
Інформація 
про Олевську гімназію Житомирської області 

 
1. Повна назва навчального закладу_Олевська гімназія Житомирської області. 
2. Директор _ Рябой Євгеній Миколайович. 
3. Сучасний стан: учнів – 573, класів – 24.  

У 6А, 7Б, 9А класах запроваджено поглиблене вивчення математики, у 5А, 5Б, 6Б, 7А, 
8А, 8Б  та 9В класах – української мови; 8В та 9Б,  – класи з вивченням російської 
мови. В  10-11-х класах –  історичний (10А, 11Б) та біолого-хімічний (10Б та 11А)  
профіль.  Читаються курси за вибором «10 уроків добра» у 6-х класах, «Історія 
рідного краю» у 7-9 класах; «Народні ремесла» у 8-х класах, «Креслення» у 8-9 
класах. Викладаються факультативні курси з екології, математики, інформатики, 
географії, біології у 10-11их класах. Працюють гуртки «Декоративно-прикладні види 
мистецтва», «Екологічний», «Народознавство», «Ми малюємо світ», «Умілі руки», 
«Вокальний спів», «Біологічний», «Інформатика» та спортивні секції з футболу, 
баскетболу. 
Педагогів – 56, заслужений вчитель – 1, вчитель-методист – 2, старший вчитель – 16, 
вища категорія – 30, І категорія – 13, ІІ категорія – 5.  
 
З 2007-2008 нр за підсумками рейтингу навчальних закладів Олевського району 
Олевська гімназія посідає І місце. 
 
 

Досягнення 
 на обласному та всеукраїнському рівнях. 

2006-2007 нр  
Обласний етап учнівської олімпіади  
– диплом ІІІ ступеня, географія (Ніколайчук Олександр, 11 кл, вч Рубанський Ф.Ф.). 

 
2007-2008 нр 
Обласний етап учнівської олімпіади: 

- Диплом ІІІ ступеня, українська мова та література (Мидловець Тетяна, 8 кл, 
Виговська В.Л.), 

- Диплом ІІІ ступеня, українська мова та література (Васильчук Ірина, 10 кл, вч 
Ничипорчук Т.В.), 

- Диплом ІІІ ступеня, інформатика (Поліщук Володимир, 11 кл, вч Кот І.В.) 
 
Обласний етап конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика: 

- ІV місце (Іщенко Наталія, 6 кл, вч Савицька Т.Б.) 
 
Конкурс на кращий малюнок та твір на тему «Людина та ліс» на рівні районних 
лісогосподарських підприємств: 
ІІ місце, премія 400гр,  (малюнок) – Данюк Максим, 4 кл, вч Ніколайчук Л.Є. 
ІІІ місце, премія 300гр, (малюнок) – Мельник Наталія, 3 кл, вч Ніколайчук Л.Є. 
 ІІ місце, премія 400гр,  (твір) – Поліщук Іванна, 7 кл, вч Заєць Н.І., 
ІІІ місце, премія 300гр, (твір) – Іщенко  Наталія, 6 кл,  вч Савицька Т.Б. 
 
Обласна виставка-конкурс «Паперовий світ»: 

- ІV місце (Картушина Дар’я, 7 кл, вч Ніколайчук Л.Є.) 
 
Обласний конкурс на краще володіння персональним комп’ютером: 

- V місце (Поліщук Володимир, 11 кл, вч Кот І.В.) 



 
2008-2009 нр 
ІV Обласна виставка-конкурс «Паперовий світ» 

- ІV місце (Ніколайчук Анастасія, 4 клас, вч Ніколайчук Л.Є.) 
- ІV місце (Картушина Дар’я, 8 клас, вч Ніколайчук Л.Є.), 
- V місце (Риженко Олена  8 клас, вч Ніколайчук Л.Є.), 
- VІ місце (Існюк Катерина, 8 клас, вч Ніколайчук Л.Є.). 

 
Обласний етап учнівської олімпіади: 

- Диплом ІІІ ступеня, інформатика (Горбачов Володимир, 10 кл, вч Кот І.В.), 
- Диплом ІІІ ступеня, біологія (Торгонська Тетяна, 9 кл, вч Асанова Л.Р.). 

 
Обласний етап конкурсу «Вчитель року-2009» 

- Диплом лауреата, номінація інформатика, вч Кот Ілона Володимирівна. 
 
Обласний етап конкурсу-огляду екологічних агітбригад 

- ІІІ місце (керівник – вч Асанова Л.Р.) 
 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН 

- Диплом І ступеня, Васильчук Ірина, 11 клас, секція «Фольклористика», відділення 
«Фолологія та мистецтвознавство», робота «Легенди та перекази Олевщини» (вч 
Ничипорчук Т.В.). 

ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН 

- Диплом ІІІ ступеня, Васильчук Ірина, 11 клас, секція «Фольклористика», 
відділення «Фолологія та мистецтвознавство», робота «Легенди та перекази 
Олевщини» (вч Ничипорчук Т.В.). 
 

Конкурс на кращий малюнок та твір на тему «Людина та ліс» на рівні районних 
лісогосподарських підприємств: 
І  місце, премія  (малюнок) – Мельник Наталія, 4 кл,  вч Ніколайчук Л.Є. 
І місце, премія (твір) – Іщенко  Наталія, 7 кл,  вч Савицька Т.Б. 
ІІ місце, премія (твір) – Існюк Тетяна, 6 кл, вч Вакуліна О.М. 
 
Обласний конкурс дитячого малюнку «Кожному мила своя сторона»: 

- Диплом лауреата, Павленко Віталій, вч Ніколайчук Л.Є., 
 

ІХ  обласна виставка-конкурс «Космічні фантазії»: 
- диплом «За оригінальність втілення творчого задуму» ( Ніколайчук Анастасія, вч 

Ніколайчук Л.Є.)  
 
Обласний конкурс «Моє квітуче Полісся-2008» - Олевську гімназію визнано переможцем 
 
Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку, присвячений безпеці та миру в Україні: 
Обласний етап: Диплом І ступеня ЖОЦНТТУМ, Поліщук Іванна, 8 клас, вч Ніколайчук Л.Є 
Всеукраїнський етап: Диплом ІІІ ступеня Міністерства освіти і науки в Україні, Поліщук 
Іванна, 8 клас, вч Ніколайчук Л.Є. 

 
2009-2010 нр 
Х Обласна виставка юннатівської творчості «Барви Полісся»: 



- Диплом за ІІ місце за розділом «Флористика»,   (Рубанська Вероніка, 8 кл, 
Козловець Ольга, 8 кл. вч Ніколайчук Л.Є.). 
 

Обласна виставка-конкурс НТТУМ «Скарбниця майстерності»: 
- Диплом ІІІ ступеня в секції «Настінні панно» (Ніколайчук Анастасія, 6 кл, вч 

Ніколайчук Л.Є.). 
 

7-ий Обласний конкурс на краще володіння персональним компютером: 
- І місце (Заруцький Василь, 9 кл, вч Кот І.В.), 
- ІІ місце (халімончук Святослав, 11 кл, вч Кот І.В.), 
- І місце, абсолютний переможець (Левченко Олександр, 10 кл, вч Кот І.В.). 

 
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН: 

- V  місце в рейтингу, Юськова Наталія, 11 клас, відділення «Фолологія та 
мистецтвознавство», робота «Літературна географія Олевщини» (вч Ничипорчук 
Т.В.). 
 

Обласний етап учнівської олімпіади: 
- Диплом ІІІ ступеня, інформатика (Горбачов Володимир, 11 кл, вч Кот І.В.), 
- Диплом ІІІ ступеня, інформатика (Кальонов Михайло, 9 кл, вч Кот І.В.). 

 
Обласний конкурс дитячого малюнку «Кожному мила своя сторона»: 

- Диплом лауреата (Поліщук Іванна, 9 кл, вч Ніколайчук Л.Є.) 
 

Обласний етап конкурсу-огляду екологічних агітбригад 
- ІІ місце ( вч Асанова Л.Р., Шинкар Н.О., Коломієць Н.В., шинкар П.І.). 
 

Конкурс на кращий малюнок та твір на тему «Людина та ліс» на рівні районних 
лісогосподарських підприємств: 
ІІІ  місце, премія  (малюнок) – Ніколайчук Лілія, 4 кл,  вч Ніколайчук Л.Є. 
ІІІ місце, премія (твір) – Іщенко  Наталія, 8 кл,  вч Савицька Т.Б. 
ІІІ місце, премія (твір) – Лукянова Валерія, 5 кл, вч Заєць Н.І. 
 
2010-2011 нр 
ХІ Обласна виставка юннатівської творчості «Барви Полісся»: 

- Диплом  за ІІІ місце за розділом «Дослідницький марафон»,   (Скороход Юлія, 10 
клас, вч Федорук Н.Ф.), 

- Диплом  за ІІІ місце за розділом «Аранжування з природного матеріалу і штучних 
квітів»,   (Ніколайчук Лілія, Ніколайчук Анастасія, вч Ніколайчук Л.Є.), 
 

V Обласна виставка-конкурс «Паперовий світ» 
- Диплом ІІІ ступеня, номінація «Вітальні листівки та конверти», (Ніколайчук 

Анастасія, 5 клас, вч Ніколайчук Л.Є.). 
 

ІІІ Обласна виставка-конкурс «Веселковий дивосвіт»: 
- Диплом ІІІ ступеня в секції «Розпис по дереву» (Мельник Наталія, 6 кл, вч 

ніколайчук Л.Є.). 
 

Обласний етап учнівської олімпіади: 
- Диплом ІІ ступеня, українська мова та література  (Самойленко Катерина, 9 кл, вч 

Виговська В.Л.), 



- Диплом ІІ ступеня, біологія (Пономаренко Наталія, 9 кл, вч Асанова Л.Р.), 
- Диплом ІІ ступеня, географія (Рябой Юрій, 9 кл, вч Рубанський Ф.Ф.). 

 
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН 

- Диплом ІІІ ступеня, Скороход Юлія, 10 клас, відділення «Екологія та лісове 
господарство», секція «Екологія», робота «Екотоксикологічні показники котушки 
рогової за дії на неї водних розчинів СМЗ «Test» (вч Федорук Н.Ф.). 

 
2011-2012 нр 
ХІІ Обласна виставка юннатівської творчості «Барви Полісся»: 

- Диплом  за ІІІ місце за розділом «Флористика»,   ( вч Ніколайчук Л.Є.). 
 
Обласний етап учнівської олімпіади: 

- Диплом ІІ ступеня, інформатика (Горпинич Дмитро, 10 кл, вч Кот І.В.), 
- Диплом ІІ ступеня, екологія, (Скороход Юлія, 11 кл, вч Федорук Н.Ф.), 
- Диплом ІІІ ступеня, біологія  (Кравченко Тетяна, 9 кл, вч. Асанова Л.Р.), 
- Диплом ІІІ ступеня, російська мова та література (Іщенко Наталія, 10 кл, вч. 

Крнєйчук А.М.), 
- Диплом ІІІ ступеня, психологія і педагогіка (Бочковська Діана, 11 кл, вч Бухштаб 

Т.А.), 
- Диплом ІІІ ступеня, інформаційно-комунікаційні технології, (Кальонов Михайло, 

11 кл, вч Кот І.В.). 
4. Контактна інформація.  

 
Поштова адреса: 1101, ОЛевська гімназія житомирської області, вулиця 
Інтернаціональна, 34, місто Олевськ, область Житомирська. 
 
Телефон: 2-10-05 
 
Електронна адреса: gimnaz100@ukr.net 
 
Офіційного сайту не створено. 
 
 
 
 



 
 

 


