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На сьогодні гімназія № 31 — єдиний в області навчальний заклад, що відроджує традиції 

класичної освіти та відповідає всім вимогам класичної гімназії. У дореволюційний час 

випускники такої гімназії, окрім базового рівня знань з усіх предметів, знали декілька 

іноземних мов, розбиралися в музиці, живописі, літературі, уміли танцювати, співати, 

писати вірші. 

У гімназії вдало поєднується вивчення базових предметів із поглибленим вивченням 

предметів гуманітарного циклу, у тому числі іноземних мов, культурно-естетичним 

вихованням дітей та розвитком їхніх здібностей і талантів.Про високий рівень знань 

свідчать успіхи учнів та випускників гімназії. Щорічно за підсумками проведення другого 

етапу всеукраїнських олімпіад із базових предметів гімназія № 31 входить до п’ятірки 

найкращих. Цьогоріч, згідно із загальним рейтингом міських шкіл, заклад посів четверте 

місце. Вже традиційно учні показали гарні результати з німецької та французької мов, 

хімії, географії, біології, української мови та літератури, стали переможцями міського 

етапу предметних олімпіад та міжнародних конкурсів ім. Т.Г. Шевченка та ім. П. Яцика, 

тож будуть захищати честь школи на обласному етапі предметних олімпіад та третьому 

етапі міжнародних мовно-літературних конкурсів.Учениця школи, а зараз уже її 

випускниця, студентка КНУ ім. Т.Г. Шевченка та майбутній перекладач Юлія Венжега два 

роки поспіль посідала перші місця з німецької мови на всеукраїнському етапі предметних 

олімпіад. Під час ЗНО Юлія ще раз підтвердила високий рівень знань з іноземної мови та 

історії й отримала з цих предметів по 200 балів. Звичайно, Юлія не єдиний 200-бальник 

гімназії. Позаминулого року випускник гімназії Іван Бурмака отримав по 200 балів теж із 

двох предметів: математики та хімії.У гімназії приділяється висока увага й науково-

дослідницькій роботі. Близько 50 учнів щорічно успішно захищають свої роботи в Малій 

академії наук та стають призерами міського обласного та всеукраїнського рівнів. 

Допомагають дітям у підготовці науково-дослідницьких робіт не тільки педагоги школи, 

але й науковці ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, з якими у школи вже протягом багатьох років 

існує плідна співпраця. «Захист робіт ще тільки розпочався, але вже маємо гарні 

результати на обласному етапі — робота учениці 11 класу Катерини Справцевої, 

присвячена подіям Великої Вітчизняної війни, котру дівчина готувала за матеріалами 
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шкільного музею ім. І.Д. Черняхівського, вже отримала схвальну оцінку журі. До речі, 

хочу відзначити, що на базі школи діють два музеї — військо-патріотичного спрямування 

— музей ім. І. Д. Черняхівського — та народознавчий музей «Світлиця». Обидва музеї 

використовуються для проведення уроків, позакласних заходів, науково-дослідницької 

роботи та мають звання зразкового», — зазначив директор гімназії Василь Карпенко.Не 

забувають у школі і про естетичне виховання: тут працюють 26 гуртків естетично-

мистецького напряму — вокальні, хореографічні, театральна студія, ансамблі скрипалів, 

бандуристів тощо. До речі, Катерина Справцева пройшла два відбіркових тури до 

Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-

Карого, і хоча має акторський талант, та не хоче розставатися зі своєю школою, тому 

вирішила вступати до педуніверситету, щоб згодом викладати в рідній школі.У гімназії 

два мистецьких дитячих колективи — хор «Елегія» й хореографічний колектив 

«Веснянка» мають звання народного, а вокальний ансамбль «Пролісок» — зразкового. І це 

унікальний випадок, адже шкільних колективів такого рівня немає не тільки в області, а і 

взагалі в Україні. Ці творчі колективи неодноразово представляли Чернігів на фестивалях 

та конкурсах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, виборюючи для міста 

призові місця.«Хочеться відзначити, що наш колектив «Веснянка» плідно співпрацює з 

благодійною організацією «Люба Лорр Україна», і вже сім років поспіль французькі 

благодійники організовують поїздки колективу до Франції, під час котрих наші юні 

танцюристи знайомлять французьких глядачів з українським танцювальним мистецтвом. 

Окрім того, з цією організацією підписаний договір, згідно з яким щорічно близько 20 

наших учнів їздять до Франції, де мають унікальну можливість удосконалити свої знання 

з французької мови», — розповідає Василь Миколайович. А нещодавно стало відомо, що 

відомості про «Веснянку» внесені до шкільної енциклопедії, це висока честь не тільки для 

гімназії, а й для всього міста. 

Історія школи № 31 розпочалася у 1981 році, але вже після двох років існування за 

сприяння тоді ще молодого вчителя музики, а зараз директора гімназії Василя Карпенка у 

школі вперше в Україні започаткували клас із поглибленим вивченням музики, і вже у 

1991 році заклад був реорганізований у гімназію гуманітарно-естетичного профілю. Було 

відкрито клас із поглибленим вивченням хореографії, театру, музики та музичне 

відділення, де діти могли б навчатися грі на фортепіано, скрипці, бандурі. У 2000 році 

школа була реорганізована у класичну гімназію.Гімназія № 31 є базовим закладом для 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського з предметів 

художньо-естетичного профілю та однією з базових із іноземної мови.На сьогодні в 

гімназії діють 24 класи, де навчаються 704 учні, працює 57 педагогів, у тому числі 10 

учителів мають звання учителя-методиста, 16 — старшого вчителя, 10— керівника гуртка 

— методиста, 43 вчителі — вищу категорію. 10 педагогів — випускники цього закладу. З 

1995 року гімназією керує заслужений учитель України Василь Карпенко. 

 

                                                                                                                         Олена Березкіна 
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