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Учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Покровської міської ради 
Донецької області

Освіта Неповна середня.

Науковий ступінь, вчене звання Немає.

Володіння мовами Російська, українська.

Нагороди, почесні звання І  місце чемпіонату Донецької області з танцювального спорту 
"Astra Сир", І  місце Всеукраїнського фестивалю "Зірки та зіроньки", І  місце чемпіонату 

Донецької області із сучасної і східної хореографії, І  місце в І  турі обласного конкурсу 
"Прокоф'ївська весна", І  місце відкритого конкурсу юних піаністів "Прокоф’ївська акація",
IIмісце в міській виставці дитячої творчості "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!", 
лауреат III ступеня IX  Відкритого Міжнародного фестивалю-конкурсу музики й 
академічного вокалу "Золотий зорепад", лауреат 111 ступеня XI Міжнародного конкурсу 
"Сузір'я Святогір'я", кубок Донецької області "Best o f the best".

Досвід громадської діяльності II місце Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Українське 
намисто ".

Особисті досягнення лауреат Міжнародного природного інтерактивного конкурсу 
"Колосок", гран-прі чемпіонату Донецької області "World LIGA", дипломант VIII Відкритого 
Міжнародного фестивалю-конкурсу музики й академічного вокалу, дипломант огляду- 
конкурсу серед учнів ПСМНЗ Донецької області "Бахмутська весна" в рамках Обласної школи 
педагогічної майстерності, учасниця VIII регіонального конкурсу фортепіанної музики 
"Зимовий камертон ".

Контактна інформація моб. 0953185847, e-mail os3krasnoarm@gmail.com

молодіжній раді Долучення ініціативної молоді до 
'олодіжної політики.

Напрямок та мотива,
активного суспільного
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Витяг з протоколу
засідання Учнівської Ради загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Покровської міської ради Донецької області

м. Покровськ 

Присутні: 26 осіб.

Порядок денний;
1. Про участь представника організації в установчих зборах з обрання складу 

молодіжної ради при виконкомі Покровської міської ради.

Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу молодіжної 

ради при виконкомі Покровської міської ради Кулівець Єлизавету Олександрівну.
2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Відповідальна Жижина Тетяна Анатоліївна
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Інформація про результати діяльності 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Покровської міської ради Донецької області 
(скорочена назва -  ЗОНІ №3 Покровської міської ради) 

Адреса: м. Покровськ, вул. Поштова, З 
Тел. 0623521870, e-mail os3krasnoarm@gmail.com

Мета діяльності організації - формування громадянської та національно- 
патріотичної компетентності учнів шляхом вивчення історичної спадщини України, 
долучення ініціативної молоді до активного суспільного життя.

Напрями діяльності: науково-дослідницький, формування здорового способу життя, 
національно-патріотичний, художньо-естетичний, морально-правовий, превентивний, 
екологічний.

У навчальному закладі впроваджено різні проекти:
- проект «Біолабораторія» в конкурсі соціальних проектів «Моє місто» від 

ПРАТ «Донецьксталь» (учасники);
- виставка молодіжних СХЕМ та стартап проектів у рамках III Східного освітнього 

форуму (учасники) на базі ДонНТУ;
- проект «Фітокартина» в міському фестивалі-конкурсі «Покровська STEM and Arts 

весна» (результати очікуються);
- Всеукраїнський проект «Інженерний тиждень»-2021 із залученням учнів 

з особливими освітніми потребами до роботи над STEM-проєктами (учасники);
- соціальний проект ДТЕК «Енергоефективні школи: нова генерація»;
- БТЕМтиждень Spring2021;
- соціальний проект «Робототехніка в школі» в рамках міського конкурсу міні- 

ініціатив від Покровської громади;
- конкурс проектів у межах програми з розвитку шкільного підприємництва від 

Фонду Східна Європа та ChildFund Deutschland e.V.(учасники);
- робота на платформі «eTwinning Plus»;
- програма Всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного 

підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України»;
- Всеукраїнська соціальна програма «Healthy Schools: заради здорових і радісних 

школярів» (участь триває);
- проект «Відеопідтримка учасників дистанційного навчання» в тижні шкільного 

активізму «Спільно Сильно» (учасники);
- проект «Галерея кімнатних рослин» в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу- 

огляді внутрішнього озеленення приміщень навчальних закладів (участь триває);
- проект «Парад квітів біля школи» обласного етапу Всеукраїнської трудової акції 

(участь триває);
- Всеукраїнський конкурс міні-проєктів «Сучасна школа» (участь триває);
- онлайн-проєкт «Посилка успіху» від Klitchko foundation (фіналісти);
- проект «Клас миру» від Всеукраїнської громадської організації «Поруч».
14 учнів школи отримали 16 призових місць у II етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із різних навчальних предметів. Маємо призові місця та дипломи учасників в 
онлайн-олімпіадах «На урок», «Всеосвіта».

З учнів (Литвиненко В., Ланова Н., Камчатний Д.) є призерами конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт для учнів молодшого шкільного віку «Чомусики».

Козич А., учениця 10 класу, посіла III місце в суперфіналі Міжнародного конкурсу 
комп'ютерних проектів «Info matrix-2021» в рамках Всеукраїнського конкурсу з 
інформаційних технологій «Екософт-2021».

З учнів (Бабенко Л., Гдалевич Г., Сіпілін К.) є стипендіатами Покровської міської
ради.

Учителі закладу взяли участь у міському конкурсі «Класний керівник року-2021» 
(Терещенко К. - лауреат), міському конкурсі «Учитель року-2021» (Максименко О., 
Туленгутбаєва О. - лауреати, Пєров Я. - призер).
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Школярі взяли участь у міській виставці дитячої творчості "Наш пошук і творчість -  
тобі, Україно!", міській виставці-конкурсі дитячої творчості "Фестиваль паперової 
творчості" (І місце), І етапі обласного конкурсу «Весняні барви» (І місце), І етапі 
обласного конкурсу ораторського мистецтва "Заговори, щоб я тебе побачив", 
Web-марафоні «Спорт заради розвитку», І Міжнародному (VII Всеукраїнському) 
фестивалі-конкурсі учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж 
«Змагаймось за нове життя!», присвячений Лесі Українці, міському конкурсі читців 
«Слово Тарасове струнами б’ється!», міському конкурсі малюнків «День Соборності 
України», міській ході до Дня вишиванки, акції «Пам’ять» Покровського патріотичного 
марафону #КВІТИ_ПАМ’ЯТІ, І етапі Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед 
дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя», Міжнародних конкурсах «Бобер», «Олімпіс», 
Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Соняшник», «Грінвич», міському етапі конкурсу 
відеороликів-візитівок із національного виховання (II місце), зональних змаганнях із 
тенісу настільного (I, III місця). Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній 
грі "Сокіл" ("Джура") - конкурси "Український вертеп" ("Ватра") - середній рій, " 100 років 
Української революції" ("Ватра") - старший рій, "Впоряд" - середній і старший рої, 
"Рятівник" - середній і старший рої, "Слава Героям!" - середній рій, конкурс звітів - 
молодший рій, "Відун" - старший рій.

Шкільна команда посіла 1 місце в інтелектуально-розважальній грі «Молодіжно- 
парковий «Євроквест» до Дня Європи. II місце в брейн-рингу "Україна - відома і 
невідома" в рамках III Східного освітнього форуму на базі ДонНТУ.

За ініціативи ГО Traffic Challenge шкільна команда бере участь у Хештег-Марафоні 
#SafetyChallenge, челенджі #Love30Ukraine «Україна -  зі Світом!» з підтримкою 
всесвітньої ініціативи ООН задля створення безпечних умов для користувачів 
мікромобільного транспорту, пішоходів та маломобільних груп населення на дорозі.

Узяли участь у челенджі #WhiteCard від НОК України та Олімпійської команди 
України.

2 учнів закладу (Хоцевич О., Суховерха В.) є членами скаутського формування 
«Сарматівці».

2 учнів школи (Ликов Р., Станцой А.) беруть активну участь у роботі організації 
«Ліга майбутніх поліцейських». Сотниченка М., учня 8-Б класу, нагороджено Подякою від 
начальника Покровського районного управління поліції Ю. Кондрацького за допомогу в 
затриманні злочинця.

Колектив закладу постійно надає матеріальну допомогу мешканцям Покровської 
громади через участь у благодійних акціях. Отримали Диплом учасника Національного 
конкурсу «Благодійна Україна-2020» в номінації «Добро починається з тебе».

Ведеться тісна співпраця з різними організаціями: КУ Центром професійного 
розвитку педагогічних працівників відділу освіти Покровської міської ради, Міським 
наркологічним диспансером міста Покровська, Центром соціальної служби сім'ї та молоді 
Покровської міської ради, ювенальною превенцією превентивної діяльності Покровського 
відділу поліції, Покровським міським центром зайнятості Донецької області, Покровсько- 
Ясинуватським ОМТЦК та СП, Покровським Товариством Червоного Хреста.


