
                          РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

(2015 – 2020 роки) 

 

Результативність виховної роботи 

 Новогуйвинської гімназії  

за 2015-2016 навчальний рік 

 

1. Конкурс «Всеукраїнська експедиція «Моя Батьківщина – Україна» 

 Пошукова група «Козачата» за напрямом «Козацькому роду нема 

переводу» 

 ІІ місце обласний етап,  Керівники Путіліна О.П., Тарасюк О. В.; 

 Пошукова група учнів 9  класу за напрямом «З попелу забуття»  І 

місце,  

кер. Костюк О. М. 

 Панчук Марина та Капнік Марія, 10-А клас (участь)   за напрямком 

«З попелу забуття, кер. Сидорук Тетяна Василівна. 

2. Обласна етнолого – краєзнавча експедиція «Чуття єдиної родини» 

 Голуб Настя 10-Б кл,  І місце обласного етапу, кер.  Шпаківська В.С.  

 Петрук Надія 9-Б кл.,  І місце обласного етапу, кер.   Осипчук І.В. 

 Корпан Анжела, учениця 10-Б класу, лауреат обл.  етапу, кер. 

Гаврилюк І. В. 

3. Конкурс учнівської творчості «Мій рідний край – Житомирщина – 

земля благословенна»: 

 Переможці: Руденко Сергій – номінація «Фоторобота» 

                      Корпан Аліна - номінація «Фоторобота» 

                      Костів Вікторія - номінація «Фоторобота» 

                      Півень Анна – номінація « Поезія»  керівник Шевчук В. А. 

4.  Літній мовний табір «Круїз англійським експресом. Епізод ІІ». 



5. Конкурс-фестиваль «Молодь обирає здоров’я»  Команда «Вибір» - І 

місце  

районного етапу, І місце обласного етапу. 

6. Конкурс-фестиваль юних інспекторів дорожнього руху Команда «Хос 

драйдерс» – І місце в районі 

7. Конкурс-фестиваль дружин юних пожежних -  команда «Запальні 

рятівники»  – ІІ місце в районі 

                                    Керівник команд педагог-організатор Шевчук В. А. 

8. Рій «Дружня сила» за ІІ місце у випробуванні «Стрільба» 

та у випробуванні  «Туристська смуга перешкод» І етапу Всеукраїнської 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») кер. Горілий Л.Я. 

9. 26 обласна виставка-конкурс юних фотоаматорів «Моя Україна» 

Баталов Максим, 9-А клас, Абсолютний переможець в номінації 

«Пейзаж» 

Харченко Анна, 9-А клас, І місце в номінації «Натюрморт» 

Собчук Даря, 9-А клас, І місце в номінації «Портрет» керівник Юрков 

В.М.    

10.  Конкурс фотоаматорів «Світ, в якому я живу» 

Корпан Аліна, уч. 10-А кл. ІІІ місце (Шевчук В.А.) 

Ліщинська Каріна, уч 4-А кл. І місце (Шевчук В.А.) 

Хропонюк Дар’я, уч. 10-А кл. І місце (Юрков В.В.) 

Зінчук Софія, уч. 4-А кл. І місце (Шевчук В.А.) 

Мельник Павло, уч. 7-А кл. І місце (Білецька І.С.) 

Баталов Максим, уч. 9-А кл. І місце (Юрков В.В.) 

Капнік Марія, уч. 10-А кл. ІІІ місце (Шевчук В.А.) 

Павленко Оксана, уч. 6-А  І місце (Шевчук В.А.) 

Руденко Сергій, уч. 10-А кл. І місце (Юрков В.В.) 

Собчук Дар’я, уч. 9-А кл. І місце (Юрков В.В.) 

Поліщук Катерина, уч. 10-А кл. І місце (Чемоданова В.М.) 

Багінська Анна, уч. 6-А кл., ІІ місце (Шевчук В.А.) 



Вайткус Лаурінас, уч.10-А кл. І місце (Юрков В.В.) Керівники: Юрков 

Вадим , Шевчук В. А.  

11. Конкурс «Паперовий світ», назва «Веселковий дивограй» - І місце 

Мельник Павло (7-А кл.), (кер. Білецька І.С) 

12. Конкурс «Осінні фантазії»: 

Хропонюк Дарина, І місце, номінація «Ікебана» кер. Шевчук В. А. 

 Лозівський Артур (9-А кл), - ІІ місце номінація: Художнє випилювання 

(кер. Поліщук П.А.);  

Боровик Іван (4-А кл.). ІІ місце Вироби із соломи та лози (кер. Ярова-

Боровик ) 

13. Літературний конкурс «Крізь терни до зірок»: 

Внук Богдана-7-Б клас, І місце ІІ етапу, ІІІ місце ІІІ етапу (кер. Ярова-

Боровик, Шевчук. В. А.) 

14. Виставка конкурс «Зимова казка» (1 місце районного етапу, Гагіна 

Сабіна) 

15. Конкурс «Чарівна нитка» (І місце районного етапу, Гагіна Сабіна) 

16. Конкурс «Космічні фантазії» - Диплом І ступеня Гагіна Сабіна, 6-А клас,  

кер. Дубницька М. Т.) 

17. Обласний конкурс-виставка «Мій рідний край, моя земля» 

Члени гуртка «Поглиблене вивчення біології» - (кер. Ярова-Боровик 

М.Я.) 

  ІІІ місце 

18.  Всеукраїнська акція «Годівничка»: 

 в номінації «Кращий проект»  вихованці гуртка «Юні друзі природи»  

Диплом І ступеня (кер. Ярова-Боровик М.Я.)  

19. Конкурс «Dream ECO» срібна медаль в категорії « Ресурси та енергія» 

 - Внук Богдана (7-Б кл.),  

- Учасниця олімпіади з екології Остапчук Анна, 11 клас 

(кер. Ярова-Боровик М.Я.). 



- Учасник фіналу Всеукраїнського конкурсу раціоналізаторських  та 

винахідницьких проектів еколого-натуралістичного напряму в категорії 

«Біологія» ( Внук  Богдана, 7-Б кл.)  

 

Спортивні досягнення 

20.  14 футбольний фестиваль Житомирщини – 2016р. під девізом 

«Даруймо радість дітям» Команда дівчат 4-5 класів – ІІ місце 

Бондарець Ангеліна  Антонова Катя    Потайчук Іра 

Шумило Настя  Грузіцька Маша      Добрянська Віка   Конаш Настя 

Коломієць Ліза    Кондратенко Руслана  Кухнюк Саша   

тренер: Домалевська О.М. 

21.  Спорт. змагання  з футболу (дівчата) – ІІ місце район  

22.  Спорт. Змагання «Баскетбол» (юнаки) – ІІ місце район 

23.  «Старти надій» (ІІ місце) команда 5-7 класів 

24.  Районний конкурс зі стрільби – І місце Журавський Андрій (9-Б кл.),  

25.  «Козацький гарт»(ІІ місце) команда 6-10 класів (кер.: кафедра 

фізкультури)                                                             

26.   Районний конкурс малюнків  «Охорона праці очима дітей»  Диплом 

ІІ ступеня  Півторак Анастасія , 6-Б кл 

27.  Обласна виставка «Мій рідний край – моя земля» 

 Переможець: конкурс «Парад квітів біля школи» Керівник: М.Я. 

Ярова - Боровик  

 Переможець: конкурс «Галерея кімнатних рослин»  Керівник: 

В.М.Чемоданова 

 Переможець: І місце Гурток «Юні екологи» у розділі 

«Природоохоронна робота та екологія»   Керівник: М.Я. Ярова – 

Боровик 

 Нагороджується вчитель біології  М.Я. Ярова – Боровик за досягнуті 

успіхи в екологічній освіті, розвитку  юннатівської творчості. 



28.  Всеукраїнський конкурс «Енергія і середовище»,учасник фінального 

етапу-  Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

29.  Військово-патріотична дитячо-юнацька  гра «Сокіл( Джура)». Команда 

«Дружня сила» :  загальне  ІV місце в районі .  Керівники: Горілий Л. Я. 

30.  Призери ІІ етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка: 

Мітнічук Богдан учень 9-Акласу, І місце ( вчитель О.Ф.Ярошенко) 

31.  Призери  ІІ етапу ХІV Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості, присвяченого Шевченківським дням 

У номінації «Історія України та державотворення»: 

 Остапчук Анна, 11-А клас, вчитель С.М. Катуніна. 

32.  Конкурс читців «Франкове слово» (ІVмісце, Макшаєва Поліна -  8-А кл.) 

33.   Літературний конкурс  «Крізь терни до зірок» (Внук Богдана,  І місце, 

7-Б кл., керівник Ярова - Боровик М.Я.) 

34.  Районний огляд-конкурс колективів  художньої самодіяльності  ІІ місце в 

районі. 

35.  Остапчук Анна, 11 клас,  учасниця  фіналу Всеукраїнського конкурсу 

винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 

напрямку (керівник М. Я, Ярова-Боровик 

36.  Районний конкурс на кращий правовий клуб – ІІІ місце, керівник 

гуртка: Катуніна С. М. 

37.  Всеукраїнський конкурс «Есе з правознавства»: Диплом І ступеня 

(Голуб А.- 10-Б кл.), керівник: Кухарська Л.П. 

 

Виконавець:  О.Ф. Ярошенко 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  ВИХОВНОЇ                       

  РОБОТИ НОВОГУЙВИНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 

ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК: 

38. Районний конкурс «Осінні фантазії»: 

 ІІ місце -  Чемоданова Діана (11-Б кл.), номінація: «Виріб з лози 

та соломки».  Керівник: Шпаківська В.С.   

39. Районний конкурс «Паперовий світ»: 

 І місце - Купріянчук Аліна (4-А кл.), номінація: Паперопластика»  

Керівник: Петричук О.Б.  

40.  Конкурс «Всеукраїнська   експедиція «Моя Батьківщина – Україна»: 

  І місце (обласний етап) - Демченко Ліана, Петрук Надія (10 кл.)  

Керівник: Осипчук І.В.  

 І місце (обласний етап) - Бондар Марина (7-В кл.)  Керівник: Бондар 

Н.Ю.  

41. Обласна етнолого – краєзнавча експедиція «Чуття єдиної родини»: 

  Абсолютний переможець – Костів Вікторія (11-А кл.)  

Керівник: Шевчук В.А.  

 І місце – Півень Анна (10 кл.) 

Керівник: Ярошенко О.Ф. 

42.  Конкурс «Барви Полісся»: 

  І місце (районний етап) «Екологічний гурток»; номінація: 

Природоохоронна робота та екологія «Прости мене, моя земле…»  

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

 Переможець обласного етапу: Всеукраїнська акція «Дослідницький 

марафон» - Внук Богдана (8-Б кл.) 

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

 Переможці обласного етапу «Вивчаємо рослини Житомирщини» - 

Кушер Анна (8-Б кл.), Дудченко Ілля (8-Б кл.) 

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

 ІІ місце (район) – Півень Анна (10 кл.); номінація: родинне панно 



Керівник: Дубницька М.Т. 

43. Обласний конкурс «Юний селекціонер і генетик» - І місце – Внук 

Богдана (8-Б кл.) 

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

44. Всеукраїнський конкурс «INTEL – EKO» - переможець заочного етапу 

– Внук Богдана (8-Б кл.)  

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

45. «Енергія і середовище» - переможець: Внук Богдана (8-Б кл.) 

 Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

46. Виставка - конкурс «Зимова казка»: 

  І місце районного етапу – Стародуб Назар (9-Б кл.); номінація: 

«Новорічна ялинка» 

Керівник: Чемоданова В.М. 

 ІІ місце районного етапу – Шевцов Ілля (1- Б кл.) 

Керівник: Чос С.Г. 

47.  Конкурс «Космічні фантазії» (районний етап): 

 І місце - Гагіна Сабіна (7-А кл.); номінація: «Космічна лялька» 

Керівник: Дубницька М.Т. 

 І місце  - Навроцький Мирослав (11 кл); номінація: «Графіка» 

Керівник: Шпаківська В.С. 

 І місце – Чешок Валерія (7-А кл.); номінація: «Вироби з ниток, 

шкіри, хутра» 

Керівник: Ожоженко М.С. 

Переможець 17 обласної  виставки-конкурсу «Космічні фантазії» в номінації   

« Космічна лялька» - Гагіна Сабіна (7-Б кл.) 

48.  Всеукраїнський заочний конкурс «Внутрішнє та зовнішнє 

озеленення» - переможець - «Екологічний гурток»; номінація: 

«Озеленення» 

Керівник: Чемоданова В.М. 

49.   Районний конкурс «Місячник знань дітьми правил БЖ»: 



 І місце – Тертенюк Дар’я (1-Г кл.); номінація: робота декоративно-

ужиткове мистецтво 

Керівник: Ожоженко М.С. 

 ІІ місце – Кирик Юлія (3-А кл.); номінація: кращий вірш 

Керівник: Білецька І. С. 

 ІІ місце – Костюк Ольга Михайлівна; номінація: краща розробка 

сценарію з питань безпеки життєдіяльності. 

50.  Обласний конкурс екскурсоводів – І місце (11-А кл.) 

Керівник: Власенко В.В. 

51.  Районний конкурс «Веселковий дивосвіт»: 

 І місце – Сікало Анастасія (8-А кл.); номінація: «Ліплення» 

 ІІ місце – Ковальчук Володимир (8-А кл.); номінація: 

«Бісероплетіння». 

      Спортивні досягнення: 

52.  Районні змагання: легкоатлетична естафета – І місце 

Керівник: Домалевська О.М. 

53.  Футбол (хлопці «Орбіта»); фінал – ІІ місце 

Керівник: Босик А.В. 

54.  Районні змагання  з футболу (дівчата) – ІІ місце   

55.  Районні змагання з баскетболу (юнаки) – І місце   

56.  Районні змагання зі стрільби – Куликівський Антон, Ратушинський 

Владислав, Голованов Олександр (10-11 кл.) – І місце. 

57.  Районні змагання  зі стрілецького багатоборства на честь Дня 

захисника України6 

 І місце – Куликівський Антон (10 кл.). Керівник: Горілий Л.Я. 

58. Районний конкурс юних фотоаматорів «Світ, в якому я живу»  

(8 призових місць): 

 І місце – Вербило Олександра (2 клас); номінація: «Портрет»; 

 І місце – Костів Вікторія (11 клас); номінація: «Портрет»; 

 І місце – Півень Роман (5-А кл.); номінація: «Пейзаж»; 



 І місце – Корпан Аліна (11 кл.); номінація: «Пейзаж»; 

 І місце – Макаревич Анна (3-А); номінація: «Натюрморт»; 

 ІІ місце -  Руденко Сергій (11); номінація: «Натюрморт»; 

 І місце – Багінська Анна (7); номінація: «Жанрове фото»; 

 ІІ місце – Нетикша Вероніка (9); номінація: «Позажанрове фото». 

59.  Районна виставка-конкурс «Великодні писанки»: 

 ІІ місце – Мосейчук Ангеліна (4-А). 

60.  Районний літературний конкурс «Крізь терни до зірок»: 

 І місце – Плахота Роман (5-А кл.); номінація «Поезія». 

61.  Районний фестиваль загонів юних інспекторів дорожнього руху: 

 ІІІ загальне місце. 

62.  Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура»): 

 ІІІ загальне місце. 

63.  Районна виставка-конкурс дитячого малюнка «Чарівний пензлик»: 

 ІІ місце – Карпельова Варвара (3-А кл.); номінація: «Україна – 

європейська держава»; 

 І місце – Гагіна Сабіна (7-А кл.); номінація: «Україна – європейська 

держава»; 

 ІІ місце – Демченко Ліана (10 кл.); номінація: «Україна – 

європейська держава»; 

 І місце – Дорошенко Кузьма (3-А кл.); номінація: «Мир та безпека в 

Україні». 

64.  Районний фестиваль «Молодь обирає здоров’я»: 

 Абсолютна перемога. 

65.  Районна виставка-конкурс  «Нове життя старим речам»: 

 І місце – Гагіна Сабіна (7-Б кл.); номінація: «Дитяча іграшка». 

66.  Районна виставка-конкурс «Моделювання одягу»: 

 ІІ місце – Гагіна Сабіна (7 кл.); номінація: «В’язаний одяг». 



67.  Районний виставка-конкурс «Чарівна нитка»: 

 І місце – Гагіна Сабіна; номінація «В’язання гачком». 

68.  Районна виставка-конкурс «Іграшковий дивосвіт»: 

 ІІ місце – Лежнюк Вікторія (10 кл.); номінація: «Народна лялька». 

69.  Районні Спортивні ігри школярів у 2016-2017 навчальному році: 

 І місце у загальнокомандному заліку. 

70.  Переможці Всеукраїнського конкурсу еколого-натуралістичного 

напрямку: 

 ІІІ місце - Сливінська Анастасія (7-В кл.)  

 ІІІ місце - Чепіга Дар’я (8-А кл.) 

 ІІІ місце - Дудченко Ілля (7-Б кл.) 

 І місце - Внук Богдана (8-Б кл.) 

71.  Обласний конкурс «Лідер учнівського самоврядування» - І місце         

Кер.: Шевчук В.А.  

72.  Обласний етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед 

дітей «Олімпійське лелеченя» - ІІ місце: 

 Костриця Анастасія, 7-А клас 

 Чешок Валерія, 7-А клас 

 Дзюбенко Вікторія, 7-А клас 

 Торовіна Вероніка, 7-А клас 

 Решотка Ірина, 7-Б клас 

 Пилипчук Каріна, 7-Б клас 

 Стародуб Нікіта, 9-Б клас 

 Стародуб Назар, 9-Б клас 

 Вінніченко Дмитро, 7-А клас 

 Хаюк Андрій, 7-А клас 

 Піддубний  Даніїл, 7-Б клас  

 Ліфанов Микола, 7-Б клас 

73.  Обласна виставка-конкурс  юних фотоаматорів «Моя Україно!»: 



 І місце – Бондар Марина (7-В кл.); 

 І місце – Завацька Аліна (7-В кл.); 

 ІІ місце – Багінська Анна (7-А кл.) 

74.  Обласний конкурс «Мій рідний край – Житомирщина – земля 

благословенна»: 

 Переможці: Боровик Аліна у номінації «Моя творча майстерня»; 

                     Корпан Аліна у номінації «Фото»; 

                     Завацька Аліна у номінації «Відео». 

75.  Всеукраїнський заочний конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя 

країна – Україна» (обласний етап): 15 призових місць. 

 

 

 

 

76.  Переможці обласних масових еколого-натуралістичних заходів  

2016-2017 навчальний рік  

 Захід  ПІБ педпрацівника  Заклад 

1 Акція «Дослідницьки№ 

й марафон»  

Переможці 

Ярова-Боровик 

М.Я. 

(Внук Богдана, 8 

кл.) 

Новогуйвинська 

гімназія 

2 Конкурс «Галерея кімнатних 

рослин» Переможці 

Чемоданова 

Вікторія 

Миколаївна 

(вихованці гуртка 

«Основи біології») 

Новогуйвинська 

гімназія 

3 Акція «Вивчаємо рослинний 

світ Житомирщини»  

Переможець 

Ярова-Боровик 

М.Я. 

(Дудченко Ілля, 

Новогуйвинська 

гімназія 



 7 кл.) 

4 Акція «Вивчаємо рослинний 

світ Житомирщини»  

Переможець 

Ярова-Боровик 

М.Я. 

(Кушер Анастасія,  

8 кл.) 

Новогуйвинська 

гімназія 

5 Конкурс «Юний селекціонер» 

І місце 

Ярова-Боровик 

М.Я. 

(Внук Богдана, 8 

кл.) 

 

Новогуйвинська 

гімназія 

6 Обласний етап 

Х Міжнародного екологічного  

конкурсу («Вода-джерело 

життя») 

Переможці 

Пилипович О.М. 

Марченко Крістіна,  

(5 кл)  

Яремчук Марічка  

(5 кл.) 

 

Новогуйвинська 

гімназія 

7 Конкурс фотоаматорів «Моя  

країна - Україна»  

15 робіт переможців 

Шевчук В.А. 

Ярова-Боровик 

М.Я. 

Новогуйвинська 

гімназія 

8 «День зустрічі птахів»  

Переможець 

Ярова-Боровик М.Я 

Сливінська 

Анастасія,   

Новогуйвинська 

гімназія 

 

77.  Районні змагання з військово-туристського багатоборства на честь 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав: 

 ІІІ місце – Куликівський Антон, Ратушинський Владислав, Навроцький 

Мирослав.  

Керівник: Горілий Л.Я. 

78.  Переможець ІІ етапу конкурсу учнівської творчості, присвячений 

Шевченківським дням: 



 Диплом ІІ ступеня – Капнік Марія (11 кл.)  

Керівник: Катуніна С.М. 

 

Виконавець: Ярошенко О.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативність виховної діяльності  

Новогуйвинської гімназії 

2017-2018 навчальний рік 

Районна виставка  

«Барви Полісся» 

Районний/обл. 

конкурс  

«Осінні фантазії» 

 

Районний/обл. 

конкурс 

 «Паперовий 

світ» 

Районний 

конкурс 

малюнка на 

протипожежну 

тематику 

«Не жартуй з 

вогнем» 

Районна 

заочна 

виставка-

конкурс 

малюнків  

«Нове освітнє 

середовище» 

ІІІ м. – Чемоданова 

Анна (3-А кл.)  

Робота «Щедра 

осінь» у номінації: 

аранжування з 

природного 

матеріалу та 

штучних квітів. 

Керівник:  

Пилипчук А.І. 

ІІІ м. – Волинчук 

Дар’я (10-Б кл.) у 

номінації 

«Українська 

народна вишивка» 

за роботу «Квітуче 

Полісся» 

Керівник: 

Дубницька М.Т. 

 

 

 

 

 

І місце – 

 Багінська Анна, 

8-А клас 

ІІ місце – 

 Півень Анна,  

11 клас  

(кер.Галіцька І.Л.) 

ІІІ місце –  

Нетикша 

Вероніка,  

10-А клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ м. Шевцов 

Ілля 

Керівник:  

Чос С.Г. 

 

ІІ м. Чешок 

Валерія (8-В кл.) 

Керівник: 

Пасічник М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ м. Завацька 

Аліна 

Керівник: 

Галіцька І.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І місце – 

Лисак Тетяна 

ІІ м. – 

Гакалець 

Альона 

 (6-Б кл.) 

І м. – 

Ковтонюк 

Ілля (4-А кл.) 

у напрямку 

«Мій новий 

навчальний 

клас»; 

ІІІ м. – 

Голованова 

Даря (7-А кл.) 

у номінації 

«Моя школа – 

моя гордість»; 

ІІ м. – Півень 

Роман (6-А 

кл.) у 

номінації 

«Простір для 



 

 

Щорічна науково-

практична 

конференція при 

ЖДУ ім.  І.Я. 

Франка 

«Українське 

козацтво: історія та 

сучасність» 

(18.10.2017) 

 

Учасник: Дем’янюк 

Олександр –  

10-А кл. 

Керівник:  

Галіцька І.Л. 

«Роль козацтва у 

становленні 

української 

державності». 

 

 

 

 

 

 

 

Початкове  

технічне 

моделювання 

І місце – Ткачук 

Іван (1-Б кл.) 

Керівник: Ткачук; 

О.М. (район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еколого-

натуралістичні 

заходи (конкурси, 

акції) 

 

«День юного 

натураліста»: 

ІІ місце. 

 

«Мій рідний край, 

моя земля!»: 

І місце. 

 

«Галерея 

кімнатних 

рослин»: 

І місце. 

 

«Вчимося  

   заповідувати»: 

І місце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районна/обласна 

Всеукраїнська 

експедиція 

учнівської та 

студентської 

молоді  «Моя 

Батьківщина – 

Україна» 

І м.  – пошукова 

група 

«Дослідники» за 

роботу 

«Пам’ять» за 

напрямком «З 

попелу забуття» 

Кер.: Піскорська 

К.М. 

І м. – Глухова 

Анна (7-А кл.) за 

роботу «Чорні 

запорожці: 

Україна або 

смерть» за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний/облас

ний етап 

етнолого-

краєзнавчого 

фестивалю 

«Чуття єдиної 

родини» 

І м. – 

Гетьманець Ася 

(7-А кл.) у 

номінації 

«Багатослів’я 

забутих речей» 

Кер. : Янчук 

С.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

мене». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

І місце – (6-Б кл.) 

Керівник: Мельник 

А.В. (район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ місце (область) 

Ткачук О.М. у 

номінації 

«Розвивальна гра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний 

фестиваль 

патріотичної пісні 

(грудень) 

Гран-прі конкурсу 

Самойлова Ірина 

 (6-Б кл.) 

Керівник: Тарасюк 

О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подарунок 

воїну» 

І м. – Ставінська 

Софія (8-Б кл.) у 

номінації 

«Малюнок для 

військовослужбов

ців» 

Керівник:  

Козеренко Л.М. 

 

І м. – Завацька 

Аліна (8-б кл.) у 

номінації 

«Вітальна 

напрямком «З 

попелу забуття» 

Кер.: Трач С.А. 

І м. – пошукова 

група «Основи 

біології» за 

роботу  

«Повітря – 

джерело життя» 

за напрямком 

«Географія 

рідного краю» 

Кер.: 

Чемоданова В.М. 

«Зимова казка» 

І м. – Ліщинська 

 Каріна (6-А кл.) 

у номінації 

«Різдвяний 

вінок». 

І м. – Гакалець 

Альона (6-Б кл.) 

уномінації 

«Новорічні 

ялинки» 

ІІІ м. – 

Багінська 

Тетяна (5-Б кл.) 

у номінації 

«Ялинкові 

прикраси». 

 

 

Районний/ 

обласний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Місячник 

знань дітьми 

правил безпеки 

життєдіяльності

» 

«Кращий 

малюнок» 

І м.  – 

Крамарчук Іван 

 (3 кл.) 

І м.  – Чос 

Андрій  

(6-А кл.) 

І м. – Лисак 

Тетяна  

(11 кл.) 

«Робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний 

фестиваль 

«Кришталеві 

нотки» 

ІV м. 

Боровик 

Аліна 

 (10-Б кл.) 

 

 



листівка» 

Керівник: 

Пилипчук А.І. 

 

ІІ м. – Юркова 

Анастасія (2-Г кл.) 

у 

номінації 

«Вітальна 

листівка» 

(молодша 

категорія) 

Керівник:  

Пилипчук А.І. 

 

 

Районний/обл. 

конкурс 

«Декоративний 

розмай» 

І м.  – 

Левандівська Єва 

(5-А кл.) 

у номінації 

«Розпис по склі» 

 

І м. – Гуменюк 

Олександра (9-А 

кл.) 

у номінації 

«Штучні квіти» 

 

І м. – Конаш 

Анастасія 

 (7-Б кл.) 

Всеукраїнський 

етап конкурсу 

«Моя країна – 

Україна» 

(грудень) 

9 призових місць 

декоративно-

прикладної 

творчості» 

І м. – Лежнюк 

Вікторія (11кл.) 

Керівник: 

Пилипчук А.І. 

 

 

Районний 

конкурс «Крізь 

терни до зірок» 

І м. Бевз Іванна 

(5-Б кл.) 

Керівник: 

Яблонська 

Ю.А. 

 

ІІ м. Глухова 

Анна (7-а кл.) 

Керівник: 

Білецька І.С. 

 

 



у номінації 

«Бісероплетіння» 

(від гуртка 

«ЦДЮТ»Бісеропл

етіння») 

 

І м. – Ліщинська 

Каріна 

(6-А кл.) у 

номінації 

«Бісероплетіння» 

 

 

 

 

Назва конкурсу Результативність 

Районний конкурс 

юних фотоаматорів  

«Світ, в якому я 

живу…»  

І місце – Півень Роман (6-А кл.) у номінації «Портрет» 

І місце – Завацька Аліна (8-В кл.) у номінації «Портрет» 

І місце – Чос Андрій (6-А кл.) у номінації «Пейзаж» 

І місце – Дем’янюк Олександр (10-А кл.) у номінації 

«Пейзаж» 

І місце – Мельник Володимир (6-А кл.) у номінації 

«Натюрморт» 

І місце – Чешок Валерія (8-В кл.) у номінації 



«Натюрморт» 

І місце – Матвійчук Іван (6-А кл.) у номінації «Жанрове 

фото» 

І місце – Руденко Назар (6-А кл.) у номінації 

«Позажанрове та експериментальне фото» 

І місце – Торовіна Вероніка (8-В кл.) у номінації 

«Позажанрове та експериментальне фото» 

ХІ Всеукраїнський 

конкурс колективів 

екологічної просвіти 

«Земля – наш 

спільний дім» 

(районний етап) 

ІІ місце (районний етап) 

Керівник: Галіцька І.Л., Шевчук В.А. 

Районна виставка-

конкурс «Чарівний 

пензлик» 

І місце – Старченко Владислава (7-Б кл.) у номінації 

«Україна – Європейська держава»  

Керівник: Макарчук Н.В. 

 

Всеукраїнський 

конкурс  

екскурсоводів музеїв 

«Край, в якому я 

живу» 

Районний етап: І місце 

Обласний етап: І місце 

Всеукраїнський етап (Диплом ІІІ ступеня): Ліфанова 

Варвара 

Керівник: Трач С.А. 

Підсумки обласних 

етапів Всеукраїнських 

заочних конкурсів та 

акцій 

Переможці: 

Конкурс «Ліси для нащадків»: Дудченко Ілля (8 кл.) 

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

 

Конкурс «Галерея кімнатних рослин»: Внук Богдана (9 

кл.) Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

 

Акція «Дослідницький марафон»: Сливінська Анастасія 



(8 кл.) Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

Районний фестиваль-

конкурс читців 

художнього слова, 

присвячений казковій 

творчості Всеволода 

Нестайка 

ІІ місце – Ковтанюк Ілля (4-А кл.) 

Керівник: Білецька І.С. 

Обласний фестиваль-

конкурс 

української 

патріотичної пісні 

І місце – Нетикша Вероніка(старша вікова категорія) 

Керівник: Тарасюк О.В. 

Районний фестиваль 

«Молодь обирає 

здоров’я» 

І місце 

Керівник: Галіцька І.Л. 

 

28 обласна виставка-

конкурс юних 

фотоаматорів «Моя 

Україно!» 

ІІ місце у номінації «Портрет» - Бондар Марина (8-В кл.) 

Керівник: Галіцька І.Л. (керівник фотогуртка) 

Районна виставка-

конкурс «Великодні 

писанки» 

Номінація «Писанка»: І місце Поліщук Анна-Марія (5 

кл.) 

 

Номінація «Мальованка»: І місце Півень Анна (11 кл.) 

Керівник: Макарчук Н.В. 

 

Регіональний конкурс 

«Благодійна 

Житомирщина – 2017» 

Ногороджується Новогуйвинська гімназія Дипломом за 

ІІ місце у номінації «Молодіжна благодійність» 

Районна виставка-

конкурс  

І місце у номінації «Образотворче мистецтво» (молодша 

вікова категорія) 



«Космічні фантазії»  - Старченко Владислава (7-Б кл.) 

Керівник: Макарчук Н.В. 

 

І місце у номінації «Образотворче мистецтво» (старша 

вікова категорія) – Гагіна Сабіна (8-Б кл.) 

Керівник: Дубницька М.Т. 

Районні спортивні 

змагання  

 

Легкоатлетична 

естафета 

 

Футбол(дівчата) 

 

Баскетбол (юнаки) 

 

Волейбол (дівчата) 

 

Волейбол (юнаки) 

 

Баскетбол (дівчата) 

 

Настільний теніс 

 

«Старти надій» 

 

«Козацький гарт» 

 

Всеукраїнська акція 

«Годівничка» 

 

 

ІІ місце 

 

ІІІ місце 

 

ІІІ місце 

 

ІІ місце 

 

ІІ місце 

 

ІІІ місце 

 

ІІІ місце 

 

І місце 

 

І місце 

 

Переможець: Чемоданова В.М. у номінації «За 

підготовку та реалізацію проектів» 

 

Переможець: Сливінська Анастасія (8 кл.) 



(районний етап) 

 

Всеукраїнська акція 

«День зустрічі птахів» 

 

Районний фестиваль 

ЮІДР (юних 

інспекторів 

дорожнього руху) 

 

Районний етап 

Всеукраїнського 

фестивалю Дружин 

юних пожежних  

 

Районна виставка-

конкурс 

«Бісерний 

калейдоскоп» 

 

 

 

 

 

 

ХІ Обласний  

фестиваль-конкурс 

«Молодь обирає 

здоров’я» 

 

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

 

ІІ загальне місце,  І місце у конкурсі агітколективів, ІІІ 

місце у конкурсі «Медичний» 

Керівник: Галіцька І.Л. 

 

 

ІІІ місце 

Керівник: Галіцька І.Л. 

 

 

І місце – Конаш Анастасія (7-Б кл.) у номінації 

«Аксесуари та прикраси» 

 

І місце - Шумило Анастасія (7-А кл.) у номінації «Вироби 

та оздоблення інтер’єру» 

Керівник: Макарчук Н.В. 

 

Диплом І ступеня в номінації «Літературно-музично-

спортивна міні-композиція» 

Керівник: Галіцька І.Л. 

 

І місце (область) 

Керівник: Шевчук В.А. 



Виконавець: О.Ф. Ярошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у обласній раді 

старшокласників, 

«Дебати лідерів» 



  РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

ЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК  

І  семестр  

Назва конкурсу Результативність 

 

Всеукраїнська акція  

«День зустрічі птахів» 

 

ІІІ місце – Сливінська Анастасія (9-Б кл.) 

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

Всеукраїнський конкурс 

науково-винахідницьких 

робіт для учнів 6-8 кл. 

І місце (область) Завацька Аліна (9-В кл.) 

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

Районний конкурс «Осінні 

фантазії» 

І місце – Дзюбенко Олександр (7-А кл., середня 

вікова категорія) «Художня обробка деревини» 

 

ІІ місце – Іванова Олександра (9-Б кл., старша 

вікова категорія) «Ікебана та просторові 

композиції» 

 

ІІІ місце – Войнолович Микита (11-Б кл., старша 

вікова категорія) «Вироби з соломки та лози». 

Обласний конкурс з 

акваріумістики та 

мистецтва аквадизайну 

«AQVASCAPE» 

І місце – Бондар Марина, Сливінська Анастасія (9 

кл.) 

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

Районні змагання зі 

стрільби 

ІІІ загальнокомандне місце 

Керівник: Кравчук Р.О. 

Обласний етап 

Всеукраїнського 

біологічного форуму 

учнівської та студентської 

І місце – Дудченко Ілля (9-Б кл.) 

ІІІ місце – Завацька Аліна (9-В клас) 

 



молоді «Дотик природи» 

Обласний фестиваль-

конкурс літературного 

мистецтва «Крізь терни до 

зірок» 

І місце – Чепіга Дар’я (10-А кл., старша вікова 

категорія) «Проза» (есе)  

Керівник: Біла О.В. 

ІІІ місце – Ващук Ірина (5-А клас, середня вікова 

категорія) «Проза» (казка) 

Керівник: Ярошенко О.Ф. 

Всеукраїнська краєзнавча 

експедиція учнівської 

молоді «Моя Батьківщина 

– Україна» 

Районний етап:  

І місце – напрям «Із попелу забуття» з роботою 

«Педагог від Бога… Який він!?», автори: Бондар 

Марина (9-В кл.), Дубницька Ульяна (6-Б кл.) 

Керівник: Яблонська Ю.А. (уч. укр. мови та укр. 

літ.) 

І місце: - напрям «Географія рідного краю» з 

роботою «Збереження навколишнього 

середовища селища Новогуйвинське – запорука 

відновлення рекреаційних ресурсів», автор: 

пошукова група 6-В класу «Небайдужі активісти 

селища Новогуйвинське». 

Керівник: Воробйова С.В.( уч. географії) 

 

Обласний етап: 

ІІІ місце  - напрям «Географія рідного краю» з 

роботою «Збереження навколишнього 

середовища селища Новогуйвинське – запорука 

відновлення рекреаційних ресурсів», автор: 

пошукова група 6-В класу  

Керівник: Воробйова С.В.( уч. географії) 



Лауреати обласного етапу: 

– напрям «Із попелу забуття» з роботою «Педагог 

від Бога… Який він!?», автори: Бондар Марина 

(9-В кл.), Дубницька Ульяна (6-Б кл.) 

Керівник: Яблонська Ю.А. (уч. укр. мови та укр. 

літ.) 

 

Районна виставка-

конкурс «Паперовий світ» 

ІІ місце – Гуменюк Альона (7-В) номінація 

«Оригамі» 

ІІ місце – Ліщинська Каріна (7-А) номінація 

Паперопластика 

 

 

Районна виставка-

конкурс Декоративний 

розмай» 

ІІ місце у номінації «Декоративний та художній 

розпис»  - Старченко Владислава (8-Б кл.) 

ІІ місце у номінації  «Штучні квіти» - Гуменюк 

Олександра (10-А кл.) 

Обласний фестиваль 

танцю  

 

ІІ місце - Танцювальний гурт «Драйв»  

(7-А кл.) 

Всеукраїнський конкурс 

«Юннатівський зеленбуд» 

Районний етап – І місце (Дудченко Ілля – 9-Б 

кл.) з роботою «Розповсюдження та видова 

різноманітність трутовиків на лісовій території 

селища Новогуйвинського» 

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

Обласний етап: І місце 

Всеукраїнський етап: ІІ місце – Дудченко Ілля 

(9-Б кл.) 

Всеукраїнська трудова 

акція «Кролик» 

Районний етап – І місце (Сливінська А., Завацька 

А. – 9 кл.) з роботою «Вирощування кроликів в 

домашніх умовах» 

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 



 

Обласний етап: І місце 

Районний конкурс 

«Дослідницький марафон» 

 

 

 

Обласний етап 

І місце – Гетьманець А. (8-А кл.) з роботою 

«Ареал поширення та особливості золотушника 

Канадського та борщівника Сосновського» 

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

 

І місце – Гетьманець А. (8-А кл.) 

 

Всеукраїнська науково-

технічна виставка-

конкурс молодіжних 

інноваційних проектів 

«Майбутнє України» 

Обласний етап: І місце 

Всеукраїнський етап: ІІІ місце заочного етапу 

(Завацька Аліна – 9 кл.) 

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

ІХ Всеукраїнська науково-

технічна виставка – 

конкурс молодіжних 

інноваційних проектів 

«Майбутнє України» 

 

Переможець обласного етапу – Лебедєва 

Анастасія (9-В кл.) 

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

Переможець (Диплом ІІ ступеня) у номінації 

«Екологія та ресурсозбереження» -  

Лебедєва Анастасія (9-В кл.) 

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

Районний конкурс 

«Галерея кімнатних 

рослин» 

ІІ місце – вихованці гуртка «Основи біології» 

Керівник: Чемоданова В.М. 

Районна виставка-

конкурс «Початкове 

технічне моделювання» 

 

І місце у номінації «Іграшки та моделі з 

елементами електротехніки» -  Антонюк Іван (7-Б 

кл.) 



Районна виставка-

конкурс 

«Зимова казка» 

І місце у номінації «Новорічні ялинки» - Гагіна 

Сабіна (9-Б кл.) 

Обласний етнолого-

краєзнавчий конкурс 

«Чуття єдиної родини» 

«Юний селекціонер» 

«Генетик» 

І місце – Гуменюк Олександра (10-А клас) з 

роботою  «Музика нас єднає…» 

Обласний етап – ІІ місце (Бондар Марина – 9-В 

клас)  

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Права людини: історичний 

вимір і сучасні тенденції» 

Демянюк Олександр 11-А кл. 

Виступ на конференції 

Керівник: Галіцька І. Л. 

Всеукраїнський конкурс 

екскурсоводів 

«Край, в якому я живу» 

Обласний етап : І місце – Ліфанова Варвара 

 (9-Б кл.) 

Керівник: Трач С.А. 

 

ХІІ Всеукраїнський 

конкурс колективів 

екологічної просвіти 

«Земля – наш спільний 

дім» 

ІІІ місце команда Новогуйвинської гімназії 

Керівник: Галіцька І.Л. 

 

 

Районні змагання з 

туристського 

багатоборства 

ІІ місце – команда Новогуйвинської гімназії 

Номінація «Таборування» 

Всеукраїнський конкурс 

дослідницьких робіт для 

учнів 6-8 класів 

І місце районний етап – Сливінська Анастасія  (9-

В) 

Номінація «Популяризація екологічно-безпечного 

способу життя» 



Всеукраїнський конкурс 

винахідницьких і 

раціоналізаторських 

проектів еколого-

натуралістичного напряму 

 

 

 

ІІІ місце – Завацька Аліна (9-В) 

Категорія «Ресурси і енергозбереження» 

ІІ місце – Бондар Марина (9-В) 

Категорія «Біологія» 

ІІІ місце – Лебедєва Анастасія (9-В) 

Категорія «Екологічно безпечні технології та 

прикладна екологія» 

ІІІ місце – Гетьманець Анастасія (8-А) 

Категорія «Екологічно безпечні технології та 

прикладна екологія» 

ІІ СЕМЕСТР 

Районний конкурс юних 

фотоаматорів «Світ, в 

якому я живу» 

ІІ місце у номінації «Портрет» - Чешок Валерія (9 

кл.) 

І місце у номінації «Натюрморт» - Юркова 

Анастасія (4 кл.) 

І місце – Шишилов Владислав (11 кл.) 

І місце – Завацька Аліна (9 кл.) у номінації 

«Побутові та жанрові фотографії» 

І місце – Кирик Юлія (5 кл.) у номінації 

«Архітектура» 

І місце – Макшаєва Поліна (11 кл.) у номінації 

«Флора та фауна» 

І місце – Нетикша Вероніка (11 кл.) у номінації 

«Макрофотографія» 

(7 призових місць) 

Керівник: Галіцька І.Л. 

 



Районна виставка-

конкурс «Космічні 

фантазії» 

І місце – Гагіна Сабіна (9 кл.) у номінації 

«Декоративно-прикладне мистецтво» 

Керівник: Дубницька М.Т. 

ІІ місце – Старченко Владислава (8 кл.) у 

номінації «Образотворче мистецтво» 

Керівник: Галіцька І.Л. 

VІ обласний конкурс 

«Літературна майстерня» 

(номінація «Проза») 

ІІІ місце – Бігун Ольга (10 кл.) 

Керівник: Янчевська Л.Л. 

Зінчук Софія – учасниця 

Керівник: Гвоздева В.О. 

Районний фестиваль 

дружин юних пожежних 

 

ІІІ місце 

Керівник: Галіцька І.Л. 

Районна виставка-

конкурс «Чарівний 

пензлик» 

І місце – Дубель Ніка (5-В кл.) у номінації «Мир 

та безпека в Україні» 

Керівник: Шевчук В.А. 

 

І місце – Малініна Анна (7-А кл.) у номінації 

«Знай і люби свій рідний край» 

Керівник: Біла О.В. 

Обласна виставка- 

конкурс  юних 

фотоаматорів «Моя 

Україно!» 

Абсолютні переможці  

Шишилов Владислав (11 кл.) 

Номінація «Натюрморт» 

Нетикша Вероніка (11 кл.) 

Номінація «Макрофотографія» 



Районна виставка-

конкурс «Бісерний 

калейдоскоп» 

ІІІ місце – Самойлова Ірина (7 кл.) у номінації 

«Аксесуари та прикраси» 

 

І місце – Шумило Дар’я (3-Б кл.) у номінації 

«Вироби для оздоблення інтер’єру» 

 

І місце – Завацька Аліна (9-В кл.) у номінації 

«Вироби для оздоблення інтер’єру» 

 

Районні Спортивні ігри 

школярів у 2018-2019 

навчальному році 

 

ІІ місце - Новогуйвинська гімназія 

Всеукраїнський конкурс 

дитячого малюнка 

«Охорона праці очима 

дітей»  

(обласний етап) 

Учасник – Файдюк Михайло (5-Б кл.) 

Районна виставка-

конкурс «Поліські 

візерунки» 

І місце – Гагіна Сабіна (9 кл.) у номінації «М’яка 

іграшка» 

ХІІ обласний фестиваль-

конкурс «Молодь обирає 

здоров’я» 

Диплом ІІІ ступеня команда Новогуйвинської 

гімназії Житомирського району в номінації 

«Огляд-конкурс літературно-музичних-

спортивних міні-композицій 

Науково-практична 

краєзнавча учнівсько-

студентська конференція 

«Наш рідний край: історія 

і сьогодення» 

Чепіга Дар’я – 10-А клас 



Обласний фестиваль-

конкурс відео мистецтва 

«Світ очима дітей» 

ІІ місце – Завацька Аліна (9-В клас) 

Районна виставка-

конкурс «Великодні 

писанки» 

ІІІ місце – Юркова Анастасія (3-Г клас) номінація 

«Мальованки» 

ІІІ місце – Поліщук Анна-Марія (6-А)  номінація 

«Мальованки» 

Всеукраїнський 

фотоконкурс «Моя 

Україно!» 

ІІІ місце – Багінська Анна (9-А кл.)  

Номінація «Пейзаж» 

ІІІ місце – Завацька Аліна (9-В кл.) 

Номінація «Натюрморт» 

ІІ місце – Бондар Марина (9-В кл.) 

Номінація «Портрет» 

Районний етап 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

Рій «Дружня сила» - ІІІ місце 

 

 

 

 

 

- Районні Спортивні ігри 

серед школярів ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів  

- Козацький ГАРТ» 

ІІ місце – команда Новогуйвинської гімназії 

 

 

 

-  

 

Районні  Спортивні ігри 

серед школярів ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів «Легкоатлетична 

естафета» 

 

І місце – команда Новогуйвинської гімназії 

-  



Виконавець: Олена ЯРОШЕНКО 

 

 

 

Районні  Спортивні ігри  

серед школярів ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів «Старти надій» 

 

І місце – команда Новогуйвинської гімназії 

-  

- Фінальний обласний 

Всеукраїнський 

спортивно-масовий захід 

«Олімпійське Лелеченя – 

2019»  

-  

-  

- Районні Спортивні ігри 

серед школярів ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів 

«футбол(дівчата)» 

-  

ІІ місце – команда Новогуйвинської гімназії 

-  

 

 

 

 

 

 

 

І місце – команда Новогуйвинської гімназії 

 

- Кубок Житомирського 

району з футболу серед 

учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

-  

Переможець –  ФК «Танкіст»  

- Шкільна футбольна ліга 

Житомирського району 

серед 

 

- Дівчат 5-7 класів – І місце 

- Хлопців 5-7 класів – І місце 

- Дівча 8-11 класів – І місце 

Хлопців 8-11 класів – ІІ місце 



Результативність виховної роботи 

 Новогуйвинської гімназії 

2019-2020 навчального року 

(вересень – лютий) 

Назва конкурсу Результативність 

 

Районні змагання з 

воєнізованого кросу серед 

учнівської молоді ЗОШ 

Житомирського району, в ході 

місячника військово-

патріотичної роботи, 

присвяченого Дню захисника 

України 

 

ІІ командне місце – Хаюк Андрій (10 кл.), 

Буяльський Дмитро (11 кл.) 

Районний конкурс «Осінні 

фантазії» 

ІІ місце Номінація: вироби з соломки та лози 

(Чемоданова Анна – 5-В кл.) 

Керівник: Чемоданова В.М. 

Обласний етап Всеукраїнського 

біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик 

природи» 

Обласний етап:  І місце Зінчук Софія (9-А клас) 

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

Районна легкоатлетична 

естафета. 

 

Змагання з футболу (юнаки) 

«Шкіряний м’яч» 

 (районний етап) 

 

 

ІІ місце 

 

 

І місце 

 

 

 

 



Легка атлетика (обласний етап) І місце (естафета – 800м) – Бондарчук Ольга (9-Б 

кл.) 

Керівники: Мінчук Г.З., Домалевська О.М. 

Спартакіада допризовної молоді Керівник: Кравчук Р.О. 

Всеукраїнська краєзнавча 

експедиція учнівської та 

студентської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна» 

ІІІ місце за напрямом «З попелу забуття» - 

Ключник Іванна (10 клас) за роботу «Крізь пекло 

афганської війни» 

Керівник: Мельник А.В. 

 

ІІ Обласний конкурс з 

акваріумістики та мистецтва 

аквадизайну «AQUASCAPE» 

 

ІІІ місце Команда Новогуйвинської гімназії  

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

 

Районна виставка – конкурс 

«Зимова казка» 

 

ІІ місце у номінації «Різдвяні вінки» - Діюк 

Серафим (2-А клас) 

Керівник: Білецька І.С. 

Заочний районний конкурс 

«Барви Полісся»: 

Всеукраїнський конкурс 

«Юннатівський зеленбуд» 

 

 

Номінація «Містам і селам зелені мережива» -  

Гетьманець Анастасія (9-А кл.) 

 

Номінація «Зелене коло рідного краю» - Зінчук 

Софія  (9-А кл.) 

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

 

 

«Галерея кімнатних рослин» 

 

І місце - Бондар Марина (10-Б кл.) 

Керівник: Ярова-Боровик М.Я. 

 

 



 

Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу «Юний селекціонер і 

генетик» 

ІІ місце – Шумило Анастасія (9-А кл.) 

Керівник: Кравчук Р.О. 

Обласний етап Всеукраїнського 

біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді Дотик 

природи» 

І місце – Зінчук Софія (9-А клас) 

Обласний етнолого-краєзнавчий 

конкурс 

«Чуття єдиної родини» 

Переможці: 

Майданович Владислав (6-Б кл.) 

Керівник: Біла О.В. 

Бондар Марина (10-Б кл.) 

Керівник: Яблонська Ю.А. 

Обласний конкурс юних 

екскурсоводів «Край, в якому я 

живу» 

ІІІ місце 

Керівник: Кухарська Л.П 

Районні змагання з військово-

туристського багатоборства на 

честь Дня вшанування 

учасників бойових дій на 

території інших держав 

 

 

І загальнокомандне місце -  

команда Новогуйвинської гімназії   

І місце на етапі «Орієнтування» 

Керівник: Кравчук Р.О. 

Районний конкурс юних 

фотоаматорів «Світ, в якому я 

живу» 

І місце – Бондар Марина (10-А клас) у номінації 

«Портрет» 

І місце – Годун Дмитро (1-В клас) у номінації 

«Побутові та жанрові фотографії» 

ІІ місце – Єфіменко Софія  (5-А клас) у номінації 



«Архітектура» 

І місце – Ліщинська Карина (8-А клас) у номінації 

«Флора та фауна» 

Районний фестиваль-конкурс 

«Молодь обирає здоров’я» 

 

ІІ місце команда «Вибір» Новогуйвинської 

гімназії Житомирського району  

Районна виставка-конкурс 

«Великодні писанки» 

 

ІІ місце – Поліщук  Анна-Марія (7-А кл.) 

Керівник: Тарасюк Д.Г. 

Районна виставка-конкурс 

«Чарівний пензлик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеукраїнський конкурс «Знавці 

Біблії» (І тур) 

І місце – Хоменко Софія (8-А кл.) у номінації «За 

нашу свободу» 

Керівник: Тарасюк Д.Г. 

ІІ місце – Липко Дарина (4-Г кл.) у номінації «За 

нашу свободу» 

Керівник: Сидорук Т.В. 

І місце – Крамарчук Іван 4-Б кл.) у номінації 

«Знай і люби свій рідний край» 

Керівник: Чос С.Г. 

ІІІ місце – Навроцька Інесса (10-Б кл.) у номінації 

«Знай і люби свій рідний край» 

Керівник: Тарасюк Д.Г. 

 

ІІ місце – Хоменко Вікторія (5 клас) 

Керівник Кухарська Л.П. 

Виконавець: Олена ЯРОШЕНКО 

 

 

 



Досягнення творчих дітей 

у виховних конкурсах обласного 

та Всеукраїнського рівнів 

Новогуйвинська 

гімназія 

Зінчук Софія 

Романівна 

16.03.2005 9-А 

клас 

І місце в обласному етапі 

Всеукраїнського біологічного 

форуму учнівської та 

студентської молоді «Дотик 

природи»  

Новогуйвинська 

гімназія 

Бондарчук 

Ольга 

Петрівна 

24.07.2005 9-Б 

клас 

І місце в обласній 

легкоатлетичній естафеті (800м)  

Новогуйвинська 

гімназія 

Ключник 

Іванна 

Миколаївна 

26.11.2003 10-Б 

клас 

Всеукраїнська краєзнавча 

експедиція учнівської та 

студентської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна» 

ІІІ місце за напрямом «З попелу 

забуття» - за роботу «Крізь пекло 

афганської війни» 

Новогуйвинська 

гімназія 

Зінчук Софія 

Романівна 

16.03.2005 9-А 

клас 

Переможець у Всеукраїнському 

конкурсі «Юннатівський 

зеленбуд» Номінація «Зелене 

коло рідного краю» 

Новогуйвинська 

гімназія 

Гетьманець 

Анастасія 

Денисівна 

27.01.2005 9-А 

клас 

Переможець у Всеукраїнському 

конкурсі «Юннатівський 

зеленбуд» 

Номінація «Містам і селам 

зелені мережива»  

Новогуйвинська Бондар 27.01.2004 10-Б І місце у конкурсі «Галерея 



 

Виконавець: Олена ЯРОШЕНКО 

 

 

гімназія Марина 

Вадимівна 

клас кімнатних рослин» 

Новогуйвинська 

гімназія 

Шумило 

Анастасія 

Олегівна 

17.05.2005 9-А 

клас 

ІІ місце в Обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

«Юний селекціонер і генетик» 

Новогуйвинська 

гімназія 

Зінчук Софія 

Романівна 

16.03.2005 9-А 

клас 

І місце в Обласному етапі 

Всеукраїнського біологічного 

форуму учнівської та 

студентської молоді «Дотик 

природи» 

Новогуйвинська 

гімназія 

Майданович 

Владислав 

Васильович 

14.11.2007 6-Б 

клас 

Переможець в Обласному 

етнолого-краєзнавчому конкурсі 

«Чуття єдиної родини» 

Новогуйвинська 

гімназія 

Бондар 

Марина 

Вадимівна 

27.01.2004 10-Б 

клас 

Переможець в Обласному 

етнолого-краєзнавчому конкурсі 

«Чуття єдиної родини» 

Новогуйвинська 

гімназія 

Лагода 

Андрій 

Олек-

сандрович 

25.04.2009 5-А 

клас 

ІІІ місце в 

Обласному конкурсі юних 

екскурсоводів «Край, в якому я 

живу» 

Новогуйвинська 

гімназія 

Бондар 

Марина 

Вадимівна 

Сливінська 

Анастасія  

Сергіївна 

27.01.2004 

 

 

25.10.2003 

10-Б 

клас 

ІІІ місце в ІІ Обласному конкурсі 

з акваріумістики та мистецтва 

аквадизайну «AQUASCAPE» 



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

Новогуйвинської гімназії 

І  семестр  

2020-2021 навчального року 

 

Назва конкурсу 

 

Результативність 

Всеукраїнський онлайн 

огляд підсумкових 

таборувань куренів (роїв)  

гри «Джура» 

  

 

Всеукраїнський етап:  ІІ місце – Рій «Дружня сила» 

Виховник: Кравчук Р.О. 

Обласний конкурс  

(І заочний етап)  

«Мандруй рідним краєм» 

Диплом ІІ ступеня 

Екскурсійна група 6-А класу 

Керівник: Ткачук О. М., учитель географії  

Районний конкурс 

«Осінні фантазії» 

ІІ місце – Хробуст Єгор (1-Б клас) 

Керівник: Чос С.Г. 

 

ІІ місце – Суходольський Олег (1-А клас) 

Керівник: Звінеревська Т.І. 

 

ІІІ Обласна виставка-

конкурс 

«Поліські візерунки» 

Диплом ІІ ступеня  Конаш Валерія (7-В клас) 

Номінація: в’язання 

Керівник: 

 Х Обласний 

інтелектуальний конкурс 

юних журналістів 

Диплом ІІІ ступеня. Команда «Еррата» 

Керівник: Данилюк Н.В. 

Всеукраїнська краєзнавча 

експедиція учнівської 

молоді  

Районний етап: Диплом І ступеня у номінації «Духовна 

спадщина мого народу» - Гродовчук Олександра (8-А кл.) 

Керівник: Біла О.В. 



«Моя Батьківщина – 

Україна» 

 

Диплом І ступеня у номінації «Із батьківської криниці» - 

Дзюбенко Юлія (10-А кл.) 

Керівник: Тарасюк Д.Г. 

 

Диплом І ступеня у номінації «Географія рідного краю» 

- дослідницька група «Друзі природи» учнів 7-А класу. 

Керівник: Білецька І.С. 

 

Обласний етап: 

Диплом І ступеня 

Керівник: Білецька І.С. 

 

 

Диплом ІІІ ступеня 

Керівник: Тарасюк Д.Г. 

Лауреати обласного етапу: 

Біла О.В. 

  

   

Районний етап заочних 

Всеукраїнських конкурсів 

та акцій: 

«Галерея кімнатних 

рослин» 

 

 

Обласний етап. 

 

 

І місце 

Керівник: Кравчук Р.О. 

 

ІІ місце гурток «Основи біології»  

Керівник: Чемоданова В.М. 

 

Переможці: учні 9-В класу 

Керівник: Кравчук Р.О. 



 

 

 

 

 

«Юний натураліст» 

 

 

«Червона шапочка» 

 

Районна виставка 

«Український сувенір» 

 

«Плекаємо сад» 

 

 

«Парки – легені міст і сіл» 

 

 

Обласний етап: 

 

Вихованці гуртка «Основи біології» 

Керівник: Чемоданова В.М. 

 

 

ІІ місце 

Керівник: Чемоданова В.М. 

 

Керівник: Чемоданова В.М. 

 

ІІ місце (Пилипчук Іван, 1-Б  кл.) 

Керівник: Швець Ю.Ю. 

 

ІІ місце  

Керівник: Романюк Т.О. 

 

І місце 

Керівник: Швець Ю.Ю. 

 

Переможці: учні 1-Г класу 

Керівник: Швець Ю.Ю. 

 

 

Районна виставка-

конкурс Декоративний 

розмай» 

  

ІІ місце у номінації «Ліплення» - Ніколайчук Марія (5-А 

кл.) 

Керівник: Тарасюк О.В. 

 

ІІІ місце у номінації «Штучні квіти» - Гичко Рустам (4-Б 

кл.) 

Керівник: Гичко О.В. 



 

Районна виставка-

конкурс «Паперовий світ» 

 

 

Обласна виставка-

конкурс «Паперовий світ» 

Районна виставка-

конкурс 

«Зимова казка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний фестиваль 

«Кришталеві нотки» 

 

 І місце в номінації «Пап’є-маше. Просторові 

композиції». 

Дзюбенко Юлія (10-А кл.)  

Керівник: Швець Ю.Ю. 

 

ІІ місце – Дзюбенко Юлія (10-А ) у номінації «Пап’є-

маше. Просторові композиції. 

 І місце – Слісарчук Вікторія (7-В) у номінації «Різдвяні 

зірки» 

І місце – Кіндзерська Софія (11-А) у номінації «Різдвяні 

вінки» 

І місце – Івченко Софія (7-В) у номінації «Ялинкові 

прикраси» 

ІІ місце – Чемоданова Анна (6-В) у номінації «Різдвяні 

вінки» 

ІІІ міцсце – Победінський Кіріл (7-А) у номінації «Паву 

ки» 

 

 Абсолютні переможці. 

Ратушинський Артем, Карпельова Варвара (7-А клас) 

Керівник: Тарасюк О.В. 

Виконавець: Олена Ярошенко 


