анна
Чугайнова Дар'я

Відкритий чемпіонат м.Києва
з боротьби самбо серед юнаків
та дівчат 2004-2005 р.н.
12.05.2018 р.

ІІІ

Камерон Емілія
Чугайнова Дар’я

6

ЖДТУ

Мельник Олександра
Чернокоз Марія
Проценко Анна-Марія
Когут Юрій
Кумечко Віолетта
Кривопручко Світлана
Протасевич Олександра
Глінчевський Данііл
Єсипенко Артем

ЗОШ № 7, 6-А

Відділення гімнастики спортивної
1

Відкрита першість м.Фастова
з гімнастики спортивної
24.02.2018 р., м. Фастів

Всеукраїнський

Булгаков Антон

ЗОШ № 27, 2-В

Результати роботи вихованців ДЮСШ №2
за вересень-грудень 2018 року
№

Назва заходу
(конкурси змагання,

Дата
Етап
проведення (міський,

Прізвище
ім’я

Результат
и участі

Прізвище та
ініціали
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фестивалі, виставки
тощо)

1.

2

Відкритий кубок м.
Ужгорода з боротьби
самбо серед юнаків та
дівчат 2004-2009 р.н.

Відкритий чемпіонат
м. Києва з дзюдо
серед чоловіків,
жінок та юнаків та
дівчат 2002-2004 р.н.

, місце
обласний,
вихованця
проведення всеукраїнсь
кий тощо)

0708.09.2018
р.
м. Ужгород

09.09.2018
р.
м. Київ

Всеукраїн
ський

Всеукраїн
ський

Обласний

3

22.09.2018
Чемпіонат області з
р.
дзюдо серед молодших
м.
кадетів 2002-2004 р.
Житомир

Обласний

4

22.09.2018
Чемпіонат області з
р.
дзюдо серед молодших
м.
юнаків 2008-2009 р.
Житомир

Чугайнова
Дар’я

(місце,
ступінь
диплома,
учасник
тощо)
І місце

Сичевська
Анна
Соколенко
Олег
Рудик
Валерія
Асакова
Саламо
Асакова
Саламбек

І місце

працівника,
який
підготував
вихованця
Старший тренер
Голуб В.Ю.

І місце

Старший тренер
Голуб В.Ю.
Парфенюк Н.Г.

І місце

Парфенюк Н.Г.

ІІ місце

Товчига С.В.

VІІ місце

Товчига С.В.

Семенченко
Дмитро
Камерон
Емілія
Когут Юрій

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Асаков
Саламо
Асаков
Саламбек
Мельниченк
о Максим
Чернокоз
Марія
Плечко Олег
Рудницький
Павло
Чугайнова
Дар’я
Старовойтов
а Марія
Пронь
Анастасія
Кравчук
Дар’я
Проценко
Софія-Марія
Родіонов
Андрій
Славінський
Нікіта
Ліньов
Богдан

І місце

Рудницький
М.Л.
Товчига С.В.

ІІ місце

Товчига С.В.

ІІ місце

Кумечко О.М.

ІІ місце

Чернокоз О.В.

ІІІ місце
ІІІ місце

І місце

Кумечко О.М.
Рудницький
М.Л.
Старший тренер
Голуб В.Ю.
Кумечко О.М.

І місце

Парфенюк Н.Г.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Старший тренер
Ізерський М.Б.
Кумечко О.М.

ІІІ місце

І місце
І місце

Кумечко О.М.
Рудницький

91

5.

Відкритий турнір з
дзюдо присвячення
святкування села
Дмитрівки серед
юнаків 2005-2006 р.н.

6

Кубок України зі
стрибків на батуті
(стрибки на акр. дор.)

7

Відкрита першість

23.09.2018
с.
Дмитрівка

М.Л.
Парфенюк Н.Г.

Соколенко
Олег
Наконечний
Ілля

ІІ місце

Куканьков
Володимир
Гуцалюк
Егор
Джус
Дмитро

ІІ місце

Кумечко О.М.
старший тренер
Ізерський М.Б.
Чернокоз О.В.

ІІ місце

Кумечко О.М.

ІІІ місце
ІІІ місце

Всеукраїн
ський

Архаров
Назар
Штейн Глеб
Жигадло
Віталіна
Вишин
Нікіта
Гуменюк
Андрій
Протасевич
Владислав
Ярошенко
Егор
Пашковськи
й Олександр
Ларіонов
Ярослав
Данюк
Денис
Шпинчевськ
ий Артур
Мартинов
Нікіта
Єсипенко
Артем

Кумечко О.М.
Рудницький
М.Л.
Старший тренер
Ізерський М.Б.
Парфенюк Н.Г.
Рудницький
М.Л.
Парфенюк Н.Г.

Всеукраїн
ський

Кварацхелія
Зейнаб

м.
Миколаїв
2428.09.2018

Семенець
Вікторія
Всеукраїн

Єсипенко

ІІ місце

ІІІ місце
ІІІ місце
V місце
V місце
V місце
V місце
VІІ місце
VІІ місце
VІІ місце

Рудницький
М.Л.
Чернокоз О.В.
Рудницький
М.Л.
Рудницький
М.Л.
Чернокоз О.В.

ІХ місце

Рудницький
М.Л.
Чернокоз О.В.

ІХ місце

Чернокоз О.В.

ІІІ місце

Кумечко О.М.

Попередн
ій
результат
15 м.
Попередн
ій
результат
22 м.
І місце

Старший тренер
Бєліков І.М.

Кумечко О.М.
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8

9

Обуховського району
з дзюдо пам’яті
тренерів Мельника
Д.П. та Негоди С.О.
серед юнаків 20052006 р.н., 2007-2008
р.н.
2011 -2013 р.н
Відкритій першості КЗ
«ВОК ДЮСШ» з
дзюдо серед юнаків та
дівчат 2008-2009 р.н.
та серед юнаків 2010
р.н.
Всеукраїнського
турніру з дзюдо
«Кубок Федерації
дзюдо Києва» серед
юніорів та юніорок
1999-2003 р.н.
Чемпіонат України з
дзюдо серед кадетів
2002-2004 р.н.

ський
29.09.2018
р. м.
Українка

29.09.2018
р.
м. Іллінці

Всеукраїн
ський

Всеукраїн
ський
29.09.30.09.2018
р. м. Київ

0506.10.2018
р.
м. Ужгород

Всеукраїн
ський

10

Всеукраїн
ський

11

Чемпіонат України
серед юніорів з
гімнастики спортивної

1-6.10.2018
р.
м.
Кропівниц
ький

Обласний

12

Чемпіонат області з
боротьба самбо серед
кадетів 2002-2004 р.

15.10.2018
р.
м.
Житомир

Артем
Бабіч
Владислав
Собко
Богдан
Кувшинець
Вадим

І місце

Архаров
Назар
Родіонов
Андрій
Воронов
Богдан
Нетяга Лука

І місце

Асаков
Саламо

учасник

Чугайнова
Дар’я
Соколенко
Валерія
Камерон
Емілія
Асакова
Саламо
Мельниченк
о Максим
Асакова
Саламбек
Ничкало
Ілля
Крючіхін
Олександр
Лейченко
Володимир
Шершень
Денис
Ракович
Тимур
Семенченко
Дмитро
Камерон
Емілія
Проценко
Анна-Марія
Когут Юрій

І3 -24
місце
12-24
місце
І122місце
12-50
місце
13-35
місце
13-58
місце
18 місце

Старший тренер
Голуб В.Ю.
Старший тренер
Голуб В.Ю.
Кумечко О.М.

47 місце

Степанов В.П.

50 місце

Тисленко П.В.

55 місце

Колеснік І.В.

57 місце

Тисленко П.В.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Рудницький
М.Л.

V
9-16

Рудницький
М.Л.
Рудницький
М.Л.
Рудницький
М.Л.
Старший тренер
Ізерський М.Б.

ІІІ місце
V місце
V місце

Товчига С.В.

Товчига С.В.
Кумечко О.М.
Товчига С.В.
Тисленко П.В.
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13

Чемпіонат світу з
боротьби самбо серед
юніорок

11.10.14.10.2018
р. Тбілісі

Всеукраїн
ський
Обласний

14

Чемпіонат області з
боротьби самбо серед
юнаків та дівчат 20052006р.

15.10.2018
р.
м.
Житомир

Асаков
Саламо
Соколенко
Валерія
Дмитренко
Едуард
Ковальчук
Віталій
Чернокоз
Марія
Чугайнова
Дар’я
Плечко Олег
Рудницький
Павло
Хомяк
Катерина
Гапон
Вікторія
Протасевич
Олександра
Тишкевич
Софія
Кумечко
Віолетта
Петров
Вячеслав
Глінчевськи
й Даніїл
Карловський
Даниїл
Бабіч
Владислав
Василенко
Артем
Кочмар
Ксенія
Рудик
Валерія
Єсипенко
Артем
Бондарчук
Артем
Васянович
Олександр
Проценко
Ілля
Далека
Світозар
Кривицький

І місце

Товчига С.В.

І місце

ІІ місце

Старший тренер
Голуб В.Ю.
Старший тренер
Ізерський М.Б.
Кумечко О.М.

ІІІ місце

Чернокоз О.В.

ІІ місце

ІІІ місце

Старший тренер
Голуб В.Ю.
Кумечко О.М.
Рудницький
М.Л.
Старший тренер
Голуб В.Ю.
Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

І місце
ІІІ місце
ІІІ місце

І місце

Кумечко О.М.

І місце

І місце

Старший тренер
Ізерський М.Б.
Рудницький
М.Л.
Чернокоз О.В.

ІІ місце

Кумечко О.М.

ІІІ місце

Парфенюк Н.Г.

ІІ місце

Кумечко О.М.

ІІ місце

Кумечко О.М.

ІІІ місце

Кумечко О.М.

ІІІ місце
ІІІ місце

Кумечко О.М.
Старший тренер
Ізерський М.Б
Кумечко О.М.

ІІІ місце

Парфенюк Н.Г.

І місце

94

Всеукраїн
ський

Єгор
Гобачук
Денис
Клочков
Давид
Жуманазаро
в
Хамидуллох
Філоненко
Данило
Олійник
Антон
Василенко
Василь
Сичевська
Валерія
Павлюк
Дарина
Іванова
Варвара

15

16

Чемпіонат України зі
стрибків на батуті
(стрибки на акрб.дор.)

Відкритий чемпіонат
міста Хмельницького з
дзюдо присвячена
Дню Святої покрови
Пресвятої Богородиці
та Дню Захисника
України

Литвинчук
Анастасія

10-13
.10.2018
м.
Кам’янське

1314.10.2018
м.
Хмельниць
кий

Команда
Сичевська
Валерія
Павлюк
Дарина,
Іванова
Варвара,
Литвинчук
Анастасія
Ковальчук
Іван
Всеукраїн
ський

Кувшинець
Вадим

ІІІ місце

Кумечко О.М.

ІІІ місце

Кумечко О.М.

V місце

Парфенюк Н.Г.

V місце

Кумечко О.М.

VІІ місце

Кумечко О.М.

VІІ місце

Чернокоз О.В.

Попередн
ій
результат
23 місце
Попередн
ій
результат
15 місце
Попередн
ій
результат
34 місце
Попередн
ій
результат
26 місце
9 місце

Старший тренер
Бєліков І.М.

Попередн
ій
результат
23 місце
ІІ місце

Старший тренер
Бєліков І.М.

Бабіч
Владислав
Когут Юрій

ІІІ місце

Собко
Богдан

9-19
місце

V місце

Старший тренер
Бєліков І.М.
Старший тренер
Бєліков І.М.
Старший тренер
Бєліков І.М.
Старший тренер
Бєліков І.М.

Рудницький
М.Л.
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Всеукраїн
ський

17

18

19

Відкрита першість
Печерського району м.
Києва з боротьби
самбо серед юнаків та
дівчат 2006-2007 р.н,
2008-2009 р.н

Відкрита першость
Печерського району м.
Києва з боротьби
самбо серед юнаків та
дівчат 2006-2007 р.н,
2008-2009 р.н .
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ТУРНІР з ДЗЮДО
"LVIV JUDO OPEN2018" серед юнаків
2002-2004 р.

13.10.2018
р. м. Київ

Всеукраїн
ський
13.10.2018
р. м.
Київ

27-28
.10.2018 р.
м. Львів

Всеукраїнс
ький

Всеукраїн
ський

20

Чемпіонат України з
боротьби самбо серед
кадетів

2931.10.2018
р. м.Львів

Протасевич
Олександра
Тишкевич
Софія
Кумечко
Віолетта
Проценко
Софія Марія
Пронь
Анастасія
Єсипенко
Артем
Петров
Вячеслав
Жуманазаро
в
Хамидуллох
Кравчук
Дар’я
Гуцалюк
Єгор
Славінський
Нікіта
Светлоков
Іван
Кривицький
Єгор
Чугойнова
Дар’я
Кумечко
Віолетта
Глінчевськи
й Даніїл
Ковальчук
Віталій
Асаков
Саламбек
Асаков
Саламо

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Парфенюк Н.Г.

ІІ місце

Кумечко О.М.

ІІ місце

Кумечко О.М.

ІІ місце

Парфенюк Н.Г.

ІІ місце

Кумечко О.М.

ІІІ місце

Кумечко О.М.

V

Кумечко О.М.

VІІ

Парфенюк Н.Г.

VІІ

Парфенюк Н.Г.

І
І місце

Ст. тренер Голуб
В.Ю.
Кумечко О.М.

ІІІ місце

Кумечко О.М.

ІІІ місце

Кумечко О.М.

VІІ місце

Товчига С.В.

Чугайнова
Даря
Соколенко
Валерія
Чернокоз
Марія
Семенченко
Дмитро
Дмитренко
Едуард

ІІІ місце

V місце

V місце

Ст. тренер Голуб
В.Ю.
Ст. тренер Голуб
В.Ю.
Чернокоз О.В.

V місце

Кумечко О.М.

VІІ місце

Старший тренер
Ізерський М.Б.

V місце
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Камерон
Емілія
Мельниченк
о Максим
Лайпольи
Андрій
Плечко Олег

21

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ТУРНІР з ДЗЮДО
"LVIV JUDO OPEN2018" серед чоловіків

27-28
.10.2018 р.
м.Львів

Всеукраїн
ський

Міжнарод
ний

22

Міжнародний турнір з
дзюдо серед юнаків та
дівчат 2005-2006,
2007-2008, 20092010р.н.

2.114.11.2018р.
м. Польща
(Варшава)

Міжнарод
ний

23

Міжнародний
командний турнір з
дзюдо «THE BEST
CHILDRENS JUDO
TEAM»

0911.11.2018
м.Луцьк

Обласний

24

Чемпіонат області з
боротьби самбо серед
чоловік та жінок
(бойовий розділ)

1617.11.2018
р.
м.
Житомир

Нетяга Лука

ІХ місце

Кумечко О.М

9-13
місце
9-34
місце
9-30
місце
ІІ місце

Кумечко О.М.

Асаков
Саламо
Кумечко
Віолетта
Бабіч
Владислав
Бабіч
Владислав
Петров
Вячеслав
Глінчевськи
й Даніїл
Проценко
Ілля

V місце

Кумечко
Віолетта
Єсипенко
Артем
Павлюк
Максим
Чудновець
Тимофій
Павлюк
Владислав
Роговой
Гордей
Сак Вадим
Тарасюк
Корней
Шиманськи
й Тимур
Семенченко
Дмитро
Камерон
Емілія
Коваленко
Анна
Хомяк
Катерина
Соколенко

Кумечко О.М.
Кумечко О.М.
Товчига С.В.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

І місце

Рудницький
М.Л.
Рудницький
М.Л.
Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

ІІІ місце
V місце

Кумечко О.М.
Старший тренер
Ізерський М.Б.
Кумечко О.М.

V місце

Кумечко О.М.

VІ місце

Товчига С.В.

І місце

VІ місце
VІ місце
VІ місце
VІ місце
VІ місце
VІ місце
І місце

Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Старший тренер
Голуб В.Ю.
Старший тренер
Голуб В.Ю.
Старший тренер

І місце
І місце
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Обласний

25

Чемпіонат області з
боротьби самбо серед
юнаків та дівча 20072008 р.н.

1617.11.2018
р.
м.
Житомир

Валерія
Плечко Олег
Рудницький
Павло
Шевчук
Юрій
Гапон
Вікторія
Богачук
Аліна
Хмель Ілля
Проценко
Ілля

І, ІІ місце

Голуб В.Ю.
Кумечко О.М.
Рудницький
М.Л.
Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце
І місце

І місце

Кумечко О.М.
Кумечко О.М.
Старший тренер
Ізерський М.Б.
Рудницький
М.Л.
Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

ІІ місце

Старший тренер
Ізерський М.Б.
Старший тренер
Ізерський М.Б.
Кумечко О.М.

ІІ місце

Кумечко О.М.

ІІ місце

Рудницький
М.Л.
Старший тренер
Ізерський М.Б.
Кумечко О.М.
Старший тренер
Ізерський М.Б.
Старший тренер
Ізерський М.Б.
Кумечко О.М.

І місце
ІІІ місце

Бабіч
Владислав
Славінський
Нікіта
Бондарчук
Артем
Кіпер Павло

І місце

Храбан
Валерія
Губін
Владислав
Кравчук
Дар’я
Соснов
Даніїл
Спірін Ілля

ІІ місце

Наконечний
Ілля

ІІ місце

Родіонов
Андрій
Горбачук
Артур
Кувшинець
Вадим
Філоненко
Даніїл
Бойченко
Нікіта
Хударганов
Хамидулох
Соколенко
Олег
Гоша
Даніель

ІІ місце

ІІ місце

ІІ місце
ІІІ місце
ІІІ місце

Рудницький
М.Л.
Кумечко О.М.

ІІІ місце

Кумечко О.М.

ІІІ місце

Парфенюк Н.Г.

ІІІ місце

Парфенюк Н.Г.

ІІІ місце

Чернокоз О.В.
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Всеукраїн
ський

26

3-го Всеукраїнського
турніру з дзюдо
«Кубок князя Мала»
серед юнаків 20032004 , 2005-2006,20072008,2009-2010 р. на
призи почесного
Президента СОК
«Олімп » Іскри М.М.

2325.11.2018
р.
м.
Коростень

Осика Назар

ІІІ місце

ІІІ місце

Старший тренер
Ізерський М.Б.
Рудницький
М.Л.
Кумечко О.М.

Гуменюк
Андрій
Гуцалюк
Єгор
Ліньов
Богдан
Червінський
Богдан
Коротун
Віталій
Алексейчук
Всеволод
Ларіонов
Ярослав
Кривицький
Єгор
Протасевич
Владислав
Куканьков
Володимир
Охрімчук
Богдан
Жуманазаро
в
Хамидуллох
Мартинов
Нікіта
Жуковець
Владислав
Бабіч
Владислав
Проценко
Ілля

ІІІ місце

ІІІ місце

Кумечко О.М.

V місце

Чернокоз О.В.

V місце
V місце

Рудницький
М.Л.
Кумечко О.М.

V місце

Чернокоз О.В.

V місце

Парфенюк Н.Г.

V місце

Чернокоз О.В.

V місце

Чернокоз О.В.

VІІ місце

Кумечко О.М.

ХІ
місце

Парфенюк Н.Г.

ХІ місце

Чернокоз О.В.

ХІ місце

Кумечко О.М.

ІІ місце

ІІ місце

Рудницький
М.Л.
Кумечко О.М.
Старший тренер
Ізерський М.Б.
Кумечко О.М.

Єсипенко
Артем
Мельниченк
о Максим
Колесник
Артем
Горбачук
Денис
Когут Юрій

ІІІ місце

Кумечко О.М.

ІІІ місце

Кумечко О.М.

VІІ місце

Кумечко О.М.

V місце
V місце

Рудницький
М.Л..
Кумечко О.М.

Глінчевськи
й Даніїл
Петров
Вячеслав
Кувшинець

VІІ місце

Кумечко О.М.

9-16

Рудницький

І місце
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Вадим

Відкритого
всеукраїнського
турнірів VІІ Дитячий
фестиваль дзюдо
серед юнаків та дівчат
2005,2006,2007,2008,2
009р
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1-2.12.2018 Всеукраїн
м. Київ
ський

М.Л..

Собко
Богдан
Куцмус
Микола
Асаков
Саламбек
Супруненко
Кирил
Павлюк
Максим
Черниш
Михайло
Ананєв
Давід
Філянович
Нікіта
Кумечко
Віолетта
Єсипенко
Артем

9-15

Проценко
Софія Марія
Сичевська
Анна
Протасевич
Олександра
Бабіч
Владислав
Кувшинець
Вадим
Родіонов
Андрій
Петров
Вячеслав
Ліньов
Богдан
Хмель Ілля
Колесник
Артем
Криворучко
Світлана
Глінчевськи
й Даніїл
Алексейчук
Всеволод
Гуцалюк
Єгор

ІІ місце

Товчига С.В.

ІІІ місце
9-10
місце
5-6 місце
5-6 місце
б/р
б/р
б/р
І місце

Кумечко О.М.

ІІ місце

Кумечко О.М.,
старший тренер
Ізерський М.Б.
Кумечко О.М.

ІІІ місце
ІІІ місце
ІІІ місце

Старший тренер
Голуб В.Ю.
Кумечко О.М.

VІІ місце

Рудницький
М.Л.
Рудницький
М.Л.
Старший тренер
Ізерський М.Б.
Кумечко О.М.

VІІ місце

Кумечко О.М.

VІІ місце
9-35

Кумечко О.М.
Кумечко О.М.

9-11
9-18

Старший тренер
Ізерський М.Б.
Кумечко О.М.

9-39

Кумечко О.М.

9-39

Кумечко О.М.

V місце
V місце
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Обласний
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Особистий чемпіонат
ДЮСШ №2 зі стрибки
на батуті (стрибки на
акр. доріжці)

01.12. 2018
р.
м.
Житом
ир

Осика
Назар
Куканьков
Володимир
Бохонко
Олександр
Бондарець
Артем
Кіпер Павло

9-14

9-15

Старший тренер
Ізерський М.Б.

Юрченко
Кіра
Нестеренко
Марія
Горбатюк
Денис
Шатайлу
Степану
Благая
Ольга
Цирку
Нікіта
Дашевич
Валерія
Кривульськи
й Єгор
Фурман
Анні
Задоєнко
Анастасія
Чміль
Вікторія
Складанівсь
кому Микиті
Ганоль
Аріна
Таргонська
Валерія
Осаула Ніка
Кушнірук
Анастасія
Мороз Ніка
Колесник
Валерія
Труш
Катерина
Домалевська
Дар’я
Харчук
Софії

І місце

Дяченко П.П.

І місце

Барсук Т.В.

І місце

Дяченко П.П.

І місце

Мєдвєдєва Л. Г.

ІІ місце

Барсук Т.В.

ІІ місце

Дяченко П.П.

ІІ місце

Дяченко П.П.

ІІ місце

Мєдвєдєва Л. Г.

ІІІ місце

Мєдвєдєва Л. Г.

ІІІ місце

Барсук Т.В.

ІІІ місце

Барсук Т.В.

ІІІ місце

Мєдвєдєва Л. Г.

ІV місце

Барсук Т.В.

ІV місце

Мєдвєдєва Л. Г.

V місце
V місце

Мєдвєдєва Л. Г.
Дяченко П.П.

VІ місце
VІ місце

Мєдвєдєва Л. Г.
Дяченко П.П.

VІІ місце

Барсук Т.В.

VІІ місце

Барсук Т.В.

VІІІ місце

Мєдвєдєва Л. Г.

9-32
9-15
9-32

Старший тренер
Ізерський М.Б.
Чернокоз О.В.
Старший тренер
Ізерський М.Б.
Чернокоз О.В.
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29

Особистий чемпіонат
ДЮСШ №2 зі стрибки
на батуті (стрибки на
акр. доріжці) «Юний
акробат »

01.12. 2018
р.
м.
Житомир

Обласний

Данілевич
Ліза
Діденко
Варварі
Коджаман
Софії
Шмуйло
Маргарита
Борис Ольга
Бобер
Мирослава
Венгловська
Софія
Стельмах
Дарина
Михайловсь
ка Мірра
Рибчинська
Кароліна
Терещенко
Поліна
Проноза
Ростислав
Присяжнюк
Вероніка
Продоус
Михайло
Єзерський
Назарій
Кавун
Андрій
Терещенко
Антон
Камаєва
Вероніка
Рибчинська
Вікторія
Кисарець
Анна
Зінчук
Софія
Томашевськ
ий
Олександр
Шепетун
Карина
Бобер
Варвара
Галаніна
Вероніка
Сапралієва

VІІІ місце

Барсук Т.В.

ІX місце

Дяченко П.П.

ІX місце

Мєдвєдєва Л. Г.

Х місце

Барсук Т.В.

ХІ місце
ХІІ місце

Дяченко П.П.
Барсук Т.В.

ХІІІ місце

Дяченко П.П.

ХІV місце

Мєдвєдєва Л. Г.

І місце

Дяченко П.П.

І місце

Дяченко П.П.

І місце

Дяченко П.П.

І місце

Дяченко П.П.

І місце

Дяченко П.П.

І місце

Дяченко П.П.

ІІ місце

Дяченко П.П.

ІІ місце

Дяченко П.П.

ІІ місце

Дяченко П.П.

ІІ місце

Дяченко П.П.

ІІ місце

Дяченко П.П.

ІІІ місце

Дяченко П.П.

ІІІ місце

Дяченко П.П.

ІІІ місце

Дяченко П.П.

ІІІ місце

Дяченко П.П.

ІVмісце

Дяченко П.П.

ІVмісце

Дяченко П.П.

V місце

Дяченко П.П.
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30

Всеукраїнський турнір
з дзюдо серед юнаків
та дівчат «Novator
cup» 2018 р.

31

Всеукраїнський
дитячий турнір з
дзюдо «Sparta cup»
серед юнаків 20072008 р.н., 2009 р. та
дівчата 2007-2008 р.н.
2009-2011 р.н.

32

33

Відкритий кубок м.
Житомир зі
спортивної гімнастики
присвяченого пам’яті
тренера Г.М.
Вінниченка

Відкритий чемпіонат
ФСТ «Спартак» з
дзюдо серед юніорів

0709.12.2018
р. м. м.
Хмельниць
кі

0709.12.2018
р. м.Ніжин

0809.12.2018
р.
м.
Житомир

1416.12.2018
р.н.

Всеукраїн
ський

Всеукраїн
ський

Обласний

Всеукраїн
ський

Ємілія
Зінчук Дар’я
Сотніченко
Тетяна
Єгорова
Поліна
Волинець
Віра
Асаков
Саламо
Асаков
Саламбек
Супрунеко
Кирил
Куцмус
Микола
Бабіч
Владислав
Жигадло
Віталіна
Кувшинець
Вадим
Собко
Богдан
Булгавков
Антон
Крючихин
Олександр
Вікарій
Марк
Шершень
Денис
Козир
Богдан
Перегуда
Ілля
Ракович
Тимур
Чеханюк
Дмитро
Грицько
Владислав
Німерич
Максим
Селіванов
Єгор
Ходоровськ
ий Дмитро
Асаков
Саламо
Асаков

V місце
V місце

Дяченко П.П.
Дяченко П.П.

VІ місце

Дяченко П.П.

VІІ місце

Дяченко П.П.

ІІІ місце

Товчига С.В.

VІІ місце
9-15
місце
9-15
місце
ІІ місце

Рудницький
М.Л.

V місце
VІІ місце
9-20
місце
І місце

Тисленко П.В.

І місце

Степанов В.П.

ІІ місце

Колеснік І. В.

ІІІ місце

Колеснік І. В.

ІІІ місце

Колеснік І. В.

ІV місце

Колеснік І.В.

ІV місце

Тисленко П.В.

VІІ місце

Колеснік І. В.

VІІІ місце

Колеснік І. В.

Х місце

Степанов В.П.

ХІ місце

Колеснік І. В.

ХІІ місце

Колеснік І. В.

ІІ

місце Товчига С.В.

ІІІ місце
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та юніорок 1999-2003
р.н., юнаків та дівчат
2004-2005 р.н.

м.Київ

Саламбек
Філянович
Микита
Куцмус
Микола
Гречаний
Роман
Супрунеко
Кирил
Якимець
Іван
Осика
Андрій
Пльохін
Нікіта
Пронін
Дмитро
Єсипенко
Карім
Березівський
Роман
Петров
Захар

Відкрита першість
міста Житомира з дзюдо
серед юнаків та дівчат 201134
2012 р. 2009-2010 р.н. до
дня Святого Миколая

14-15
грудня
Міський
2018 р.
м.Житомир

Одудовськи
й Іван
Кравчук
Крістіна
Січкало
Крістіна
Кравчук
Матвій
Россіянськи
й Ніколай
Остапчук
Тимофій
Александров
Артем
Кицюк
Анна-Марія
Ольшанськи
й Дмитро
Клімов Гліб

VІІІ місце
VІІІ місце
9-19
місце
9-12
місце
І місце

І місце

Рудницький
М.Л.
Старшого
тренера
Ізерський М.Б.
Рудницький
М.Л.
Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце

Кумечко О.М.

І місце
І місце

Старшого
тренера
Ізерський М.Б.
Кумечко О.М.

І місце

Парфенюк Н.Г.

І місце
І місце

Рудницький
М.Л.
Парфенюк Н.Г.

І місце

Парфенюк Н.Г.

ІІ місце

Чернокоз О.В.

ІІ місце

Парфенюк Н.Г.

ІІ місце

Старшого
тренера
Ізерський М.Б.
Рудницький
М.Л.
Кумечко О.М.

І місце
І місце

ІІ місце

Тітов
ІІ місце
Віталій
Осика Даніїл ІІ місце
Донських

ІІ місце

Рудницький
М.Л.
Кумечко О.М.
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Дмитро
Тимощук
Максим
Яремов
Владислав
Данюк
Денис
Головач
Владислав
Глінчевська
Дар’я
Сліпченко
Іван
Архаров
Андрій

15Відкритого особистого
16.12.2018
чемпіонату Житомирської
р.
35 області стрибки на батуті
м.
(стрибки на акр. дор.)
Житомир

Міський

ІІ місце
ІІ місце
ІІ місце
ІІ місце
ІІ місце
ІІІ місце
ІІІ місце

Рудницький
М.Л.
Старшого
тренера
Ізерський М.Б.
Рудницький
М.Л.
Рудницький
М.Л.
Кумечко О.М.
Рудницький
М.Л.
Старшого
тренера
Ізерський М.Б.
Кумечко О.М.

Сульський
Назар
Шкадов
Дмитро
Шубін
Артем

ІІІ місце

Геллір Ілля

ІІІ місце

Громушко
Артем
Венгер
Владислав
Тищенко
Ілля

ІІІ місце

Рудницький
М.Л.
Старшого
тренера
Ізерський М.Б.
Старшого
тренера
Ізерський М.Б.
Кумечко О.М.

ІІІ місце

Кумечко О.М.

ІІІ місце

Сичевська
Валерія
Семенець
Вікторія
Зінчук
Богдан
Бородін
Максим
Соловьова
Вікторія
Андрущенко
Сергій
Драга Юрій
Овчарук
Маргарита
Ковальчук

І місце

І місце

Старшого
тренера
Ізерський М.Б.
Старший тренер
Бєліков І.М.
Старший тренер
Бєліков І.М.
Старший тренер
Бєліков І.М.
Новатуров Ю.І.

І місце

Новатуров Ю.І.

І місце

Новатуров Ю.І.

І місце
І місце

Новатуров Ю.І.
Новатуров Ю.І.

І місце

Новатуров Ю.І.

ІІІ місце
ІІІ місце

І місце
І місце
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Відкрита першість
міста Житомира з боротьби
самбо серед юнаків та
36 дівчат 2008-20р. 2005-2006
р.н. до дня Святого
Миколая

14-15
грудня
Міський
2018 р.
м.Житомир

Назар
Семенченко
Людмила
Шульга
Данил
Литвинчук
Анастасія
Нацевич
Марина
Лесик
Володимир
Ковальчук
Іван
Михайловсь
ка Юлія
Іванова
Варвара
Костюк
Максим
Гусак
Олександра
Чижинкова
Марія
Бойко
Богдан
Калита
Анастасія
Новатуров
Іван
Батальщико
ва Єлізавета
Пятак Аліна
Боруцький
Тимотей
Сафонов
Юрій
Кривицький
Єгор
Куканьков
Володимир
Шпінчевьки
й Артур
Ібрагімов
Тимур
Осика Назар
Фещенко
Маргарита
Василенко
Василь

ІІ місце
ІІ місце
ІІ місце

Старший тренер
Бєліков І.М.
Новатуров Ю.І.

ІІ місце

Старший тренер
Бєліков І.М.
Новатуров Ю.І.

ІІ місце

Новатуров Ю.І.

ІІ місце

Старший тренер
Бєліков І.М.
Новатуров Ю.І.

ІІ місце
ІІІ місце
ІІІ місце

Старший тренер
Бєліков І.М.
Новатуров Ю.І.

ІІІ місце

Новатуров Ю.І.

ІІІ місце

Новатуров Ю.І.

ІІІ місце

Новатуров Ю.І.

ІV місце

Новатуров Ю.І.

ІV місце

Новатуров Ю.І.

ІV місце

Новатуров Ю.І.

V місце
І місце

Новатуров Ю.І.
Чернокоз О.В.

І місце
І місце

Рудницький
М.Л.
Парфенюк Н.Г.

ІІ місце

Чернокоз О.В.

І місце

Чернокоз О.В.

І місце

Рудницький
М.Л.
Старшого
тренера
Ізерський М.Б.
Рудницький
М.Л.
Чернокоз О.В.

І місце
І місце
І місце
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Гуменюк
Олександр
Жуковець
Владислав
Копитов
Нікіта
Петренко
Олексій
Гоша
Данієль
Пашковськи
й Олександр
Корзун
Кирил
Кондрат
Марія
Пронтенко
Гліб
Сульський
Євген
Максименко
Нікіта
Гапон
Вікторія
Хомяк
Катерина

37

Чемпіонат України з
боротьби самбо серед м. Київ 21- Всеукраїн
жінок та чоловіків 23.12.2018 ський
(бойового розділу)

Всеукраїнський новорічний
турнір з дзюдо на призи
почесного президента СК
38 «Дзюдо -80 » ЗТУ О.В,
Петровського серед юнаків
та дівчат 2001-2003 р.н.
VІ відкритої першості
спортивного клубу «Віват»
39 зі спортивної акробатики
та стрибків на акробатичній
доріжці

Чернокоз О.В.

І місце

Кумечко О.М.

ІІ місце
ІІ місце

Рудницький
М.Л.
Кумечко О.М.

ІІ місце

Чернокоз О.В.

ІІ місце

Рудницький
М.Л.
Кумечко О.М.

ІІ місце
ІІ місце

ІІІ місце

Рудницький
М.Л.
Рудницький
М.Л.
Кумечко О.М.

ІІІ місце

Кумечко О.М.

ІІІ місце

Кумечко О.М.

ІІІ місце

ІІІ місце

Ковальчук
Анна

ІІІ місце

Семенченко
Дмитро
Шевчук
Юрій
Камерон
Емілія
Плечко Олег

ІІІ місце

Старшого
тренера Голуб
В.Ю.
Старшого
тренера Голуб
В.Ю.
Кумечко О.М.

V місце

Кумечко О.М.

V місце

Кумечко О.М.

Нетяга Лука
21-22.2018
р.
м.Дніпро

І місце

9-15
місце
І місце

Кумечко О.М.
Товчига С.В.

Всеукраїн
ський

23.12.2018 Всеукраїн
р. м.Дніпро ський

Горбатюк
І місце
Денис
Юрче І місце
нко
Кіра

Дяченко П.П.
Дяченко П.П.
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Відкритий ІІІ традиційний
турнір КУ КДЮСШ з
боротьби самбо
присвяченого Дню Святого
40
Миколая та новорічним
святом серед юнаків та
дівчат 2009-2011 р.н.20072008 р.н.

28.12.2018
р.
м.
Коростиші
в

Обласний

Несте
ренко
Маша
Благая
Ольга
Цирку
Нікіта
Ганоль
Аріна
Дашевська
Валерія
Рибчинська
Кароліна
Діденко
Варвара
Рибчинська
Вікторія
Шмуйло
Маргарита
Пронь
Анастасія
Соколенко
Олег
Кувшинець
Вадим
Березівський
Роман
Светлаков
Іван

ІІ місце

Барсук Т.В.

ІІІ місце

Барсук Т.В.

ІІІ місце

Дяченко П.П.

VІ місце

Барсук Т.В.

VІІ місце

Дяченко П.П.

VІІ місце

Дяченко П.П.

XI місце

Дяченко П.П.

XVІІІ
місце
XVІІ
місце
ІІІ місце

Дяченко П.П.

ІІІ місце

Парфенюк Н.Г.

ІІІ місце
ІІІ місце

Рудницький
М.Л.
Кумечко О.М.

V місце

Парфенюк Н.Г.

Барсук Т.В.
Парфенюк Н. Г.

Соціальний захист
У 2018 році департаментом освіти міської ради проведена робота із
забезпечення соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Грошову компенсацію на шкільну форму отримали 193 дитини-сироти
і діти, позбавлені батьківського піклування, на загальну суму 52 110 грн.,
що становить 100%.
У травні 2018 року грошову допомогу отримало 9 дітей - сиріт і дітей,
позбавлених
батьківського піклування, - випускники
11-х класів
закладів загальної середньої освіти, на загальну суму 2 295 грн. (100%).
Своєчасно забезпечується виплата одноразової допомоги дітямсиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення
18-річного віку. Зазначену допомогу отримали 43 дитини на загальну суму
77 830 грн. (100%).
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Колективи закладів освіти міста перейнялися проблемами трьохсот
дітей-переселенців зі Сходу України та надають необхідну допомогу для
життя та навчання.
Соціально-психологічна служба міста Житомира
У системі освіти України відповідно до статті 76 Закону «Про освіту»
діє психологічна служба, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення
психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і
діяльності.
Психологічна служба в місті Житомирі пройшла етап становлення,
накопичила значний позитивний досвід роботи, що підтверджується великою
кількістю звернень до фахівців психологічної служби, методичними
розробками, друкованими працями у періодичних виданнях, участю в
телепередачах з актуальної тематики. Більше 25 000 звернень за 2018 рік до
практичних психологів, соціальних педагогів освітніх закладів свідчить про
істотні зміни у свідомості самих учасників освітнього процесу.
Практичні психологи, соціальні
педагоги, здійснюючи свої
професійні обов'язки, вирішували актуальні завдання сучасної освітянської
галузі - оновлення змісту й форм навчально-виховного процесу,
психологічний супровід педагогічних новацій, пошук і робота з
обдарованими дітьми, захист психічного здоров'я учасників освітнього
процесу, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу,
протиправної
поведінки, насильства над дітьми, підвищення психологічної культури
учнів, батьків, учителів, керівників освітніх закладів тощо. Психологічне
забезпечення освітнього процесу в закладах освіти міста здійснюють 88
практичних психологів. Соціально-педагогічний патронаж забезпечують 62
соціальних педагоги.
Найбільш актуальними запитами у роботі фахівців соціальнопсихологічної служби залишаються питання готовності дітей до навчання та
труднощі у навчанні (1500 звернень за рік), адаптація дитини до нового
колективу (1100 звернень за рік), вікові та індивідуальні особливості
розвитку, проблеми самооцінки дитини (1000 звернень за рік). Діти є
найнезахищенішою і найуразливішою частиною суспільства, повністю
залежною від дорослих. Саме з їх провини діти стають жертвами домашнього
насильства, опиняються в зонах стихійних і природних катастроф, військових
дій тощо. Аналіз діяльності працівників психологічної служби за минулий
навчальний рік дає змогу дійти висновку, що профілактика насильства,
протидія шкільному булінгу та кібербулінгу проводиться у всіх закладах
освіти. Така робота здійснюється у вигляді семінарів, тренінгів, «круглих
столів», лекцій, консультацій. За навчальний рік до працівників
психологічної служби звернулося 180 учасників освітнього процесу щодо
питання протидії домашньому насильству, булінгу.
У Новій українській школі особливу увагу приділено інклюзивній
освіті. Навколо освітнього процесу дитини з особливими освітніми
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потребами згуртувалися фахівці психологічної служби, забезпечили
колегіальну роботу в напрямі реалізації компетентнісного освітнього
маршруту для кожної дитини. За минулий рік понад 400 учасників освітнього
процесу звернулося до фахівців психологічної служби щодо надання
повноцінної освіти дітям з особливими освітніми потребами, практичними
психологами проведено більше 12 000 корекційно-розвиткових занять з
дітьми, які навчаються за інклюзивною формою навчання.
Багато часу фахівці соціально-психологічної служби приділяли
профілактиці негативних проявів поведінки серед дітей та учнівської молоді.
За несприятливих соціокультурних умов дитяче та підліткове середовище
спрямоване на вживання нікотину, алкоголю, різних психоактивних речовин,
що різко погіршують стан фізичного і психічного здоров’я молодої людини.
Гостро стоїть проблема репродуктивного здоров’я молоді. У зв'язку з цим
практичні психологи та соціальні педагоги організовують роботу Шкільної
служби порозуміння, реалізують профілактичні програми «Ми за здоровий
спосіб життя», «Ми всі різні і рівні!», «Будь обачливим: ти живеш у час
СНІДу», «Обери своє майбутнє сам», протиалкогольну програму «Сімейна
розмова».
Великий потенціал психологічної служби за сучасної складної ситуації
в Україні було спрямовано на подолання викликів і проблем, пов'язаних із
психологічним та соціально-педагогічним супроводом дітей із сімей
учасників антитерористичної операції. За 2018 рік фахівцями служби
проведено 1100 консультацій з даного питання. Актуальною залишається
соціально-психологічна та педагогічна допомога внутрішньо переміщеним
особам, а також усім учасникам освітнього процесу, які на собі відчули
військовий конфлікт та його наслідки.
Профілактика негативних проявів у дитячому середовищі
Успішність освітнього процесу визначається насамперед тим, що його
учасник йтиме впевнено і самостійно в доросле життя, маючи дієві
настанови від школи.
Питання профілактики правопорушень та злочинності, бездоглядності,
інших негативних проявів в учнівському середовищі та пропаганда здорового
способу життя залишається пріоритетним напрямом роботи департаменту
освіти та закладів освіти.
Значна увага приділялася питанням щодо попередження самовільного
залишення дітьми місця навчання чи проживання та суїцидальної поведінки
серед дітей і учнівської молоді, інформування про небезпеку участі в так
званих «групах смерті».
Прикладом результату роботи є 100 % охоплення дітей шкільного віку
навчанням у ході Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» у 2010 2018 роках.
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Тісна співпраця департаменту освіти, закладів освіти із службою у
справах дітей міської ради, Житомирського міського центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, Житомирським відділом поліції ГУНП в
Житомирській області сприяє оперативному вирішенню питань соціального
захисту дітей, проблем щодо забезпечення прав дітей на життя та охорону їх
здоров'я.
З 10 вересня по 10 жовтня 2018 року департаментом освіти спільно з
Головним управлінням національної поліції в Житомирській області та
Головним територіальним управління юстиції проведено превентивні заходи
«Стоп булінг» - зустрічі з учнями закладів загальної середньої освіти міста.
27 грудня 2018 року підписано Меморандум про співробітнтицтво між
департаментом патрульної поліції та департаментом освіти щодо реалізації
проекту «Шкільний офіцер поліції» з метою забезпечення безпеки дітей та
впровадження інноваційних методів превентивної роботи серед дітей та
учнівської молоді.
Духовно і морально зріла особистість повинна бути готовою
протистояти асоціальним впливам.
Департаментом освіти було зосереджено увагу керівників закладів
загальної середньої освіти на підвищення рівня превентивної та
просвітницької роботи, профілактики жорстокості та насильства в дитячому
середовищі, співпраці школи і сім’ї, ефективного функціонування
психологічної служби.
На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на
2016-2018 роки, рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
від 04.04.2018 року № 315 «Про організацію оздоровлення та відпочинку
дітей міста Житомира у 2018 році», наказу управління освіти і науки
Житомирської обласної державної адміністрації від 28.02.2018 № 59 «Про
організацію відпочинку дітей на базі пришкільних та мовних таборів влітку
2018 року», наказу управління освіти від 18.04.2018 № 139 «Про організацію
відпочинку та оздоровлення дітей загальноосвітніх навчальних закладів м.
Житомира у 2018 році» на базах підпорядкованих управлінню освіти
загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виховних комплексів у
період з 31 травня по 19 червня 2018 року організовано роботу 31
пришкільного табору з денним перебуванням та забезпечено триразове
харчування із розрахунку 36,00 грн. в день на одну дитину.
У період підготовки до відкриття пришкільних таборів управлінням
освіти було проведено ряд організаційних заходів,
спрямованих на
створення та забезпечення безпечних умов перебування у таборах:
- нараду від 04.05.2018 року для начальників пришкільних таборів з денним
перебуванням, медичних працівників, які забезпечують медичне
обслуговування у таборах, фізичних осіб-підприємців, які забезпечують
харчування у пришкільних таборах, за участю Вовк В. А., головного
спеціаліста Житомирського міського управління ГУ Держпродспоживслужби
в
Житомирській
області,
Крицького
А.С.лікаря-епідеміолога
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Житомирського міськрайонного відділу ДУ «Житомирський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», Сокова М. А.
– головного державного інспектора обласного управління Держпраці,
Мальованого О. В.,
провідного інспектора сектору запобігання
надзвичайним ситуаціям Житомирського відділу управління ДСНС України
у Житомирській області старшого лейтенанта служби цивільного захисту;
- нараду від 24.05.2018 року для начальників пришкільних таборів за участю
заступника начальника Ковтуненко С.А. та спеціалістів управління освіти;
- розроблено та погоджено з управління Держпродспоживслужби
м. Житомира двотижневе примірне меню для харчування дітей у
пришкільних таборах з денним перебуванням;
- організовано навчання з питань охорони праці та цивільного захисту з
начальниками пришкільних таборів;
- організовано гігієнічне навчання з начальниками пришкільних таборів та
медичними працівниками; спеціалістами Житомирського міського
управління ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області;
- створено робочу групу з перевірки роботи пришкільних таборів, в яку
включено представників Житомирського міського управління ГУ
Держпродспоживслужби в Житомирській області та Житомирського
міськрайонного відділу ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України» (наказ від 29.05.2018р. №196).
За результатами проведеної відпочинкової зміни управлінням освіти
проведено аналіз щодо виконання мережі, наданої адміністраціями закладів.
До відпочинку у пришкільних таборах з денним перебуванням
закладами загальної середньої освіти по факту залучено 2852 дітей, було
заплановано 2923, поза наданою мережею залучено 18 дітей (фактичне
виконання мережі додається).
У повному обсязі забезпечено заплановану мережу 26 ЗЗСО: № 1, 2, 3,
5, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 ,23, 25, 27, 28, 32, 33, колегіумом, 35, НВК
№11, 25, 34, 38, 65.
Найбільшу кількість дітей до відпочинку у пришкільному таборі за
поданою мережею було залучено ЗЗСО № 5, 16, 23, 25, 28.
8 ЗЗСО не забезпечили заплановану мережу: №6, 7, 12, 15, 24, 26, 30,
36.
Порівняльний аналіз відпочинкової мережі за категоріями показав, що
за 6 категоріями було набрано більше дітей, ніж планувалося, а за 7
категоріями був недобір.
За результатами перевірок проведених робочою групою необхідно
відмітити високий рівень організації роботи пришкільних таборів у ЗЗСО
№14 та 16.
З бюджету міста на харчування дітей у пришкільних таборах було
виділено 761 400,00 грн., фактично використано 771 836,15 грн., залучено
батьківських коштів 534 816,00 грн.
Згідно з відповідними угодами між керівниками закладів та фізичними
особами-підприємцями за результатами тендерних торгів харчування у
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пришкільних таборах з денним перебуванням забезпечували 16 фізичних
осіб-підприємців на базі 16 пунктів харчування, що функціонували у
закладах загальної середньої освіти № 1, 2, 5, 6, 8, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26,
30, колегіумі, 36.
Триразове харчування організовано та забезпечено відповідно до
Примірного двотижневого меню для харчування дітей у пришкільних
таборах з денним перебуванням, погодженого Житомирським міським
управлінням ГУ Держпродспоживслужби у Житомирській області. Другий
сніданок забезпечувався молоком, кисломолочними продуктами, соком. У
раціоні дітей використовувалися ранні овочі.
Харчові продукти, що поступали на харчоблок, відповідали вимогам
нормативно-технічної документації і супроводжувалися документами, що
встановлювали їх якість і безпеку. Не допускалося приймання харчових
продуктів без супроводжувальних документів, з минулим строком
зберігання, з ознаками псування.
Відповідно до наказу управління освіти від 29.05.2018 № 196 «Про
створення робочої групи» управлінням освіти спільно з фахівцями
Житомирського міського управлінням ГУ Держпродспоживслужби у
Житомирській області та ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр
МОЗ України» було здійснено перевірку з питань дотримання безпечних
умов перебування та організації і забезпечення харчування 7 пришкільних
таборів та пунктів харчування: ЗЗСО № 1, 5, 6, 14, 24, 36, колегіуму.
Крім того, спеціалістами управління освіти здійснено оперативний
контроль 9 пунктів харчування та пришкільних таборів.
Результати перевірок та оперативних контролів оформлено
відповідними актами.
Приписи за порушення санітарних правил і норм щодо утримання
приміщень таборів, їдалень та організації харчування відсутні.
Управлінням освіти проведено моніторинг щодо виконання грошових
та натуральних норм харчування. Грошові норми виконано на 100%,
натуральні норми харчування в середньому на 83%.
Медичне обслуговування дітей, які перебували в пришкільних таборах,
забезпечували 31 медичний працівник. Прийом дітей у табір здійснювався за
наявності відповідної довідки про стан здоров’я.
Медичні кабінети закладів, де функціонували пришкільні табори, було
забезпечено необхідним набором лікарських засобів та виробів медичного
призначення.
Всіма сестрами медичними та фельдшерами проводився щоденний
ранковий огляд дітей, які відвідували табір, вівся контроль за режимом дня та
дотриманням санітарно-гігієнічних вимог під час екскурсій, спортивних
змагань, культпоходів, надавалась, у разі потреби, невідкладна медична
допомога. Щоденно здійснювався контроль за організацією та забезпеченням
дітей харчуванням та дотриманням питного режиму.
У всіх закладах відпочинку були створенні безпечні умови перебування
дітей.
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На виконання рішення виконавчого комітету Житомирської міської
ради від 04.04.2018 №315 «Про організацію оздоровлення та відпочинку
дітей міста Житомира у 2018 році» департаментом освіти забезпечено
оздоровлення 142 талановитих і обдарованих дітей - учнів та вихованців
закладів загальної середньої та позашкільної освіти, навчально-виховних
комплексів у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Супутник»
влітку 2018 року.
Харчування та медичне обслуговування
У новій редакції Закону України «Про освіту» не передбачено
обов’язкове забезпечення безоплатним гарячим харчуванням учнів 1-4
класів.З метою збереження організації харчування учнів 1-4 класів,
враховуючи фінансові можливості міського бюджету, виконавчим комітетом
Житомирської міської ради було ухвалено відповідне рішення, що дало
змогу протягом 2018 року за кошти міського бюджету 100% забезпечити
харчуванням (сніданки) учнів 1-4 класів.
100% за кошти бюджету організовано гаряче харчування (обіди) дітям
пільгових категорій: дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського
піклування, дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,
дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та
інклюзивних класах, дітям воїнів АТО та ООС ЗСУ.
За бажанням батьків організовано харчування дітям, які є внутрішньо
переміщеними особами, з оплатою батьками 50 % від загальної вартості
харчування та 50% - за кошти бюджету.
За результатами медогляду
2018 року було організовано
дієтхарчування учням, які його потребували.
Забезпечували харчування школярів на основі договорів переможці
конкурсних торгів на закупівлю послуг (послуги їдалень) за державні кошти
26 фізичних осіб-підприємців.
У всіх закладах загальної середньої освіти працювали медичні
кабінети, медичне обслуговування забезпечували сестри медичні та
фельдшери, які були переведені з КУ «Центральна дитяча міська лікарня» в
штати закладів загальної середньої освіти.
Щорічно учні 2-11-х класів проходять обов’язковий профілактичний
медичний огляд.
Досягнення
Науково - методичним центром
управління освіти Житомирської
міської ради забезпечено проведення 594 науково-методичних заходи із
педагогічними працівниками та керівниками закладів дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти.
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Велика увага приділялась організації участі педагогів і педагогічних
колективів у професійних конкурсах. Згідно з планом роботи НМЦ
департаменту освіти Житомирської міської ради, на виконання наказу
управління освіти від 16.11.2017р. №380 «Про організацію та проведення І
(міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018» проведено
міський тур Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2018» у чотирьох
номінаціях.
У конкурсі брали участь 23 вчителі із 16
закладів освіти:
ЗОШ №5, №7, №8, №12, №14, №15, №19, №26, №27, №28, ліц. №2, ЖМГ
№3, ЖМГГ№23, ліц. №25, ЖМК, МЛ при ЖДТУ.
Всі учасники конкурсу продемонстрували знання відповідного фаху,
психологічну компетентність, вміння співпрацювати з учнями певної вікової
категорії.
Члени журі відмітили високий рівень підготовки учнів, їх готовність
співпрацювати з учителем, що забезпечило проведення уроків відповідно до
сучасних вимог педагогічної науки і практики з урахуванням конкретних
умов навчання.
Заслуговує на увагу компетентність, професіоналізм та об’єктивність
членів журі при оцінюванні учасників конкурсу, серед яких були викладачі
Житомирського державного університету імені Івана Франка, методисти
НМЦ, вчителі-методисти НЗ м. Житомира.
Переможцями І туру Конкурсу стали:
- «Фізика» - Семенчук Наталія Миколаївна, вчитель фізики ЖМГГ №23;
- «Німецька мова» - Черній Лілія Валеріївна, вчитель німецької мови
ЖМГГ №23;
- «Фізична культура» - Комаринська Ірина Валеріївна, вчитель фізичної
культури ліцею №2;
- «Українська мова та література» - Гвоздь Надія Вікторівна, вчитель
української мови та літератури ЗОШ №14.
Черній Лілія Валеріївна (ЖМГГ №23), Комаринська Ірина Валеріївна
(ліц. №2), Гвоздь Надія Вікторівна (ЗОШ №14) стали лауреатами ІІ туру
Конкурсу, Семенчук Наталія Миколаївна (ЖМГГ №23) посіла І місце в
обласному турі та увійшла у фінал Конкурсу на Всеукраїнському рівні.
На виконання наказу департаменту освіти Житомирської міської ради
від 21.11.2018р. №130 «Про проведення І (міського) туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року - 2019»» з 03 по 07 грудня 2018 р. пройшов І
(міський) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019».
У конкурсі брали участь 7 вчителів із 5 навчальних закладів: ЖМГ №3,
ЗОШ №7, №14, №26, №27.
Міський тур Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2019» дав
можливість учасникам продемонструвати їх методичну компетентність,
професійні вміння, необхідні для успішного здійснення навчально-виховного
процесу у компетентнісному полі Нової української школи.
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Науково-методичний супровід учасників, самоосвіта, постійний обмін
практичним досвідом сприяли зростанню фахової та педагогічної
майстерності учасників конкурсу «Учитель року 2019».
Згідно з протоколами журі І (міського) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року - 2019» переможцями конкурсу визнано:
- у номінації «Основи здоров’я»
Савицьку Тетяну Болеславівну, вчителя основ здоров’я ЗОШ №26;
Ставінську Наталію Валеріївну, вчителя основ здоров’я ЗОШ №7;
у номінації «Географія»
Жуковську Наталію Володимирівну, вчителя географії ЖМГ №3.
Лауреатами конкурсу «Учитель року - 2019» визнано:
- у номінації «Основи здоров’я»
Юдіну Яніну Іванівну, вчителя основ здоров’я ЖМГ №3;
Гошко Вікторію Вікторівну, вчителя основ здоров’я ЗОШ №27;
- у номінації «Географія»
Юхимчук Аллу Василівну, вчителя географії ЗОШ №14.
Лєх Яну Володимирівну, вчителя географії ЗОШ №27.
24 лютого 2018 року на базі Житомирського центру розвитку
місцевого самоврядування відбулась
регіональна (не)конференція
міжнародного вчительського руху EdCamp у м.Житомирі, участь у якій
взяли 100 вчителів міста, регіону та України.
Переможцем заочного етапу
на 9 Міжнародному фестивалі
педагогічних інновацій (м. Черкаси) у номінації «Інновації в управлінні
загальноосвітніми навчальними закладами» стала Омельянова Тамара
Леонідівна, учитель початкових класів міського колегіуму.
Забезпечено організаційно-методичний супровід участі педагогічних
працівників закладів освіти м. Житомира у Х Міжнародному фестивалі
педагогічних інновацій, який пройшов 20-21 вересня 2018 року ( м. Черкаси)
за номінаціями: «Інновації у сфері дошкільної освіти»; «Інновації в
організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому та
позашкільному навчальних закладах»; «Інновації в управлінні закладами
освіти»; «Інновації у неперервному розвитку професійної компетентності
педагогічного працівника».
У ході фестивалю презентовано авторські методики, технології,
інноваційні методи та форми роботи, моделі навчального та виховного
процесів, а також управлінської діяльності.
Переможцями визнано 52 особи, 8 з яких - освітяни м. Житомира.
- Солосонюк Світлану Володимирівну, практичного психолога, вихователя
ДНЗ №33
- Ринчковську Тетяну Валентинівну, вихователя – методиста вчителя –
дефектолога ДНЗ №33
- Долгаль Світлану Григорівну, вихователя – методиста ДНЗ №56
- Шевчук Ірину Валеріївну, вихователя ДНЗ №56
- Істоміну Наталію Володимирівну, вчителя- логопеда ДНЗ №56
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- Алєхнович Олену Іванівну, вихователя ЦРД №5
- Жмуцьку Оксану Антонівну, вихователя ЦРД №5
- Тарасюка Миколу Дмитровича , вчителя інформатики ЗОШ №17.
Шубіна Олена Павлівна, заступник директора Житомирського центру
науково - технічної творчості учнівської молоді та Cеменчук Наталія
Миколаївна, вчитель фізики Житомирської міської гуманітарної гімназії
№ 23 ім. М.Й. Очерета – учасники літньої сесії «STEM – школи -2018», яка
проходила з 18 по 22 червня 2018 року на базі Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді.
Наші педагоги пройшли навчання за кількома
науковометодичними/навчальними наскрізними напрямами:
– науково-теоретичні аспекти STEM-освіти;
– успішні освітні практики для STEM-навчання;
– партнерство;
– STEM-педагог;
– психолого-педагогічні аспекти STEM-навчання.
У березні та жовтні 2018 року
за підтримки Міністерства освіти і
науки України, Національної академії педагогічних наук України пройшла
Дев’ята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та
Десята
міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті».
На міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» департамент освіти
Житомирської міської ради, науково-методичний центр департаменту освіти,
15 закладів загальної середньої освіти , навчально - виховний комплекс та 12
закладів дошкільної освіти презентували досвід впровадження інклюзивної
освіти в закладах освіти міста Житомира, співпраці батьків, громадських
організацій та педагогічних працівників, адміністрації; упровадження
інформаційно-комунікаційних технологій, реалізації принципів і завдань
STEM- освіти, застосування інноваційних технологій STEM-навчання в
аспекті розвитку здібностей учнів, теоретичні міні-модулі STEM – освіти,
реалізації принципів завдань STEM – освіти при викладанні прикладних
наук, STEM- освіта: від уроків до інновацій, транспредметна інтеграція –
пошук простих відповідей на не прості питання, впровадження інноваційних
технологій у дошкільному навчальному закладі тощо.
АПН України та МОН України високо оцінено інноваційний досвід
освітян м. Житомира.
Шість Золотих медалей у номінації «Застосування інноваційних
технологій STEM-навчання в аспекті розвитку здібностей вихованців, учнів і
молоді» отримали: науково - методичний центр департаменту освіти,
гуманітарна гімназія № 23 ім. М.Й. Очерета, гуманітарна гімназія№1,
міський колегіум, навчально - виховний комплекс №65 «Родина», Центр
розвитку дитини № 5 м. Житомира.
Дипломом МОН України та АПН України за активну інноваційну
діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу нагороджено:
ліцей №2, 25, гімназія №3, 23, ЗОШ № №5, 8, 16, 17, 19, 21, 27, 30, 32, 35,
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колегіум, НВК № 65, ДНЗ №№ 27, 35, 37, 42, 49, 56, 70, ЦРД № 5, 49, 53, 55,
69.
На міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» департамент
освіти
Житомирської міської ради, директор Арендарчук Валентин
Васильович, науково-методичний центр департаменту освіти Житомирської
міської ради, завідувач Мяновська Тетяна Миколаївна, 16 закладів загальної
середньої освіти, навчально - виховний комплекс №25 , 34, 6 закладів
дошкільної освіти
та Житомирський
професійний ліцей легкої
промисловості, директор Старинець Олег Ігорович презентували досвід
упровадження Концепції Нової української школи, інформаційнокомунікаційних технологій, забезпечення якості надання освітніх послуг у
сфері професійної (професійно-технічної) освіти тощо.
НАПН України та МОН України високо оцінено інноваційний досвід
освітян м. Житомира.
Золоту медаль у номінації «Інноваційна діяльність закладу освіти в
умовах упровадження Концепції Нової української школи» отримали:
- Науково - методичний центр департаменту освіти Житомирської
міської ради
- Житомирська міська гімназія №3
- Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 ім. М.Й. Очерета
Ліцей № 25 м. Житомира
- Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 м. Житомира ім. гетьмана
Івана Виговського.
Срібну медаль у номінації «Забезпечення якості надання освітніх послуг у
сфері професійної (професійно-технічної) освіти в рамках розвитку
державно-приватного партнерства» отримав Житомирський професійний
ліцей легкої промисловості, директор Старинець О.І.
Подякою МОН України та НАПН України за активну організаторську
роботу з упровадження інноваційних технологій в освітню практику
нагороджено:
Арендарчука Валентина Васильовича, директора департаменту
освіти
Житомирської міської ради,
Мяновську Тетяну Миколаївну, завідувача науково-методичного центру
департаменту освіти Житомирської міської ради.
Дипломом МОН України та НАПН України за активну участь і
презентацію інноваційних технологій навчання нагороджені:
Департамент освіти Житомирської міської ради, науково – методичний центр
департаменту освіти Житомирської міської ради, інформаційно – видавничий
відділ НМЦ, відділ методичної роботи НМЦ, сектор по створенню та
забезпеченню організаційно- педагогічних умов для реалізації здібностей
учнів НМЦ, відділ інновацій та модернізації змісту освіти НМЦ,відділ
практичної психології та соціальної роботи НМЦ,сектор початкової освіти
науково - методичного центру, міська гімназія №3,ЗОШ №8,ЗСШ №16,ЗОШ
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№17,19,21,гум. гімн. №23, ліцей №25,ЗОШ №26,27, 28,32, 33, міський
колегіум,ЗОШ №35,гум. гімн №1,НВК №25,34,ДНЗ №30,33,39,57, 73,ЦРД
№68,Житомирський професійний ліцей легкої промисловості.
Схвальні відгуки отримали виступи освітян м. Житомира на майстеркласах «Реалізація наскрізних ліній на уроках української мови у 5-9 класах»
та « Реалізація принципів педагогіки емпауерменту як ефективного
механізму впровадження освіти для сталого розвитку дошкільників».
Сертифікати доповідачів Десятої міжнародної виставки «Інноватика в
сучасній освіті» отримали:
Барановська Віта Володимирівна, учитель української мови та літератури
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 м. Житомира імені гетьмана
І.Виговського
Кот Мирослава Іванівна, учитель української
мови та літератури
Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І –ІІІ ступенів №16
Бєлобородова Алла Юріївна, учитель української мови та літератури
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №36 ім. Я. Домбровського
м. Житомира
Мухортова
Юлія
Олегівна,
учитель
української
мови
та
літератури Житомирського екологічного ліцею №24
Поліщук Людмила Миколаївна, учитель української мови та літератури
Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І –ІІІ ступенів №16
Матковська Ольга Володимирівна, методист науково-методичного центру
департаменту освіти Житомирської міської ради
Ринчковська Тетяна Валентинівна, вихователь-методист Житомирського
дошкільного навчального закладу №33
Сімайкіна Тетяна Юріївна, вихователь-методист
Житомирського
дошкільного навчального закладу №57
Зоря Олена Андріївна, завідувач Житомирського дошкільного навчального
закладу №57
Бойко Ірина Леонідівна, вихователь-методист Житомирського дошкільного
навчального закладу №6
Катеринич Світлана Валеріївна, вихователь Житомирського дошкільного
навчального закладу №57
Результати участі освітян м. Житомира у Десятій міжнародній
виставці «Інноватика в сучасній освіті» вкотре засвідчили, що вони є
рушіями позитивних змін в освіті міста, регіону, України.
Науково – методичний центр департаменту освіти Житомирської
міської ради та ЗОШ №8 нагороджено дипломами НАПН України за творчу
співпрацю та вагомий внесок у впровадження результатів науководослідницької роботи в освітній процес та з нагоди 25- річчя НАПН України.
Дипломом Національної академії педагогічних наук України за
активну реалізацію наукових ідей в освітній практиці нагороджено:
департамент освіти Житомирської міської ради, ЗОШ №8, №32.
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Учителі ЖСШ №20 м. Житомира: Ніколенко Валентина, Сікач Тетяна,
Остапенко Тамара та тьютор PRO FLE в Житомирській області Лисянюк
Олена взяли участь у семінарі з тьюторами - учасниками міжнародного
проекту PRO FLE ( м.Київ).
19 грудня 2018 р., Житомирську гімназію №3 відвідали делегації з
Грузії та Казахстану - учасники Міжнародного конгресу «Освіта і наука
заради миру та розвитку суспільства».
Організатори: ГО “Освітній простір “Синергія” та науково методичний центр деартаменту освіти Житомирської міської ради.
Під час візиту обговорювалися питання щодо особливостей та
здобутків реформування системи освіти в пострадянських країнах.
7 листопада 2018 р. на базі Житомирської гуманітарної гімназії №23
пройшов фестиваль, присвячений Дню української писемності і мови, який
продовжив традицію запланованих заходів науково-методичним центром
департаменту освіти Житомирської міської ради у Всеукраїнському проекті
«Сковорода.300».
Фестиваль «Сковородинівські навчання «Пізнай себе»» став святом
духовності й шануванням рідної мови, української культури загалом і
творчості великого українського філософа, поета і педагога Григорія Савича
Сковороди.
Шкільні колективи на високому рівні презентували творчу спадщину
Г.Сковороди, читали вірші, байки, представляли мистецтво, автентичний і
масовий спів, народні танці, музичне етномистецтво, сучасну пісню, звучала
вільна думка про щастя, про мудрість і життя.
Переможцями міського
огляду-конкурсу на кращу організацію
фізкультурно-масової та спортивної роботи стали:
1 місце – ЗОШ № 17 (директор – Сервачук Марія Вікторівна, вчителі Грубіян
З.А., Тарасюк Л.М.);
2 місце – Міський колегіум (директор - Полівода Надія Григорівна,
заступник директора Висовень О.В.);
3 місце – ЗОШ № 5 (директор – Кононенко Жанна Василівна, вчитель
Миколайчук Д.О.).
Нагородження переможців відбулось 26 грудня 2018 р.
Освітяни та батьківська громадськість м. Житомира взяли активну
участь у Житомирському обласному сімейному форумі «Сім’я в Україні –
виклики і завдання», який пройшов 14 листопада2018 року в Житомирській
обласній філармонії ім. Святослава Ріхтера.
Форум вперше відбувся за ініціативи Ради християнських церков
Житомирщини і громадських організацій та підтримки Житомирської
облдержадміністрації і Житомирської міської ради.
Учасники Форуму долучились до обговорення сімейних цінностей,
шляхів покращення демографічної ситуації, ролі громадськості та церкви
щодо захисту сім’ї та вирішення її проблем.
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Які фактори і яким чином впливають на розвиток особистості
дитини? Які світоглядні основи формування та існування здорової сім’ї? Ці
та інші питання піднімались на панельній дискусії.
Цікаво та змістовно пройшли майстер –класи:
«Освітні програми» (проводив Адріан Буковинський, провідний
український фахівець з питань сім’ї і сімейних стосунків, доктор філософії,
співавтор законопроектів з питань державної сімейної політики, організатор
курсу підготовки до подружнього життя);
«Технології масової комунікації в питаннях сім’ї та батьківства. Робота
з органами місцевого самоврядування» (проводив Руслан Кухарчук, голова
громадського руху «Всі разом»;
«Потенціал громадськості та релігійних громад у захисті сім’ї»
( проводила Олена Хачатрян);
«Сім’я – територія щастя» (проводили Геннадій та Лідія Янченко,
організатори клубу «Разом назавжди».
Учні Житомирської школи №20 здобули Гран-Прі у номінації
«Креативність постановки» на Першому всеукраїнському фестивалі
«Вертеп» франкомовних театрів, який проходив 1 грудня 2018 у Києві. Свої
постановки на ньому представляли 10 шкільних театрів з Кривого Рогу,
Золотоноші та Києва.
Юні артисти Житомира представили філософську постановку
«Маленький принц» за твором Антуана де Сент Екзюпері». Режисерка
постановки, вчителька французької мови та літератури школи №20
м.Житомира Лілія Богдан ).
https://www.youtube.com/watch?v=T9gz4pswbRw
12 грудня 2018 р. на базі ЦТДіМу проведено освітній хакатон, до
участі в якому запрошено 4 команди: завідувачі та вихователі-методисти
закладів дошкільної освіти;
вчителі-предметники природничо математичного циклу та директори
і керівники гуртків закладів
позашкільної освіти; керівники закладів загальної середньої освіти; вчителі
початкових класів.
Проблемна тема - «Організація освітнього простору в закладах
освіти».
Провідними спікерами виступили науковці України та регіону:
Низковська О.В., науковий співробітник відділу засобів навчання та
обладнання Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту
освіти», Помиткін Е.О., директор Психологічного консультативнотренінгового центру, завідувач відділу професіології та психологопедагогічної діагностики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України, експерт Благодійного Фонду Октая Алієва, Сіпій В.В.,
науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, співавтор
підручників «Фізика», Орлова О.А., методист з дошкільної освіти
лабораторії методичного забезпечення КЗ «ЖОІППО» ЖОР, кандидат
педагогічних наук, Завязун Т.В., методист з дошкільної освіти
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лабораторії методичного забезпечення КЗ «ЖОІППО» ЖОР, кандидат
психологічних наук, Бігун М.О., координатор проекту «Людина. Родина.
Світ», Арендарчук В.В., директор департаменту освіти Житомирської
міської ради, Мяновська Т.М., завідувач науково-методичного центру
департаменту освіти.
Кожен учасник
зміг всесторонньо пропрацювати нову ідею або
наявний продукт під керівництвом досвідчених менторів із сфер освіти,
бізнесу, нових технологій, які представляли компанії: «ІНТЕР СИСТЕМС»,
ТОВ «НАВІГАТОР КОРПОРЕЙШН», Науковий центр «Європейська
дидактика», ТОВ «Видавництво «Розумники», Благодійний Фонд Октая
Алієва.
Учасники мали можливість приєднатися до існуючої команди або
об’єднатись з іншими навколо ідеї, отримати нові знання, завести корисні та
цікаві знайомства, продуктивно провести час.
Захід сформував активну спільноту однодумців, яка здатна буде і
надалі творити зміни, об’єднавши освітянську громаду навколо проблеми
щодо зміни освітнього простору і втілення їх у життя.
Найголовнішими експертами заходу стали діти і батьки.
Підведено підсумки Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек,
присвяченого видатному українському
педагогу-гуманісту, вченому зі
світовим ім’ям В. О. Сухомлинському з нагоди 100-річчя від дня його
народження.
Місячник проходив під гаслом «Шкільна бібліотека – центр творчого
розвитку дитини» і сприяв реалізації основних пріоритетів Нової
української школи, зокрема, формуванню покоління, яке здатне вчитися
протягом усього життя, продуктивно розв’язувати нагальні проблеми
сучасності, розвивати цінності громадянського суспільства.
На виконання доручення
заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Ольшанської С.Г. №85/Д 6 - 10 червня
2018 року забезпечено активну участь педагогічних працівників та учні
закладів освіти м.Житомира в урбаністично-культурному фестивалі
«Майстерня міста Житомир- 2018».
6 червня 2018 року агітбригада та танцювальний колектив «Фієста»
екологічного ліцею №24, представники управління освіти
та закладів
освіти долучились до відкриття Майстерні міста.
У рамках фестивалю проведено:
- практикум для батьків і дітей «Сучасний першокласник» (06 .06.2018,
НМЦ управління освіти);
- захід «Розробка моделі «Вежа в мініатюрі» ( 06. 06.2018,07.06.2018
ЗОШ №8);
- «Зелене місто читаючих дітей» - проект для учнів 1-6 класів
( 07.06.2018, НМЦ управління освіти );
майстер – клас для дітей і батьків «Людина з чистою душею
очищає і оточуючий світ» ( 08.06.2018, 09.06.2018, НМЦ департаменту освіти
та Ольга Зав’язун);
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- майстер- клас з висадки дерев для дітей ( 09.06.2018, ЗОШ №19);
- освітній захід з компостування відходів ( 09.06.2018, ЗОШ №28).
Методисти науково - методичного центру, педагогічні працівники
закладів освіти міста, учні пришкільних таборів активно долучились до
інших заходів у рамках фестивалю:
- воркшоп з розробки плану сталої мобільності та безпеки дорожнього
руху ( 06.06.2018, 09.06.2018);
- дискусія на тему готовності шкіл до впровадження інклюзивної
освіти; виставка робіт дітей з інклюзією (08.06.2018);
- фотовиставка та майстер- клас «Моє зелене місто» (07.06.2018);
- пізнавальна гра для дітей дошкільного віку «Розсортуй сміття»,
воркшоп «Друге життя старих речей» (07.06.2018);
- зелена майстерня, презентація оповідання Леоніда Закалюжного
«Подорож у майбутнє» (08.06.2018);
- майстерня міських проривів: презентація груп «Світле місто» ,
«Єдиний квиток», «Житомир без сміття», «Трансформація
бібліотечного простору» (08.06.2018);
- розіграш 12 дерев між закладами освіти – експонатів зеленої
інсталяції по вул. Пушкінській (08.06.2018);
- інтерактивна презентація «Життя без сміття…» (09.06.2018) та
інші заходи.
За активну участь в урбаністично - культурному заході «Майстерня
міста Житомир» НМЦ управління освіти нагороджено дипломом
за
підписом Матіаса Брандта, керівника проекту «Інтегрований розвиток міст в
Україні» та Сергія Сухомлина, міського голови.
16 травня 2018 року учні та педагогічні працівники закладів освіти
міста активно долучились до ІІІ Форуму роботодавців та вакансій і взяли
активну участь у тренінгах, майстер - класах, які проходили в рамках заходу.
За сприяння Житомирської міської ради знято навчальні фільми
«Вогонь самопосвяти» про життя Олега Ольжича» https://www.youtube.com/watch?v=4TaDyLrr8Oc
та «Де Шодуар», про життя та меценатську діяльність Івана де
Шодуара. Прем’єра фільму відбулась у жовтні 2018 року в кінотеатрі
«Україна».
Перегляд фільму за посиланням :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=F6YDcIyo79Y
Стрічка під назвою «Вогонь самопосвяти» здобула перемогу у
номінації «За кращий твір у телевізійній сфері» та відзначена Премією
ім. Івана Франка.
Режисер фільмів - Авраменко П.М., режисер Житомирського
академічного українського музично-драматичного театру імені Івана
Кочерги, «Заслужений артист України».
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Забезпечено зйомку 3 телепередач у рамках програми «Рідна школа»
та сюжетів та телепередач з метою висвітлення досягнень освітянської галузі
міста:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=sUNtHtwnjBM,
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=DgIZQNC7PmA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SQjCFtwOTtA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=t42CQrs50vg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=siKS-BWSY_I
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=c0akmzvdf5s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=2m_FODBZoI4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=gy5vc6T-IIE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tl2QsFsh1Ss
https://www.youtube.com/watch?time_continue=246&v=xqeer1g8jAM
https://www.ssyoutube.com/watch?time_continue=48&v=1OtHdpjjkGI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=jQCJr2Q3UsM)

Надруковано:
- банери «Освітній простір м. Житомира», «Сучасний освітній простір»
та буклети, флаєри ;
- Методичні збірки:
- Години психолога для учнів 7-8 класів.
- Взаємодія практичного психолога та вчителя - логопеда у
роботі зі школярами з загальним недорозвиненням мовлення в ЗОШ
та в умовах інклюзивного навчання.
- Орієнтовне планування освітньої роботи з національнопатріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку за
тематичними циклами згідно з програмою «Українське дошкілля».
- Наскрізні змістові лінії крізь призму фізичних задач: збірник
задач.
- «Кліматичні краплі» як інструмент скорочення викидів
парникових газів та адаптація до змін клімату».
- Реалізація наскрізних ліній у навчанні математики.
- На допомогу вчителю першого класу.
- Це просто працює. Реалізація наскрізних ліній на уроках
української мови.;
- Історія України 9 клас. Уроки.
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