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дагальна ребакиія:

Корінна Людмила Віталіївна, директор Житомирського
обласного ліцею Житомирської обласної ради, заслужений
працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент,
член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з

креативної педагогіки «Полісся».

Укладач та коректор:
Боровська-Карандюк Ірина Анатоліївна, голова методичної
комісії вчителів-філологів, учитель української мови й літератури,
вища кваліфікаційна категорія, старший учитель.

, .
Кома ютерна веретка, оритінал'макет:
Опанасенко Вадим Вікторович, учитель інформатики, вища
кваліфікаційна категорія, старший учитель, керівник
інформаційно-видавничого центру.

Вивання присвячене 30-річчю Жаипомирського облаєного

ліцею ЇЇ шпомирської обласної раби.
Висвішлює історію шворення, шравиції, босвів, новаторство

ша перепекшиви ліцею як севішнього заклабу нової

ічнерації.
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уучасне завжби на березі з минулого
; в майбутнє

З егкокрилим птахом пролітають роки.

Ї ось нашому ліцею. 5 а7
є що згадати, над чим задуматися м пишатися, адже сьогодні

Житомирський обласний ліцей Жлпомирської обласної раби
-

престижний заклад, у якому здобувають освіту діти, мотивовані до навчання.

Наша хальма матер» має не тільки багате минуле, творче сучасне, а й

широкі перспективи розвитку в майбутньому.

30 років! Це роки наполегливої роботи, пошуків, творчих ідей, випробувань

на міцність. За три десятиліття наш освітній заклаб довів, що здатний іти вперед
навіть У найскладніші часи, готовий вирішувати найважчі завдання, не зупинятися
на досягнутому, прямувати до нових вершин.

ЖТией - це не тільки стіни, це- дух, пам 'ять, традиції, наступність поколінь.

Це пебагоги, які щодня переступають поріг, сіючи зерна доброго, розумного,
вічного. Це сотні талановитих учнів, яким я вдячна за їхню працю, за усмішки, за те,
що разом з ними щомиті відкриваєш щось новев собі й у житті. Це випускники, які
понеслиу світ, посіяні тут у їх душах зерна любові до всього рідного, які добрими
справами прославляють ліцей на теренах країни й зарубіжжя. Це батьки, щире
спілкування з якими дає нам можливість ефективно вирішувати концептуальні
питання навчання й виховання дітей. Це вчителі-ветерани праці, які нині

перебувають на заслуженому відпочинку, але внесок кожного з них - це золоті

еторінки історії ліцею.

з

Дер пам'ятаю той момент, коли говорила, що мрію зробити цей ліцей

найкращим закладом. Тепер можу сказати: Ми впевнено крокуємо бо

поставленої мети?» Нині ліцей є потужним сучасним освітнім закладом нової

генерації, який знають не тільки в Україні. Ми дотримуємось позиції провідного
освітнього закладу в регіоні завдяки злагодженій роботі та високому
професійному науково-педагогічному потенціалу.

У певнена, що ви не залишитесь байдужими до сторінок нашого ювілейного
видання, доторкнетеся разом з нами до історії творення ЛІЦЕЮ!

(Зпасибі всім за відданість нашій загальній справі, за любов до нашого
закладу. Бажаю усім невпинного руху вперед, натхненої думки й щирих почуттів,
життєвої наснаги в скарбничку вашої душі, сміливих ідей, блискучих перспектив,
здоров'я, учителям - поваги, учням - наполегливості, а батькам - гордості за своїх

дітей.
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щшЩеї.
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" ее ..
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МО РЧУ

7.0 ,
УК Бусни творили ліцей майбутнього

РМ! б . - МР иА мпомирский обласний пебагогічний ліцей - саме так у 1991 році було
названо новий проєкт зі створення динамічної, багатопрофільної та гнучкої
освітньої системи - загальноосвітнього навчального закладу для здібної та

обдарованої молоді переважно із сільської місцевості Житомирщини, основним
завданням якого було не лише грунтовна освітня підготовка та створення умов для
розкриття таланту, що закладений у кожній особистості, а й формування генерації
свідомих та освічених громадян. Історія ліцею бере свій початок від 20 травня 1991

року, коли рішенням виконавчого комітету Житомирської обласної ради народних
депутатів Ме133 «Про закриття загальноосвітньої школи-інтернату 3 та відкриття на
її базі обласного педагогічного ліцею». Час, коли ліцей народжувався і починав
формуватися, припав на складний для України період - час змін, що принесли з
собою створення незалежної Української держави, а згодом -

і перебудову
традиційних освітніх систем та національних стандартів.

олективу ліцею на чолі з його

першим директором - Головнею наносимоо з 2 Зкода
МОН

І

елАгопічниму

Вазлем Васильовичем, ВІДМІННИКОМ
ОСВІТИ України, учителем-методистом,
людиною з величезним педагогічним
досвідом, високим професіоналом та

Ре 5роя
бебесог
2 9.29

заступниками -
Цимбал Євгенією

Миколаївною, Пльїнською Міною
. я -

Шапрівною, Кол Фльгою (втепанівною
пощастило не схибити, не розгубитися в

реформувальній течії.

П. основі конкурсного відбору, який проводився працівниками

Житомирського обласного управління по народній освіті та Житомирського
інституту удосконалення кваліфікації вчителів у 1991 році, враховуючи заяви

батьків, до обласного педагогічного ліцею було зараховано до 9-х та 10-х класів 298
учнів.

Хоча в історії ліцею було все: успіхи та відкриття, труднощі, певні втрати |,

безперечно, радість перемоги, Та особливо хочеться підкреслити, що доля Ліцею

завжди була тісно переплетена з долею його співробітників, Саме вони -
Цимбал

Сагенія Миколаївна - заступник директора з навчальної роботи, Рьїнська Ніна Пепрівна
-

заступник директора з виховної роботи, Колее (Ольга (Дшепанівна - методист, Скршіченко Напкалія

Іванівна (учитель зарубіжної літератури), Дшпвинчук Їван Григорович (учитель фізики), Макаревич

Валенпина ФФеборівна (учитель української мови), Дшшвинчук Поліна Вішаліївна (учитель

математики), Бабій Дмитро Ючпинович (викладач основ захисту Вітчизни), Корельчук Марія

Д | митрівна (учитель української мови та літератури), Мельник Воломон Михайлович (учитель історії),

Коваленко лег Дмитрович (учитель фізики), Коваленко Валентина Ваєилівна (учитель фізики),

Білешицька Мабія Каоепяншинівна (учитель української мови та літератури), Бууреейний Їван

Юхимович (вихователь), Мельник Вікшорія Хльфребівна (учитель інформатики), Курельчук Папро

Васильович (завгосп), Мішенко Валентина Оллекеїївна (учитель біології), Пезнякова Лариса

Кк еапанишнівна (учитель Хімі), Неринчак Вал Хамонич (вихователь), | зашенко Чина Й сситівна

вихователь), Цаваєнко ,Дюдмила (дшенанівна (учитель математики), (| фушик «доя анорівна2 4 суми Ї.

(вихователь), Кириченко Ваїса Ваєилівна (вихователь), Моринчак вінаїза Борисівна (учитель

зарубіжної літератури), Калачова Лариса Велобимирівна (вихователь, учитель математики, пізніше -
заступник директора Л.В.Корінної), Орлюк Валентина Павлівна (учитель російської мови), я абсло

Й

« м м - Й .

Лариса (У пекеандрінна (учитель німецької та англійської мов), Гурнікова лена ГОрівна (учитель

російської мови та літератури), Гаібко Їрина Хнашоліївна (учитель англійської мови, нині заступник

директора з виховної роботи Житомирського міського ліцею Ме1 при Житомирській міській раді),

Папіжук Валентина (Длексанбрівна (учитель французької мови, нині кандидат наук, викладач

французької мови Житомирського державного університету ім І|Франка), «ою Малина

Миколаївна (вчитель історії, нині працює вчителем історії в Житомирському міському ліцеї Ме1 при

Житомирській міській раді) та багато інших стояли біля джерел виникнення освітнього

закладу і дуже добре знають, яких зусиль було докладено до поступу вперед.
Усвідомлення високої особистої відповідальності перед колегами, ліцеїстами та їх

батьками, які довірили ліцею своє майбутнє - дітей, було саме тим могутнім
внутрішнім стимулом, що дозволив цілеспрямовано йти до поставленої мети, крок
за кроком створюючи заклад нової генерації - Житомирський обласний ліцей
Житомирської обласної ради. о2.5

г

ТУ

У
Ко

Й

3

КО, раку |

П уХв

06859000
умабиз сві

фам224

"--асі,
4



МО РЧУ

7.0 ,
УК Бусни творили ліцей майбутнього

РМ! б . - МР иА мпомирский обласний пебагогічний ліцей - саме так у 1991 році було
названо новий проєкт зі створення динамічної, багатопрофільної та гнучкої
освітньої системи - загальноосвітнього навчального закладу для здібної та

обдарованої молоді переважно із сільської місцевості Житомирщини, основним
завданням якого було не лише грунтовна освітня підготовка та створення умов для
розкриття таланту, що закладений у кожній особистості, а й формування генерації
свідомих та освічених громадян. Історія ліцею бере свій початок від 20 травня 1991

року, коли рішенням виконавчого комітету Житомирської обласної ради народних
депутатів Ме133 «Про закриття загальноосвітньої школи-інтернату 3 та відкриття на
її базі обласного педагогічного ліцею». Час, коли ліцей народжувався і починав
формуватися, припав на складний для України період - час змін, що принесли з
собою створення незалежної Української держави, а згодом -

і перебудову
традиційних освітніх систем та національних стандартів.

олективу ліцею на чолі з його

першим директором - Головнею наносимоо з 2 Зкода
МОН

І

елАгопічниму

Вазлем Васильовичем, ВІДМІННИКОМ
ОСВІТИ України, учителем-методистом,
людиною з величезним педагогічним
досвідом, високим професіоналом та

Ре 5роя
бебесог
2 9.29

заступниками -
Цимбал Євгенією

Миколаївною, Пльїнською Міною
. я -

Шапрівною, Кол Фльгою (втепанівною
пощастило не схибити, не розгубитися в

реформувальній течії.

П. основі конкурсного відбору, який проводився працівниками

Житомирського обласного управління по народній освіті та Житомирського
інституту удосконалення кваліфікації вчителів у 1991 році, враховуючи заяви

батьків, до обласного педагогічного ліцею було зараховано до 9-х та 10-х класів 298
учнів.

Хоча в історії ліцею було все: успіхи та відкриття, труднощі, певні втрати |,

безперечно, радість перемоги, Та особливо хочеться підкреслити, що доля Ліцею

завжди була тісно переплетена з долею його співробітників, Саме вони -
Цимбал

Сагенія Миколаївна - заступник директора з навчальної роботи, Рьїнська Ніна Пепрівна
-

заступник директора з виховної роботи, Колее (Ольга (Дшепанівна - методист, Скршіченко Напкалія

Іванівна (учитель зарубіжної літератури), Дшпвинчук Їван Григорович (учитель фізики), Макаревич

Валенпина ФФеборівна (учитель української мови), Дшшвинчук Поліна Вішаліївна (учитель

математики), Бабій Дмитро Ючпинович (викладач основ захисту Вітчизни), Корельчук Марія

Д | митрівна (учитель української мови та літератури), Мельник Воломон Михайлович (учитель історії),

Коваленко лег Дмитрович (учитель фізики), Коваленко Валентина Ваєилівна (учитель фізики),

Білешицька Мабія Каоепяншинівна (учитель української мови та літератури), Бууреейний Їван

Юхимович (вихователь), Мельник Вікшорія Хльфребівна (учитель інформатики), Курельчук Папро

Васильович (завгосп), Мішенко Валентина Оллекеїївна (учитель біології), Пезнякова Лариса

Кк еапанишнівна (учитель Хімі), Неринчак Вал Хамонич (вихователь), | зашенко Чина Й сситівна

вихователь), Цаваєнко ,Дюдмила (дшенанівна (учитель математики), (| фушик «доя анорівна2 4 суми Ї.

(вихователь), Кириченко Ваїса Ваєилівна (вихователь), Моринчак вінаїза Борисівна (учитель

зарубіжної літератури), Калачова Лариса Велобимирівна (вихователь, учитель математики, пізніше -
заступник директора Л.В.Корінної), Орлюк Валентина Павлівна (учитель російської мови), я абсло

Й

« м м - Й .

Лариса (У пекеандрінна (учитель німецької та англійської мов), Гурнікова лена ГОрівна (учитель

російської мови та літератури), Гаібко Їрина Хнашоліївна (учитель англійської мови, нині заступник

директора з виховної роботи Житомирського міського ліцею Ме1 при Житомирській міській раді),

Папіжук Валентина (Длексанбрівна (учитель французької мови, нині кандидат наук, викладач

французької мови Житомирського державного університету ім І|Франка), «ою Малина

Миколаївна (вчитель історії, нині працює вчителем історії в Житомирському міському ліцеї Ме1 при

Житомирській міській раді) та багато інших стояли біля джерел виникнення освітнього

закладу і дуже добре знають, яких зусиль було докладено до поступу вперед.
Усвідомлення високої особистої відповідальності перед колегами, ліцеїстами та їх

батьками, які довірили ліцею своє майбутнє - дітей, було саме тим могутнім
внутрішнім стимулом, що дозволив цілеспрямовано йти до поставленої мети, крок
за кроком створюючи заклад нової генерації - Житомирський обласний ліцей
Житомирської обласної ради. о2.5

г

ТУ

У
Ко

Й

3

КО, раку |

П уХв

06859000
умабиз сві

фам224

"--асі,
4



МО РЧУ

7

У)/, о М

Кк Бони шворили ліцей майбутнього

Макаревич Валеншина «Феборівна

Пизчовала в ліцеї з дня його заснування учителем української мови та

літератури. Найхарактернішими рисами її професіоналізму було вміння пробудити в

ліцеїстів інтерес до літературних процесів і мовних явищ, бажання заглибитись у
досліджувану на уроці проблему. Уроки Макаревич В.Ф. були емоційно і естетично
насичені, вони були переконливими з погляду милозвучності й дзеркальної чистоти
рідної мови. Вихованці Макаревич В.Ф. намагалися наслідувати вчителя в

красномовстві. Учителька на всіх уроках мови застосовувала різноманітні види
творчих вправ і завдань, що допомагало їй активізувати розумову діяльність
ліцеїстів і постійно нарощувати результативність їхньої праці.

Ж всолютна більшість ліцеїстів, яких навчала Валентина Федорівна, ставали
студентами вузів. Вихованці Макаревич В.Ф. традиційно були призерами обласної
олімпіади з української мови й літератури. Свій багаторічний досвід учителька охоче
передавала молодим колегам через показові уроки.

У ителька була зразком для ліцеїстів як носій загальнолюдських позитивних
якостей, користувалася авторитетом серед колег по роботі, ліцеїстів і батьків.

Курельчук Марія Дмширівна
рацювала в ліцеї з 1991 р. Її педагогічна діяльність характеризується

сумлінням і відповідальністю за кожний проведений урок. Складовими творчого
доробку учительки були: високий рівень актуалізації навчального матеріалу,
естетичний заряд, науковість, проблемність, різноманітність застосовуваних форм і

методів роботи, нестандартність підходів до цілісного ідейно-художнього аналізу
творів, літературних процесів, уміння пов'язати їх із сьогоденням, виділити вплив
літератури на формування естетичних почуттів ліцеїстів, піднесення їх загальної

культури й ерудованості. Учителька наполегливо працювала над поліпшенням

культури мови ліцеїстів шляхом колективно-індивідуальних підходів до роботи
ліцеїстів над допущеними помилками, спонукала їх критично ставитись до
можливого дублювання помилок, що фактично й стало запорукою високого рівня
грамотності вихованців Марії Дмитрівни.

2Я мзим

ТУ
Буреейний Їван К)химович

рацював уліцеїз дня його заснування. Вихователь добре володів методикою
виховної роботи, був обізнаний з сучасними досягненнями педагогічної та
психологічної науки, завжди у своїй роботі забезпечував високу результативність,
створював атмосферу доброзичливості й взаємоповаги. Іван Юхимович усебічно
вивчав своїх вихованців, добре знав їх можливості й творчий потенціал. Це давало
йому змогу швидко знайти психологічний контакт з дітьми. Пріоритетним
напрямомв роботі з ліцеїстами Іван Юхимович вважав формування самосвідомості
підлітків на основі дбайливого ставлення до історії і традицій українського народу,
використання досвіду народної педагогіки й розвитку їх соціальної активності.

Значну роль вихователь приділяв розвитку учнівського гуманізації і демократизації
виховного процесу, самоврядування. Іван Юхимович постійно турбувався про
удосконалення своєї педагогічної майстерності. Він активно виступав на засіданнях
педагогічної ради, кафедри виховної роботи, напрацював методичні розробки з

актуальних проблем виховання: «Психолого-педагогічні напрями індивідуальної
роботи вихователя - важливий фактор у навчанні й вихованні молоді». З колегами
по роботі підтримував дружні стосунки, був доброзичливим.
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(заступник директора ліцею з

навчальної роботи (до 2020 року)

гуважила, що з моменту
становлення ліцею, педагоги закладу
поставили перед собою ціль, що
навчання - головний пріоритет,
особливо для дітей 4шіз сільської

місцевості.

итомирський обласний ліцей Житомирської обласної ради - один із перших
в Україні закладів нового типу, що має досвід профільної освіти. Навчальні плани
ліцею реалізують зміст освіти залежно від обраного учнем профілю. Це дає змогу
врахувати освітні запити та інтереси ліцеїстів, створити умови для самовизначення і

саморозвитку вихованців. Якість освітніх послуг, що їх надає ліцей, підтверджують в

останні роки результати зовнішнього незалежного оцінювання.

ЖІ еографія» вступу випускників ліцею до вузів простягається не тільки

Україною, а й зарубіжжям.

Мішенко Валентина Олексіївна

Багато років очолювала
методичну комісію вчителів біології,

фізики, хімії, про своїх колег говорить,
що вони є справжніми майстрами своєї

справи, які за роки багаторічної плідної
праці досягли значних успіхів у
педагогічній діяльності. Оскільки
заклад був створений для обдарованих
дітей, переважноз сільської місцевості,
одразу постало завдання перед
педагогічним колективом шукати нові

підходи до навчання і виховання
ліцеїстів. Творчою групою вчителів
(Коваленко Валентина Василівна,
Коваленко Олег Дмитрович,
Позднякова Лариса Костянтинівна,
Євдокимова Галина Федорівна,
Міщенко Валентина Олексіївна) була
розроблена технологія навчання, яка
стала основою для вивчення біології в

профільних хіміко-біологічних класах.
Це лекційно-семінарська система
Гузика М.П,, яка поступово
модифікувалась у модульно-
рейтингову. Поглибити знання з
біології, розширити кругозір,
викликати інтерес до предмету,
розкрити творчий потенціал учня,
сформувати навички практично
застосувати свої знання - це ті знання,
які намагалися реалізувати у своїй

роботі з учнями вчителі.

Ух робота здійснювалася для того, щоб ліцей став не лише закладом для
навчання, а й затишною домівкою, куди завжди хотілося б повертатися.
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Упровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання та

; 7
виховання, зокрема: одульно-рейтингвого навчання; проблемного навчання;

Й , 6 е прєктних, інформаційно-комунікативних технологій; навчання як дослідження;
" 9НІ творили лице май ушнього формування критичного мислення; інтерактивного навчання

(кооперативні,У

з
фронтальні опрацювання дискусійних питань); формування творчої особистості;

Калачова Яариса Белебимирівна ігрових; колективного творчого виховання; створення ситуації успіху;

заступник директора з методичної роботи . . . :
Здійснення педагогами ліцею особистісного підходу в навчанні та вихованні

(2005- 2020 рік) пу

, , ліцеїстів;
сновною стратегією розвитку ліцею була

стратегія від творчого вчителя до компетентного
й 2 , -

учня. Пріоритети освіти майбутнього визначалися Широке залучення вчителів та вихователів, ліцеїстів до науково-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ,
чотирма головними вимогами: навчити жити, пошукової роботи;
навчити вчитися, навчити працювати, навчити
жити разом. Ми створили науково-методичний
центр (НМЦ) ліцею, який здійснював управління
інноваційною діяльністю й плануванням процесу
їх ведення та направляв творчі пошуки кафедр
«Здоров'я», природничо-математичних та
суспільно- гуманітарних наук, виховної роботи.
Метою Їх діяльності було підвищення
ефективності освітнього процесу на основі
використання результатів науково-педагогічних
досліджень, передового досвіду й інноваційних
педагогічних технологій. Зазначена проблема
вирішувалася через:

Опанування колективом ліцею комп'ютерної грамотності.
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Відповідно до потреб навчального закладу та потреб педагогів у ліцеї було
організовано та результативно діяли:

Шворча група вчителів фізики, яка проводила експериментальну діяльність по
організації медіа-забезпечення навчального процесу з фізики в межах
Всеукраїнського проекту «Навчальний кабінет». Було виготовлено диск
«Демонстраційний експеримент фізики».

Шворча група вихователів ліцею, яка працювала над проблемою
впровадження у виховний процес ліцею педагогічного експерименту
регіонального рівня за Програмою ціннісної підтримки розвитку здібностей та
обдарованості «Три кроки», за авторством доктора психологічних наук О.Л. Музики.
Програма «Три кроки» була орієнтована на гармонізацію стосунків між людьми,
підвищення адаптивності людиниу світі, забезпечення психологічної комфортності
особистості;

Шворча динамічна група по створенню авторських програм з навчальних
предметів, курсів за вибором, предметних гуртків;

Шіворча група педагогів ліцею по впровадженню модульно-рейтингової
системи навчання в освітній процес Модульно-рейтингова система навчання
дозволяла розв'язати найголовнішу суперечність традиційного навчання -
орієнтацію на середнього учня, бо, працюючи за нею, ліцєїст може в

індивідуальному темпі обирати серед поданих завдань ті, які найбільш доцільні.
Модульна організація навчання забезпечувала також реалізацію принципу
свідомого навчання і міцності знань, За даною методикою було надруковано кілька

методичних посібників та статей, у тому числі й у «Віснику» Житомирського
державного університету ім. Івана Франка;

Шворча група педагогів ліцею, яка працювала над проблемою «Формування
засобами проєктних технологій компетентної особистості, яка у своїй

життєдіяльності керується загальнолюдськими і національними цінностями та
адаптована до життя в суспільстві».

Було реалізовано багато суспільно значущих проєктів різного спрямування
(«Дороги, що ведуть до знань», результатом якого стала реконструкція вулиць
Саєнка та Коростишівської, що безпосередньо проходять поряд з ліцеєм; видано
збірник документів ДАЖО «Голодомор на Житомирщині: 1930-1934»;
мультимедійний проєкт «Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю..», присвячений
90-річчю подій Української революції 1917-1921 рр; творча група підготувала
однойменний відеофільм, що відображав сучасний погляд на проблему Соборності
України;

Піворча динамічна група педагогів ліцею, яка опрацьовувала тему «Дидактичне
проєктування комп'ютерно-орієнтованих уроків»;

Шворча динамічна група педагогів ліцею та науковців Житомирського
державного університету імені Івана Франка «Організація науково-дослідницької,
творчо-пошукової роботи з ліцеїстами».
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чи пворили ліцей майбутнього
(Зкрипченко

Ветн
Їванівна

їїорі(педагог-організатор, соціальний В"іпедагог, заступник директора з
виховної роботи) У2

«Дей - це заклад, де я

пропрацювала більше ніж 20 років. На

світанку незалежності України мені
випала честь брати участь у
становленні першого нестандартного
навчального закладу в Житомирській
області.

вихователями намагалася створити парадигму виховання ліцеїстів. Це були
найпродуктивніші й найяскравіші роки моєї педагогічної діяльності.

Перш ліцеїсти були розгублені та не зовсім розуміли, куди вони потрапили, бо
все було для них нове, неосяжне, але життя виявилося бурхливимі цікавим, - і вони
швидко адаптувалися в ліцейному просторі.

Фгкільки я викладала ще й зарубіжну літературу, то особливу увагу приділяла
енергії слова. І завдяки слову, яке має стати своєрідним містком між учителем й

учнем, я намагалася пробудитив підлітків зацікавленість і захоплення предметом.

(Зеред моїх найуспішніших учнів, з якими я іноді спілкуюся, є: Шпатська
Світлана - голова Житомирської обласної Національної спілки письменників
України; Коваленко Олег - висококваліфікований програміст, приватний
підприємець; Березівська Інна - кандидат біологічних наук, працює за кордоном;
Герун Анна - засновниця освітнього центру М/іпМ/їп.

Бажаю ліцею лише процвітання і творчих здобутків. Колективу - духовного
здоров'я, сили духу, наснаги, творчих злетів, гармонії в стосунках з ліцеїстами й

батьками, а ліцеїстам - бажання вчитися, відкривати для себе дивовижний світ

знань; вміння розуміти вчителів і вихователів і цінувати їх працю; любити життя,
бути вдячними своїм батькам, бути щасливими в любові та дружбі».

ГА 117

ей став для мене творчою лабораторією, де я разом із вчителями |

Пироговська Вікторія Ї рославівнатир рія ЯР

(заступник директора ліцею з
навчальної роботи (з 2007 по 2020 рік) ЇМ 1
«У Житомирському обласному ліцеї є

створена власна система виховної роботи,
яка сприяє розвитку високоінтелектуальної,
свідомої особистості зі стійкою (вк

|

громадянською позицією, надає широкі
можливості для реалізації творчого

|

потенціалу КОЖНОГО ліцеїста, його

самовираження. Специфіка ліцею
пансіонного типу передбачає цілодобовий
режим роботи та безперервність
навчально-виховного процесу, який
забезпечують: потужна кафедра виховної

роботи, предметні методичні комісії,

медична та соціально-психологічна служби,
органи учнівського самоврядування. Ліцей
працює в режимі єдності та впливу творчого
потенціалу педагогів, вихователів на

творчий потенціал ліцеїстів.

(У ганізація виховного процесу
базується на концепції ціннісного
виховання, модифікацій цілей, форм і

а методів, а також передбачає:Б організацію ВИХОВНОЇ діяльності
Е

педагога; організацію
виховуючо-розвиваючої діяльності
ліцеїстів; оновлення змісту діяльності

| спілкування, способу життя ліцеїстів

р

шляхом упровадження педагогічних
ь інновацій, формування здатності до

я, самореалізації, самоорганізації,
саморозвитку, самовиховання.

У,

в

Ка

(З півпраця із родиною, використання її виховного потенціалу є вагомою
ланкою роботи педагогічного колективу і запорукою позитивного впливу на
виховний процес. Створений виховний простір у ліцеї дозволяє сформувати
успішну особистість, яка здатна реалізувати себе в будь-якій сфері діяльності та

прагне до постійного самовдосконалення».
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Фони творили ліцей майбутнього
7? Ї

Бабій Дмишпро КОожпинович

зані ін У ліцеї працював з дня його
заснування. Ветеран Збройних Сил, 28
років прослужив на різних командних
посадах, усе своє життя присвятив
військово-патріотичному вихованню
молоді. Як викладач основ захисту
Вітчизни мав високий рівень
професіоналізму, досконало володів
методикою роботи з допризовною
молоддю. Утілював у свою роботу
інноваційні технології, постійно дбав
про вдосконалення професійної

» майстерності.

П. уроках Дмитро Юстинович доступно, аргументовано, переконливо і цікаво
знайомив учнів зі специфікою військової служби. Стан викладання основ захисту
Вітчизни в ліцеї обласною комісією щорічно кваліфікувався як високий. Ліцей
утримував упродовж багатьох років одне з перших місць у м. Житомирі з підготовки
юнаків до військової служби в Збройних Силах України. На базі ліцею регулярно
проводилися міські й обласні семінари викладачів ОЗВ, на яких Бабій Д.Ю. ділився
досвідом роботи.
бу

9)До Юстинович
систематично виступав на

курсах підвищення кваліфікації
в ЖОІППО. Більшість складових
навчально-матеріальної бази
ліцею з основ захисту Вітчизни

було створено руками
Бабія ДЮ Стрілецький тир
одним із перших в області був
ліцензований МВС України.
Дмитро Юстинович був
співавтором методичного
посібника «Основи захисту
Вітчизни», що розглянутий |і

затверджений на засіданні

науково-методичної ради
ЖОІППО. Бабій Д.Ю. для ліцеїстів

був взірцем дисциплінованості
та порядності, особистої
відповідальності за результати
своєї праці.
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рони шворили ліцей майбутнього
Неринчак Зінаїва Борисівна

сбв-соє

Паголосила: «Житомирський обласний
ліцей - заклад, де здобуває знання і формується
майбутня еліта держави, де кожен ліцєїст має

змогу реалізувати свої природні обдарування і

задовольнити власні інтереси, У ліцеї стійкий

розвиток особистості забезпечується
принципами демократії, рівності, соціальної
справедливості».

5

є

Позенякова Лариса Коепянтинівна
читель-методист хімії згадує, що в основі

діяльності її роботи лежав творчий
пошуково-дослідницький підхід - використання

і:

модульно-рейтингової системи, яка сприяла
кращому засвоєнню знань учнями, підвищувала
ефективність та якість освітнього процесу.
Модульно-рейтингова методика передбачала
упровадження в освітній процес лекцій,
семінарів, практикумів, заліків, що дозволяло
створити результативну та взаємопов'язану
систему навчання, узагальнення знань та
перевірки їх рівня. На практиці було реалізовано
високі Вимоги ДО ЛіщейноОї ОСВІТИ, ПОСТІЙНО

зверталися до досягнень педагогіки, ПСИХОЛОГІЇ,

методики викладання хіми!; у роботі значну увагу
приділяла відбору найбільш оптимальних

методів; прийомів і засобів навчання.

, з
моїКГ

У

о

Результатом кропіткої праці були успіхи
вихованців на олімпіадах різних рівнів.5. дова

ем
ї

їж

14.7 б-
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рони шворили ліцей майбутнього
! Коваленко лег Дмитрович

й й

159 |Коваленко Валеншина Василівна

Учителі фізики приділяли значну
увагу демонстраційному експерименту та
використанню мультимедійних
технологій навчання. Ними був створений

5 Фе» о дом
відеоматеріал «

Демонешраційний с

експеримент з фізики?, який
поширювався серед учителів області 1

республіки. Добре володіючи моделлю
пізнання та впроваджуючи її у свою
діяльність, ми орієнтувалися на

максимальну індивідуалізацію та

диференціацію начального процесу,
побудову його на діагностичній основі,
намагалися творчо використовувати
інноваційні ОСВІТНІ Технології, навчальні
та виховні прийоми, виробляли нові,

нестандартні підходи до |ї активізації
пізнавальної діяльності ліцеїстів.

енко О.Д.
Коваленко В.В,

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТ

З ФІЗИКИ

ліцеї діяла творча
педагогічна лабораторія,
надбанням якої було:
упровадження модульно-
рейтингової системи навчання на

уроках фізики; застосування
інформаційно-комунікаційних
технологій під час проведення
занять; виготовлення
відеоматеріалу |з фізики, який
допомагав учителю в реалізації
педагогічних ідей і залишав місце
для власної творчості педагога.

І вителі
ліцаю

Й

ТВОРЧОМУ

У

чі

тодьсьсАРТякісавсьсі,ї

ма
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Ве творилиліцей майбутнього
| вашенко Яніна Йсеипівна

У ліцеї почала працювати вихователем з дня
його заснування. Любов до дітей, цього- неповторного і непередбачуваного товариства

2 Ж надихалаїїта надавала наснаги, тому застосовувала
творчий підхід у вихованні підростаючого
покоління. Уміти переконувати, створювати умови,
допомагати реалізувати психосоціальні потреби,

" щоб ліцеїсти хотіли, прагнули знаходити
задоволення і радість від навчання, від доброго
діяння, змогли захищати себе, були визнаними і

користувались повагою серед оточення, а також
стали творцями своєї долі- це було пріоритетним у
роботі з вихованцями. Яніна Йосипівна намагалась
формувати у своїх вихованців доброзичливість,
любов до ближнього, доброту і милосердя, щирість
і гостинність, які притаманні українському
народові. Засіваючи добре, розумне, вічне, завжди

вихованців, які будуть продовжувати справу
прабатьків і побудують у майбутньому квітучу та

мала надію, шо це зерно проросте в душах її

(Сергійчук Ніна Керніївна
РАЮ Ж

Ппачювала вихователем в
обласному 5,

З
педагогічному ліцеї з 1997 р. Ніна Корніївна - з
майстер своєї справи. Вона досконало 5
володіла ефективними методами і формами о
організації виховної роботи, що дало їй змогу
грамотно спланувати роботу з ліцеїстами. з
Вихователь використовувала різні форми:
курсові години, уроки мужності, зустрічі
цікавими людьми. Вона вміло запровадила
такі педагогічні методики і технології, які

|

допомагали вихованцям зорієнтуватися |

самореалізуватися в складних ситуаціях,
сприяли формуванню в учнів орієнтирів на

загальнолюдські цінності, любов до своєї

держави, її народу, готовність брати активну 3
участь у процесі державотворення.

дуатших на"
НБОГО КОЖНЕ с,Е ПРАЦЯ, ЦЕ нат

по

"
14

у.

З

?

ергійчук Н.К. - умілий організатор дитячого колективу, талановитий психолог,
яка вміло створювала максимально сприятливі умови для інтелектуального,
духовного, морального, фізичного розвитку ліцеїстів.

б.

(ііна Корніївна виховувала в учнів почуття господаря ліцею, вміння

співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму.

ихованці Ніни Корніївни відрізнялися своїм сумлінним ставленням до
навчання, суспільно корисної роботи. Сергійчук Н.К. творчо працююча особистість,
постійно удосконалювала свою педагогічну майстерність. Ніна Корніївна розробила
методичні рекомендації до проведення курсових годин, нагромадила багатий
творчий матеріал для проведення ліцейних свят.

7 багату, вільну й незалежну Україну

42
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2 Ж надихалаїїта надавала наснаги, тому застосовувала
творчий підхід у вихованні підростаючого
покоління. Уміти переконувати, створювати умови,
допомагати реалізувати психосоціальні потреби,

" щоб ліцеїсти хотіли, прагнули знаходити
задоволення і радість від навчання, від доброго
діяння, змогли захищати себе, були визнаними і

користувались повагою серед оточення, а також
стали творцями своєї долі- це було пріоритетним у
роботі з вихованцями. Яніна Йосипівна намагалась
формувати у своїх вихованців доброзичливість,
любов до ближнього, доброту і милосердя, щирість
і гостинність, які притаманні українському
народові. Засіваючи добре, розумне, вічне, завжди

вихованців, які будуть продовжувати справу
прабатьків і побудують у майбутньому квітучу та

мала надію, шо це зерно проросте в душах її

(Сергійчук Ніна Керніївна
РАЮ Ж

Ппачювала вихователем в
обласному 5,

З
педагогічному ліцеї з 1997 р. Ніна Корніївна - з
майстер своєї справи. Вона досконало 5
володіла ефективними методами і формами о
організації виховної роботи, що дало їй змогу
грамотно спланувати роботу з ліцеїстами. з
Вихователь використовувала різні форми:
курсові години, уроки мужності, зустрічі
цікавими людьми. Вона вміло запровадила
такі педагогічні методики і технології, які

|

допомагали вихованцям зорієнтуватися |

самореалізуватися в складних ситуаціях,
сприяли формуванню в учнів орієнтирів на

загальнолюдські цінності, любов до своєї

держави, її народу, готовність брати активну 3
участь у процесі державотворення.

дуатших на"
НБОГО КОЖНЕ с,Е ПРАЦЯ, ЦЕ нат

по

"
14

у.

З

?

ергійчук Н.К. - умілий організатор дитячого колективу, талановитий психолог,
яка вміло створювала максимально сприятливі умови для інтелектуального,
духовного, морального, фізичного розвитку ліцеїстів.

б.

(ііна Корніївна виховувала в учнів почуття господаря ліцею, вміння

співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму.

ихованці Ніни Корніївни відрізнялися своїм сумлінним ставленням до
навчання, суспільно корисної роботи. Сергійчук Н.К. творчо працююча особистість,
постійно удосконалювала свою педагогічну майстерність. Ніна Корніївна розробила
методичні рекомендації до проведення курсових годин, нагромадила багатий
творчий матеріал для проведення ліцейних свят.

7 багату, вільну й незалежну Україну
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У На ліцей - це ліцей Особистості,
Р бо яскравою Особистістю, у першу чергу,

є лідер-керівник - наша кбмила
Вішаліївна. Наша... Це слово багато
про що говорить: про визнання ліцейною
родиною свого директора як високого
професіонала в галузі освіти, про велику
пошану до її творчої плідної праці, про
захоплення нею як неординарною
людиною, про любов до прекрасної
душею людини.

Корінна Лмила Вішаліївна
пройшла всі щаблі педагогічної кар'єри:
трудову діяльність розпочала у липні
1975 року на посаді старшої
піонервожатої піонерського табору села
В'язівка Народицького району
Житомирської області.

працівник освіти України, кавалер ордена є
Княгині Ольги ІЙ ступеня :

,
м

.- асо

Людмила Віталіївна
директор

Ж ького обласного ліцею
Житомирської обласної ради, кандидат
педагогічних чаук, доцент, заслужений

Пля закінчення

Житомирського державного
педагогічного інституту імені Івана

Франка з
/|
15.08Л980 року по

31.08.1997 рік працювала вчителем
математики в СШ М22 м. Житомира, а в

1997-1998 рр. була директором
реабілітаційного табору «Та-ра-ра»
для дітей, які постраждали від аварії
на ЧАЕС, у м. Гавана Республіки Куба.

3 1 вересня 1997 року -
заступник директора
Житомирського обласного
педагогічного ліцею з методичної
роботи, а 30.06.2005 року
призначена на посаду директора

|

закладу (з 2020 року змінено назву
на Житомирський обласний ліцей

Житомирської обласної ради).
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Па її керівництвом ліцей перетворився на справжній науково-методичний
освітянський центр області. Чітка логіка і невгамовний характер, кипуча енергія і

високий професіоналізм, хороші організаторські здібності та відданість своїй справі
гармонійно поєднались у цій жінці і стали уособленням кращих рис сучасного
керівника. Власним прикладом доводить директор-педагог, директор-науковець
колегам, ліцеїстам і студентам, що справжній професіонал повинен вчитися та

удосконалювати свою майстерність протягом усього життя, не зупинятись на

досягнутому.

зухомлинеський»
нністерютво осаіти ї науки України

ПОСВІДЧЕННЯ
ме1253

У 2004 році Людмила Віталіївна закінчила аспірантуру при Житомирському

державному університеті, а в січні 2005 року захистила дисертацію «Формування

громавянських цінностей етаршоклаєників». Корінна Людмила Віталіївна - кандидат
педагогічних наук, доцент.

я

Деко відзначена нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України

асиль

й»

2008 рік

бен княгині Фльги ПІ етупен

ямістерстно
юожіти муч України

ПОСВІДЧЕННЯ
ї, БАС

т
Зібмінник севіти аїни»

від 01.12.2016 року хоб33) Йраео
2, Мастмлента україни ри я

У
нт!

| 1.
' -
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Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 1999
рік; Почесні дипломи та подяки Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України, Національної академії
педагогічних наук України, 2007-2017 роки; Грамота

Житомирської обласної ради, 2009 рік; Грамоти управління
освіти і науки Житомирської облдержадміністрації,

2006-2014 роки.

«Чееть і елава Жаипомиршини» е
ЖИТОМИРСЬКА
ОБЛАСНА РАДА

Посвідчення Ма..46
Нагороджується

відзнакою

КОРІННА

Людмила

тозпорядження голови обуи обласної ражЇЗКад 015 березня т »

Леемила Вішаліївна є членом-Кореспондентом Академії міжнародного

співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (диплом ПК Ме003 від
17.11.2016 р.); за вагомий внесок у розвиток освіти і науки України нагороджена
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МУ

(огодні дуже актуальним постає питання: яким має бути директор сучасної
школи, адже він є ключовою фігурою освітнього середовища.

авдяки

'ова боба нового прагне елова

далекоглядному
керівництву, невтомній творчій праці
Людмили Віталіївни ліцей має високий
рейтинг серед закладів освіти області.
Кілька років поспіль він є:

загальноосвітніх закладів

льшатами зовнішнього

сцінювання

чним центром Поліського регіону: на базі ліцею біє

ійного саморозвитку вчителя «Школа пеагогічної

сбичний піброзбіл | нетитуу пебагогічної севіти та

акабомії пебагогічних наук України (керівником Центру
засадах є Людмила Віталіїна Корінна)

жа ун

реком Весукраїнської

Шкіл Майбушнього
нова «інститут модернізації

освіти»)

комплексу «Полісся? Житомирського

Як
фраавного універештету імені Ївана Франка;

М

| 0 леном науково метобичногвиробничого

лено Міжнаробного

світянського «Партнер»
-
клубу;

"

Засідання
- Міжнародного ;
- освітянського .

артнер" - клубу-
4

НН

ою школою ЮНЕСКО

|Ми можемо більше! Для активної 2
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Корінна Л.В. - науковий керівник дослідно-експериментальної роботи
всеукраїнського рівня, що здійснюється на базі ліцею за темами:

'ова боба нового прагне елова

«Організаційнотпевагогічні умови розвитку творчого потенціалу

учасників навчально виховного процесу? (з 2014 року);

«соретикометовологічні засаби мобелювання розвитку авторських
шкіл на базі загальноосвітніх навчальних заклабів України на

2017-2031 роки? за темою: 4|ішей
-

авторський навчальний заклав

«Школа становлення відповісального громадянина? (авторське право на

Науковий твір «Хвторська мсоїель «Школа єшановлення вібповібального

громабянина»; автор: Корінна Людмила Віталіївна, свідоцтво М275769);

ь

КОЛА
ГАНОВЛЕННЯ

ДПОВІДАЛЬНОГО
ОМАДЯНИНА

«(ворення білінгвальних класів в умовах транеформаційних змін в
. 2 в . » є 2»

севіті і суспільстві на базі комунального заклабу "Житомирський
РОН пат -

обласний ліцеїгінтернат бля оббарованих бітей' Якеипомирської

обласної раби» (з вересня 2020 року по травень 2025 року; рішення колегії

Житомирського обласного управління освіти від 30.04.2020 р.).
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П. базі закладу систематично проводяться:

ШТ предметних олімпіад

- всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції

С - обласні тури конкурсів «Учитель року»
- засідання Житомирського

територіального відділення Малої академії наук України
Й
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М
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7 "М

ЩІ /

й 'ова боба нового прагне слова З. багаторічну
науково-педагогчну

діяльність з інноваційного
розвитку освіти України

ліцей удостоєний
Почесного звання

п напрямками її управлінської діяльності стали: індивідуальне і

колективне проєктування інноваційних освітніх заходів; стимулювання педагогічної
активності; індивідуальна підтримка кожного члена колективу на основі . - .
педагогічного моніторингу освітніх результатів. «вер сучасної освіти

В слізуючи під кері пря ці України».еалізуючи під керівництвом Л.В, Корінної в освітньому процесі акмеологічні

ідеї та методики розвитку життєтворчості й життєвої компетентності особистості
учня, ліцей декілька років поспіль отримував почесну відзнаку громадської акції

з - - орто акті
«Флагман сучасної севити України», започатковану Комітетом Верховної К р

ЙЛЩНАНТЕРНАї-
. . . . : ' ОБЛАСН

Ради України з питань освіти і науки, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту ІМуолектив шт Ян оданованнки
України, Національною академією педагогічних наук України. очолюваний нею, -

переможець багатьох
усеукраїнських,
міжнародних та

ь" національних виставок

-ф
"

оздвінм інноваційних педагогічних
досягнень, - здобув на них

Ї? золотих мебалейї.

Фиплом

житомнеський

педагоги МЦЕЙ
і

ЖИТОМИРСЬКОЇговлАсної РАДИ

/ чом -

че 1)я

зало

ДУ

И
Те

П

Й"

ХХ

59ог ка
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МУ

Посольство України ,

в Латвійській Республіціукгаїпа5 увзіпіесіба
| аїмі/ аз Верибіїка

|

; 'ова боба нового прагне елова

З онола Вішаліївна
-
«генератор

змін», яка завжди готова до подолання
перешкод, до нових ідей. Це -

директор'менебжер, яка є висококласним
фахівцем у сфері освітнього

менеджменту. Це любина ідеї, з власним
баченням мети й завдань сучасної
школи та спроможністю реалізувати ці

ідеї, будуючи продуману освітню

систему. Вона енергійна, емілива,

срубована і креативна. Це людина, яка не
анна? і

каврчаіййій

Я одмилі Віталіївні притаманні риси
лідера інноваційних перетворень, вона
завжди готова приймати рішення та їх

відстоювати, уміє інтегрувати воєдино три
головні складники успіху будь-якої справи:
ідеї, технології і менеджмент, Упевнено йде

, крок за кроком до нової якості школи,
;
здатна до стратегічного мислення та

«
боїться говорити правбу.

планування. Маш биректор
-

лібер у всіх

починаннях, а власний приклад - це
найкращий стимул для того, щоб інші

прагнули працювати творчо,

результативно. ШМаш биректор
-

ме

Ь лібер'творець, лібергрозпорядник і

ліберучитель, лібер, збашний коореинувати

неминучий, бинамічно еклабний прошее змін.

обігом
лесоно

М

/
м 4Я

м
ух

4 1
ше

«з

їз
2

л-
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6
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ГОР

; 'ова боба нового прагне елова

і

аа

З одмила Віталіївна- не тільки

мудрий керівник, але й прекрасна
жінка. Народжена у селі Бабиничі

Народицького району, особливу
турботу проявляє до сільських дітей- їх підготовці та становленню, бо в

нашому ліцеї навчаються діти з усіх
районів Житомирщини. Ліцей як
соціальний ліфт дає можливість
дитині із села здобути якісну освіту й

самореалізуватися.

3. останні 5 років 187 ліцеїстів стали призерами ЇЇ та ІМ етапів Усеукраїнських
олімпіад з базових предметів. Тільки за 2014-2021 роки ліцейна філія Малої академії
наук «інтелектуал» підготувала 79 ліцеїстів, 28 з яких посіли призові місця на ЇЇ та ЇЇ!

етапах конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт. В усіх цих здобутках -

безперечна заслуга директора ліцею
Людмили Віталіївни Корінної.
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мудрий керівник, але й прекрасна
жінка. Народжена у селі Бабиничі
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Я... наш директор у постійних

пошуках нового, ще не вивченого.
Людмила Віталіїна вміє не заблукати
в бурхливому потоці інформації |,

наповнившись трунком пізнання,
спробувавши і відчувши смак
солодкої солі праці, пливти
впевнено до нових берегів творчості,
вдосконалення і розвитку.

'ова боба нового прагне слова
Вона має більше 100 наукових статей, опублікованих у різних академічних

виданнях України та за кордоном, 5 методичних посібників, дві монографії -

«Формування громавських цінностей старшокласників? та «Шляхи і

метоби забезпечення побальшого шворчого зростання оббарованої

молобі», численні навчально-методичні посібники, зокрема «Школазиу
становлення вібповібального громабянина?, навчальні програми.
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Мевтомна енергія, постійний пошук
нового, цілеспрямованість, сила характеру
забезпечує Людмилі Віталіївні справжній
авторитет серед колег. Вона сумлінно
виконує свої посадові обов'язки,
дисциплінована, вимоглива до себе,
доброзичлива, оптимістична, чудовий
організатор - уміє своєчасно зважити |і

знайти, де і як зосередити свої головні сили

-
-

і
пл чт1

ча
3!ру

м "чи
и увагу

4 я

Довчила Вішаліївна гарна у своїй жіночності й любові до людей. І ця любов щира,
тому й любимо її, цінуємо, радіємо успіхам! Невичерпна енергія, постійний пошук

нового, цілеспрямованість, сила характеру допомагають Людмилі Віталіївні

ефективно вирішувати проблеми очолюваного нею закладу й впевнено вести його
в майбутнє.
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Проведено ІМ етап Всеукраїнської

І,ПОРокуємо
В ногу з часом учнівської олімпіади з фізики.

(З творення Житомирського обласного
педагогічного ліцею.

Па основі конкурсного відбору, який
проводився працівниками Житомирського Проведено ІМетап Всеукраїнської учнівської
обласного управління по народній освіті і олімпіадиз англійської та іспанської мов.
Житомирського інституту удосконалення
кваліфікації вчителів в липні-серпні 1991 року, КУрганізовано очно-відбірковий обласний

враховуючи заяви батьків, до обласного тур соросівських олімпіад (-М) з

педагогічного ліцею зараховано до 9-х та 10-х класів природничо-математичних предметів
298 учнів. Продовжили навчання за (1996-1999 рр.)

спеціальностями «зоспюехнія і ветеринарія» (11-Х)-
25 учнів, «механізація сільського госпобаретва?
(11-М)- 1Зучнів.

Зареєстрована ліцейна філія Малої академії

наук (МАН) «Ініпелектуал» Житомирського

класів: 11-М - 9 учнів; 11-Х- 24 учні. Випускникам
КУ гримання навчальним закладом грантутакож видане кваліфікаційне свідоцтво за

Фонда Сороса.
професіями «майстер машинного боїння? та

і ї широкого профілю».

Випуск перших ліцеїстів:
11-Х (хіміко-біологічний)- 23 учні,
11-Р (російської філології)- 30 учнів,
11-М(фізико-математичний)- 21 учень,
11-У (українська філологія)- 28 учнів,
11-и класи)- 26 учнів.

Проведено ІУетап Всеукраїнської учнівської
олімпіадиз історії.

(З ворено наукове товариство імені І.Огієнка

да У складі 10-ти секцій та клубу «Берегиня».
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ПЕДАГОК?

уипуск із одинадцятих (спеціалізованих) територіального відділення МАН України
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У межах програми обміну в галузі освіти

отримана україно-американська премія за
досягнення у викладанні англійської мови й

американського країнознавства (Глібко І. А.).

цей - учасник і співзасновник
навчально-наукового-виробничого комплексу

«Полісся» при Житомирському державному
університеті імені івана Франка (наказ МОН
України від 29.04.2003 р. Ме266).

в ногу з часом

Перемога у Всеукраїнському конкурсі

Проведено ІУетап Всеукраїнської учнівської
олімпіади з трудового навчання.

Запроваджено програму МОН (ПРООН)

ЮНЕЙД «(дприяння

«рівнийгрівному? сереб молобі У країни шобо зборового

способу життя».

просвітницькій ребоші

20,
ом

цей - переможець зджнну ау
пенльня

кі золиАР

' - ... . нагороджується

«Суспільної акції школярів уми жатонцимого обласного

- п
нкананн

рози
Ук аїни «Громабянин? рок рої дана

лаб

(2003-2012 р.р.)

12

«Олізами іеторії» (з 2003 року по 2011 рік).

о а ри зрдИРа

У сеукраїнська науково-практична

конференція «Формування громадянських

чінностей старшокласників у загальносевітніх

навчальних заклабах» (8-9.12. 2004 р.).

Проведено ІУетап Всеукраїнської учнівської
олімпіади з української мови та літератури.

Мзуково-практичний семінар «Ферми й

метоби розвивального навчання та їх вплив на

формування особистості» (засідання обласного МО
методистів вищих навчальних закладів| та ЇЇ рівнів

акредитації та НМР ліцею, 7.12.2005 р.).

ДІ Початок співпраці з волонтерами Корпусу
Миру США.

Проведено ІУетап Всеукраїнської учнівської
олімпіади з правознавства.

рік

р
1

У

УаУ,

2

ЧУ1.
є



У межах програми обміну в галузі освіти

отримана україно-американська премія за
досягнення у викладанні англійської мови й

американського країнознавства (Глібко І. А.).

цей - учасник і співзасновник
навчально-наукового-виробничого комплексу

«Полісся» при Житомирському державному
університеті імені івана Франка (наказ МОН
України від 29.04.2003 р. Ме266).

в ногу з часом

Перемога у Всеукраїнському конкурсі

Проведено ІУетап Всеукраїнської учнівської
олімпіади з трудового навчання.

Запроваджено програму МОН (ПРООН)

ЮНЕЙД «(дприяння

«рівнийгрівному? сереб молобі У країни шобо зборового

способу життя».

просвітницькій ребоші

20,
ом

цей - переможець зджнну ау
пенльня

кі золиАР

' - ... . нагороджується

«Суспільної акції школярів уми жатонцимого обласного

- п
нкананн

рози
Ук аїни «Громабянин? рок рої дана

лаб

(2003-2012 р.р.)

12

«Олізами іеторії» (з 2003 року по 2011 рік).

о а ри зрдИРа

У сеукраїнська науково-практична

конференція «Формування громадянських

чінностей старшокласників у загальносевітніх

навчальних заклабах» (8-9.12. 2004 р.).

Проведено ІУетап Всеукраїнської учнівської
олімпіади з української мови та літератури.

Мзуково-практичний семінар «Ферми й

метоби розвивального навчання та їх вплив на

формування особистості» (засідання обласного МО
методистів вищих навчальних закладів| та ЇЇ рівнів

акредитації та НМР ліцею, 7.12.2005 р.).

ДІ Початок співпраці з волонтерами Корпусу
Миру США.

Проведено ІУетап Всеукраїнської учнівської
олімпіади з правознавства.

рік

р
1

У

УаУ,

2

ЧУ1.
є



клуб
"Дамо

(в, и-
ГК рокуемо В ногу 3 часом дебат-клу оз

цей - член Міжнародного освітянського

«Паршнер» - клубу.

Видання літературного альманаху.

Організація та проведення семінару

«Мобульногрейшингова система виклабання біології

та Хімії очко умова реалізації особистісно

орієншованого пібхобу йо навчання" (за участі
вчителів біології та Хімії загальноосвітніх
навчальних закладів області).

Пзуково-практична конференція «ЩО -

ефективні засіб пелішшення фахової й метемичної

пебагогів, пізвишеннямайстерності

результативності їх біяльності? (за участю
науковців Інституту проблем виховання АПН
України, ЖОЇППО, вчителів загальноосвітніх
навчальних закладів м. Житомира, 18.12.2007 р.).
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при ветупі бо вузів? за участі
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та «Діцей
- наш бім: пишемо його історію разом».
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Нагородження відзнакою оргкомітету
(МОНУ, АПНУ, Комітет Верховної ради з питань

й

освіти і науки) громадської акції «Ф/лагман

сучасної севіти України? за вагомий внесок у
розвиток освіти і науки України.

Крокуємо в ногу зчасом

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ів | ПЕДАГОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ

йчар

сеукраїнська науково-практична ФЛАТМАН

конференція «Шляхи й метови

побальшого творчого зроетання

ЇАСНОЇ

М РАНИ

оббарованої молобі» (10-11.04.2008).

і
янтомнеський

ОБЛАСНИЙ ПЕДАГОГИ!
ний

ЛІЦЕЙ
ЖИТОМИРСЬКОЇОБЛАСНОЇ

РАДІ и

ХІ Міжнародна виставка навчальних закладів «Бучаснапо
севіта в Україні»: отримано Почесне звання Міністерства освіти і науки України та "

щи

ТЕМАЮм,
МІЖНАРОДНІи

сеРриеАТе
ТЕ
зов

Хатніський обласний

Академії педагогічних наук України «Йізер севіти України? за багаторічну діяльність
1по модернізації освіти України; диплом Міністерства освіти і науки України та

Академії педагогічних наук України за інноваційне -оновлення освітнього простору :

навчального закладу. "-

чо
«Й

П роведено ІУ етап Всеукраїнської
учнівської олімпіади з економіки.

и ПОМ ум

М

5

чОга

У провадження програми ціннісної

підтримки здібностей та обдарованості

-

«Три кроки? (наказ управління освіти і

науки облдержадміністрації від
27.08.2008 р., Ме230) (2008-2013 рр.).

Пе!
У,

ати

16 оозо 0є
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7? (б творено обласний центр професійного

саморозвитку вчителя «Хкабомія пебагогічної

майстерності
-

науковозметобичний піорозбіл

Інетитуту пебагогічної севіти і севіти бороелих Житомирський обласний
педагогічний ліцей

Житомирської обласної рали
о Центром

озНаціональної акабемії повагогічних наук України?»
(угода про співробітництво від 18.05.2009 р.). при Інституті педагогічної освіти.

н. -

педагогічних наук України

Ти
Мькнародна

науково-практична

конференція «Проблеми освіши

у Пельші та Україні в

коншекеті процесів глобалізації

та європеїзації» (співучасть).

У сеукраїнська
науково-практична

конференція «Ключові

аспекти розвшику збібностей

та оббаровансеті

старшокласників?
(29.04.2009 р.).

(
яка перо

в ногу з часом
Фе

тво

о

жм
зб

ГИ

МО

чай МР

М5 «

Уба
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Крекуено в ногу з часом

гу «

еПедтогічна
'ОЛУДЛУДИ

їх
РТС
рон «ї

Перше засідання обласного центру «Академія педагогічної

майстерності»: «Пебагогічна майстерність в контексті компетентнісного В
сьчіпібхобу бо пебагогічної біяльності вчителя»? (22-23.06.2009 р.).
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7 Шегородження Відзнакою оргкомітету

і

ГК рокуемо в ногу 3 часом

громадської акції «Флагман севіти і науки У крани».
ос

Й

|

ЖИТОМИРСЬКИЙ

| ПЕДАГОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ
І

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ГР
О
М
АД

СЬ
КА

АК
Ц
ІЯ

"Ф
Л
АГ
А

ХП Міжнародна виставка навчальних закладів «сучасна освіта в У краші
-

2009»: бронзова мебаль та Почесне звання від Міністерства освіти і науки України,

Академії педагогічних наук України «Дір севіти України» за багаторічну діяльність
по модернізації освіти України; почесні дипломи Міністерства освіти і науки України
та Академії педагогічних наук України (25-27.02).

ПАІа
д ж-

Ми РУ ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ
ту Й -і, «ПІДЕР СУЧАСНОЇ ОСВІТИВ; удостоєний -

житемиреккий птАсний
пефісмсічини ПИСЙ

Житомирської обласної, ради

зо єт тюлявум от'млао педагогічну ді

по нниоаіійниму резіаічгу оІ

7 СУЧАСНА ОСВІТА
В -фо Деажалята міжнарнана кастодка

наочно

т крої -оче

Гі, и
й Р».

в 5 Ж
: ОМ з
" ДИП 5
з і

- житомирський обласним
5
1

ММА.
ЇНА

й
М ЛІ

Фуилплом

ОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИ
ЛІЦЕЙ

й
(рганізація та проведення на базі шба

навчального закладу обласного семінару

«Оргапізація науковойвселіннитької

біяльності пебагогів: босвіб | перепекттивір
(16.12.2009 р.).

1»-
ЧА

«ї

«івВч проєкт лвюрчиі

портрет куреу».

(творення
євроклубу

и4

«Дова хвиля»,

бій 53мав
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2 і;цей - офіційний член Й
Усеукраїнської громадської асоціації 79
«Весукраїнська асоціація шкіл

майбутнього». Положення про
Житомирський обласний осередок
громадської організації

«Весукраїнська асоціація || шкіл

||

майбутнього» затверджено
установчими зборами

(протокол МТ від 07.09.2010 р.).

Хсоційована школа ЮНЕСКО 2 - им

в Україні (03.11.2010 р.). З
ОД с

Започатковано конкурс
тості, З 3

СНОВА розвитку.А М
; по уЛЬСТВА, НАЦІЇал жирі

і

ЗАПОРУКА МАЙБУТНІо У пос«Фбаарованість року? на отримання
іменної стипендії фонду народного
депутата 0.3.Черпіцького (2010-2012 рр.).р р

й
г - Ах

Крокуємо в ног з часом
«А

о .
Р

Тіцей як ініціатор внесення змін до
Й

ф Ст 9 Закону України «Про севіту»
о (розширено перелік навчальних
оо7 закладів).

У сеукраїнська науково-практична діалогова конференція «Бистемний пібхіб уУ.
ребоші з сббарованою молобою? (26-28.04.2010 р.).

» с
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громадської організації

«Весукраїнська асоціація || шкіл

||

майбутнього» затверджено
установчими зборами

(протокол МТ від 07.09.2010 р.).

Хсоційована школа ЮНЕСКО 2 - им

в Україні (03.11.2010 р.). З
ОД с

Започатковано конкурс
тості, З 3

СНОВА розвитку.А М
; по уЛЬСТВА, НАЦІЇал жирі

і

ЗАПОРУКА МАЙБУТНІо У пос«Фбаарованість року? на отримання
іменної стипендії фонду народного
депутата 0.3.Черпіцького (2010-2012 рр.).р р

й
г - Ах

Крокуємо в ног з часом
«А

о .
Р

Тіцей як ініціатор внесення змін до
Й

ф Ст 9 Закону України «Про севіту»
о (розширено перелік навчальних
оо7 закладів).

У сеукраїнська науково-практична діалогова конференція «Бистемний пібхіб уУ.
ребоші з сббарованою молобою? (26-28.04.2010 р.).
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б
Крекуено в ногу з часом

Уасть педагогів ліцею в Міжнародному проєкті «Европа з школі». Підготовка
тренінгів, участь у міжнародних польсько-українських конференціях.

янібП засідання
обласного центру

«Академія педагогічної
майстерності»:

«Майстерність

організації пебагогічної

взаємобії у навчанні та

вихованні сббарованої

(модератори-науковці
|

молобі»

Зязюн І. Д., Саух П. Ю.).

СВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Пагородження відзнакою оргкомітету

|

флочфаьо Змі я

2
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громадської акції «Флагман севіти |і науки
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те
і,

Як я

збо

«С

є
857

й мє



б
Крекуено в ногу з часом

Уасть педагогів ліцею в Міжнародному проєкті «Европа з школі». Підготовка
тренінгів, участь у міжнародних польсько-українських конференціях.

янібП засідання
обласного центру

«Академія педагогічної
майстерності»:

«Майстерність

організації пебагогічної

взаємобії у навчанні та

вихованні сббарованої

(модератори-науковці
|

молобі»

Зязюн І. Д., Саух П. Ю.).

СВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

«ажо?
1

і

й

і
|

ФЛАГМАНИ |

КД І І

Пагородження відзнакою оргкомітету

|

флочфаьо Змі я

2
ва

ЄМ,

громадської акції «Флагман севіти |і науки

України».

те
і,

Як я

збо

«С

є
857

й мє



Я
Кректено в ногу з часом

ЖИТОМИРСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ

ПІ
е б гКЗ

2 ХУ Міжнародна виставка навчальих закладів «Сучасна освіта в Україні
-

2010»: Почесне звання Міністерства освіти і науки України та Національної академії

педагогічних наук України «бер освіти України? за багаторічну інноваційну

мой

МГ

педагогічну діяльність з модернізації освіти України. Бронзова мебаль Міністерства
освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України в

іс їй

і
но
озна «Упровадження збобутків пебагогічної науки в севітню практику».

г
ЗД М- ПУ

ще131.1
чагУТе зи |

5 - чо М

б»
НА ОСВІТА В

укеміні
2016»

свідОціВО
«СУЧАС

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ
моде СЧИСНОЇ ОСВІТІ р останй

какасеннй , ера.
пт

диплом

змавирюлкїоса
з Україн

8.2 з
бмар ч
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ЖИТОМНРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ
ЗЖНТОМНРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇМДИ

Номіницій

«КРОКУЄМО
|

Міжнародна виставка («(Дучаєні навчальні

Роб
ВНОГУ

заклаби - 2010»: срібна мебаль Міністерства освіти і ча
науки України та Національної академії педагогічних

наук України у номінації «Інноватика в приншипах і

механізмах функціонування шєеребнього севішнього жу ра
заклабу випереббжаючої освіти бля сталого розвишку».

птавчаЛЬНі їв
Пд ме й

ії 1)Бе

дипломі

чис тя
ьні заклади - ужнаровна, ВИСО?

ристовкогпрезен,
зу8 березня

"А

М

оезніб; 20106ЧЕ 78 М

в ногу з часом

і

СОМ

Проведено круглий стіл на тему: «Інноваційна пошуковогбселібницька біяльність

пебагогів ліцею як умова ефективного впровабження профільної севіти». Почесні

дипломи Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних
наук України.

|| М зії щ.-з.
1; шт. ра

середнього

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПЕДАГОГІЧ

|

Гц
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бнаціональна виставка Ачноватика зв
освіті У країни?: золота мебаль Міністерства
освіти і науки України та Національної академії
педагогічних наук України в номінації

МИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ

жито ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

номінація
з«нноватика в запальноосяїтльому навчальному закладі»

«Упровабження збобуштків пебагогічної науки в нні наочно
освітню практику».

ет, і.
дібова

і
Кавіті

ДИПЛОМ

3
у)рокусмо в ногу з часом

'а

УаУ,

ян

2» НОВА
віч

Проведено круглий стіл: «Роль творчих груп

|"

пебагогів у інноваційному проеторі ліцею». Почесні

дипломи та подяка Міністерства освіти і науки України
та Національної академії педагогічних наук України
(27-29.10).

Й

Проведено ІУ етап Усеукраїнської учнівської
олімпіади з географії.

їз
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Я
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о38
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,
ЯБ роктеме в ногу з часом,
коді ей?

и
Міжнародна науково-практична

конференція (співпраця з

«Паршнер»-клубом: «Комплекений півхів бо

запровабження профільного навчання:

бвабцять років на шляху інтенсифікації

навчального процесу?» (20-21.05.2011 р.).

Д ослідно-експериментальна
робота регіонального рівня

«Фермування чінностей суспільства

сталого розвшику засобами навчального

процесу».

(агородження

М КА
У

оргкомітету

відзнакою

загальнонаціональної

громадської акції «Філагман севіши |

науки України».

ї

7

(айстер-клас для педагогів

загальноосвітніх навчальних закладів

області АХ як сіна з Форм реботи з

оббарованою учнівською молобою?» в рамках

Всеукраїнської науково-практичної

дон
і 2

йо

Миплом
і

конференції «Розвиток бселівницьких

збібностеії оббарованих бітеії»

(12.05.2011 р).

ХПІ Всеукраїнський турнір юних

істориків (15-19.04.2011 р.) т
Є

тю
Ав

и
фа?

"Фа ії| |

94
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в ногу з часом

ХУ Міжнародна виставка
навчальних закладів «(Зучасна севіта в

країні
7 20Н»: почесне звання

Міністерства освіти і науки України та

Національної! академії педагогічних наук
України «ер севіти України? за

багаторічну інноваційну педагогічну
діяльність по модернізації освіти України.

Срібна меаль Міністерства освіти і науки
України та Національної академії

педагогічних наук України в номінації

«Застосування сучасних засобів навчання в

загальносевітній школі? (16-18.02).
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Міжнародна виставка «Дучасні

навчальні заклаби - 201Ш»: золота мебаль

Міністерства освіти і науки України та
Національної академії педагогічних наук

України у номінації «Упровабження в

навчальногвиховний процеє ееребнього

навчального заклабу інноваційних

пебагогічних технологій».

Почесна грамота Міністерства
освіти і науки України за участь у конкурсі

«Первоцвіт» з теми: «Виявлення та

сприяння розвитку оббарованссті бішей і

пістримка талановшної молобі в

Жипомирському обласному пебагогічному

ліцеї Жишомирської облавної раби»
(02-04.03).

Житомирський обласний педагогічний
| лей Житомирської обласної! рали

Проведена презентація
Житомирського обласного педагогічного
ліцею Житомирської обласної ради:

«4 босвібу виявлення та сприяння

розвшику оббаровансеті бітей і пістримки
талановитої шмолобі». Почесні дипломи
Міністерства освіти і науки України та
Національної академії педагогічних наук

"заклади па
і

в ногу з часом

міжнародна ВИСТФ
- ни її ви Є МИ 7-

Ф, М4

н

тн бі
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ко
України
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навчальні заклаби - 201Ш»: золота мебаль
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Національної академії педагогічних наук
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«Первоцвіт» з теми: «Виявлення та
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Проведена презентація
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оббарованості шей і пістримки

Ж.

Крокуємо в ногу з часом ва

- , талановитої молобі». Почесні дипломи
Міжнародна виставка 7 "о - "ок Р Міністерства освіти і науки України та

й Й |
Національної академії педагогічних наук
України, (18-20.10)

ГУ
«Інноватика в сучасній освіші - 20»:
золота шмебаль Міністерства освіти і

науки України та Національної академії
педагогічних наук України у номінації

поніавеюнмьтв АЖИЄВАе
«Інновації у використанні інформаційног

комунікаційних технологій в 4; КИЇВСЬКИЙ пАПАПА
ФПТЕЙ ТА ЮНАЦТВА знє

нє3

|
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й

Кроктено в ногу з часом
Р апочаткована стипендія
Житомирської обласної ради кращим
ліцеїстам (діє з 2012).

ХУ Ювілейна Міжнародна виставка

навчальних закладів «Сучасна севіта в

Україні
- 2012»: золота мебаль, дипломи

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України та Національної академії педагогічних

свіДОЦТВО
сучаснАОСВІТАВ

У КРАЇНІ
7

наук України у номінації «Пошук і пістримка

оббарованих бішей і молобі». Проведена
|презентація Житомирського обласного

педагогічного ліцею Житомирської обласної
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Й коня в ногу з часом

ПІ Міжнародна виставка «(учаєні заклаби севіти - 2012»: срібна медаль в

номінації «Інноваційні технології виявлення, навчання та пістримки розвитку
- -я

оббарованої бишини?. М

Житомирської обласної рали

ІНоманашія «інноваційні технології виявлення,

р
(Земінар Житомирського обласного педагогічного ліцею Житомирської

-
М

обласної ради: «Інноваційні технології виявлення, навчання ша підтримки розвитку

оббарованої молоді» (1-3.03). Почесні дипломи Міністерства освіти і науки України та

Національної
академії педагогічних наук України.
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б ЖАВ 00 УФ ПЕ

Крекуено в ногу з часом

їХ національна виставка «Інноватика вЗ | кі НОВЕТНКОЇ

й,
- г . - яз сучесміїй

сучаєній севіші»: золота мебаль у номінації щі

«Інновації в організації бослібницько"
М |

екепериментальної біяльносші учнівської молобі» ання я
(16-18.10. 2012 р.). Дипломи, подяки Міністерства Ці- - .

У ча Ч
освіти і науки, молоді та спорту України та

ДА СПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
,

Національної академії педагогічних наук України учнівської(17-19.10), проведено тематичний круглий стіл.

ауИнЛоОмто
АУРРБРАТ КОНКУРСУ.

Житониркьког обласної ради

М -я

цьхоч І

анназ

і; ГК
кора

|

»

аг,

ЗАЙНУ УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИМ ЛІЦЕ КНУМ ЩІ золс ІЕНос

т

Пій

Проведено І/ етап Усеукраїнської
учнівської олімпіади з економіки.

107
є чео М

о1962є
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Міжнародна виставка навчальних закладів «(учасна севіта в Україні
- 2013»:

золота шмебаль Міністерства освіти і науки України та Національної академії
«І 8 еч

педагогічних наук України у номінації ХІнфо| у

їні
технології в

. . їні . '
Її

-
освітньому процесі Жишомирського обласного пебагогічного лиею Жишомирської
обласної раби» (25-27.02.2013 р.).
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Розпочата дослідно- у

|Ф
.

експериментальна робота

ногу 3 часом всеукраїнського рівня

«Науково метовичні засаби
з

иректо ліцею Корінна Л.В. стала . - .Д р р Ч р
впровадження фінансової грамотностіз

переможцем Всеукраїнського конкурсу « пректор у навчальнозвиховний процеє? (наказ
МОН України від 17.06.2013, М9776).

організації рробоши пебагогічного (колекшиву наб
У сеукраїнська конференція

- Ч
7) 2науковометобичною стратегією «Формування «Хкмеологічні аспекти проектування

оеобиетсеті |на сенові творчого розвшику її особистісного розвшику оббарованої
. . . »івтелектуального 1 буховного потенціалу ш

бзитини? (18.04).

Внесені зміни до Бюджетного кодексу
України (ст. 89, ст. 90) щодо здійснення видатків
на освіту з обласного бюджету з метою

фінансування загальноосвітніх спеціалізованих
шкіл-інтернатів, (ліцеї-інтернати,
гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати) (з
ініціативи адміністрації ліцею).

в

Проведення фінального етапу
ХІІ Всеукраїнського турніру юних біологів

(28.10-2.11.2013 р.).

ХХ етоліштя» у номінац Х шештемнии пібхів боУ

У.У.

У національна виставка - презентація «Інноватика в сучаєній оевіші»: срібна

медаль в номінації «Виперебжальна освіта бля сталого розвшику як інноваційна Р галізація дослідно-експериментальної2 и , роботи всеукраїнського рівня
форма організації севіштнього проетору? Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України та Національної академії педагогічних наук України (20-24.10.2013 р.). «Арі ізаційно пебагогічні умови розвитку

творчого потенціалу учасників

навчальногвиховного процесу» (наказ МОН України
від 30.12.2013 року, М21858).

Пвоведено ІУ етап Всеукраїнської
учнівської олімпіади з педагогіки та психології

(14 -15.03. 2013 р.).
ЛАУРЕАТ КОН: .- - ПЕНЯ

нагороджується

Житомирської обласної ради.

чомінація

«випереджаюча осаїа для сталого розвитку
як інноваційна фарма ореанізації освітнього простору»

о
3

а. ЯРГУ7ДУ

ліцею:
итомирського обласного педагогічного.Кі

зм сщранаоії В Органзачіїж саЗ
ікального етапу Ж

ГІ"
1

я М.К. Сюравчик

їахова журі

зажтольля ЗНЗ року

р

З Ух
же

нова
асні

ви

р ч диплом
б

іїя
Ин орі

бо ча зання7

11.
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я і
у ГК рокуемо в ногу з часом

Й рганізована постійно діюча педагогічна

виставка «Інноваційні пебагогічні шехнології,

творчі боробки, перебові побагогічні їбсї та

ай знахіски побагогів ліцею? (наказ по
Житомирському обласному педагогічному

Р, ліцею від 07.01.2014 р).

Педагогічні читання «Дсалізація йей

європеіїської та національної севіти в умовах

сучасної школи?» (за участю академіка І.А. Зязюна)
(28.01.2014 р.).

Засідання Центру профільного

| саморозвитку вчителя «Жкабемія (побагогічної

майстерності»: «Патріотичне виховання

ВУ учнівської молобі» (за участю академіка ІД. Беха)
(24.02.2014 р.).
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Засідання Центру професійного саморозвитку вчителя «Хкаїомія пебагогічної ,
майстерноеті?»: «Інноваційний потенціал сучаєного вчителя? (за участі науковців ьІ. Д Беха, С. В.В. Кириленко)

(12.06.2014 р.).
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Проведення ІУ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської та
іспанської мов (23-28.03.2014 р.).
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Комунальний заклад.

Житомирської обласної ради

МИ
Міжнародна вистадка

«Сучасні
заклали осіти - 2015»

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИЯВЛЕННЯ, НАВЧАННЯ ТА
ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ

ОБДАРОВАНИХДІТЕЙ І МОЛОДІ |

у

Я і

г ГК рокуемо в ногу з часом

Пеоведення ІУ етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з економіки.

ХІ Міжнародна виставка «КЗучаєні заклаби

севіти - 2015»: золота -шмебаль у номінації

«Інноваційні шехнології виховання та півтримки

резвшику оббарованих тей та молобі» (12-14.03).
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ГК рокуемо в ногу 3 часом

| Міжнародний форум-презентація

«Інноватика в сучасній севіші?: золота мебаль

Міністерства освіти і науки та Національної
академії педагогічних наук України в номінації

«Інновації у пісвишенні професійної компетентності

побагога? (20-22.10).
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б б Ддейантернат удостоєний М

Крекуено в ногу 3 часом
Почесного звання «Дер сучасної

севіти? за впровадження інновацій в

освітню практику від Міністерства
освіти і науки України та Національної |

академії педагогічних наук Україния 19.03).о зання
ЗАСНИЙ лІЦЕЙ- ?
ВАНИХ ЕМЗНТЕРНАТ
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шен5
-

йІНТЕРН! ьБЛАСНИЙ ЛІЦЕМ
9 ІРРДІТЕ

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ
ЛІДЕР СЛЕАСКОЇ ОСВІ

удостоєний

й
М»

С

2)
КУ

Й

ти Й

|
їч

яр У
5

7 (

-

-1 конт "яті ії 3 то щі

Гм
| ж 4

сей

чаВки й
иа

11,



б б Ддейантернат удостоєний М

Крекуено в ногу 3 часом
Почесного звання «Дер сучасної

севіти? за впровадження інновацій в

освітню практику від Міністерства
освіти і науки України та Національної |

академії педагогічних наук Україния 19.03).о зання
ЗАСНИЙ лІЦЕЙ- ?
ВАНИХ ЕМЗНТЕРНАТ

|

ХІІ Міжнародна

виставка «(дучасні заклави
. зі МЕДАЛЛЮ

оевіши?; золота шмебаль у

номінації «Інноваційні

форми розвитку професійної

мунальний заклав

ажитомирський
обласний

|,
З лиш тжитомирської облеєної рали

Ра
7

ни

: ткомпетентності ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИМ ЛІЦЕЙ,
ІНТЕРНА

са ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕ

пебагогічних працівників у о ШО

заклабах севіти?.

шен5
-

йІНТЕРН! ьБЛАСНИЙ ЛІЦЕМ
9 ІРРДІТЕ

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ
ЛІДЕР СЛЕАСКОЇ ОСВІ

удостоєний

й
М»

С

2)
КУ

Й

ти Й

|
їч

яр У
5

7 (

-

-1 конт "яті ії 3 то щі

Гм
| ж 4

сей

чаВки й
иа

11,



ри В
Ж кадемія Міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся»

ь-ннмов ногу 3 часом Ху Міжнародна науково-практична конференція «Формування професійної

майстерності майбушніх фахівців в умовах севішньогвиховного серебовища вищого
|
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навчального заклабу».

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми розробки і

впровадження системи моніторингу якості севітньовиховного процесу: теоретичні зоитст"лисяУі ПЕДАГОГІКИ

М
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основі, босвіб, перепектини?» (30.03.2016).
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б
Крекуено в ногу з часом

|іцей
-

авторська Шекола (шєпановлення |вібповідального громабянина
(відповідно до наказу МОНУ від 19.01.2017 року МФ79 «Про проведення
всеукраїнського експерименту за темою «Теоретико-методологічні засади
моделювання розвитку авторських шкіл» на базі загальноосвітніх навчальних
закладів України»).

Участь у регіональній науково-практичній конференції «Розвиток

особистості вчителя-інноватора в контексті концепції «Пова українська школа? (на
базі Новоград-Волинського колегіуму 24.01.2017).

Регіональна вчительсько-
учнівська науково-практична

конференція «Вшорінки розвипку

культурно ієтеричного простору

України з найбавніших часів бо

етворення» за участі
КЗ «Житомирський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти»

Житомирської обласної ради.
Матеріали конференції узагальнені в

інформаційно-методичному виданні.
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Крекуено В ногу з часом
і

2?
У сеукраїнська науково-практична конференція: «Теорія і практика

формування та розвитку пебагогічної майстерності й піворчого потенціалу вчителя

як бомінанштних еклабових пебагогічної ії»,

Конференція організована та

проведена за участі
навчально-наукового-виробничого

комплексу «Полісся» Житомирського
державного університету імені Івана

Франка, Академії міжнародного
співробітництва з креативної
педагогіки «Полісся», громадської
науково-педагогічної організації
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У сеукраїнська науково-практична конференція «Виховання громабянина,У.
патріота

- нагальна потреба сьоговбення» (на базі Одеського НВК «Гімназія Мо27 -
спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської

| иКоко в ногу з часом
ради) (6-9.04).

|часть в обласному семінарі за темою дослідження «ворення г Представлено збірник наукових
У.

організаційнотпебагогічних умов розвитку кворчого потенціалу учасників Р. МР орі 4 й
і

навчальногвиховного процесу і технологічний пібхів» (15.02).
педягогічної майно

статей «Формування ша
00 розвиток

ЙТВОР . - - Гр
| ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ВЧИТЕЛЯ пебагогічної майстерності й творчогоемінар-практикум «Шсорешикометовичні засаби омобелювання розвшшку ПТ АдОВИХ
ДІКУ, потенціалу вчителя як бомінаншнихТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ЗІРНИК Нлукових ПМ еклабових пебагогічної бії: пюорія і

авторських шкіл? (на базі Українського гуманітарного ліцею Національного
СТАТЕЙуніверситету імені Тараса Шевченка) (15.03).

практика», (рішення Вченої ради
Житомирського державного університету
імені Івана Франка (протокол МО 3 від 23.06.
2017 року).

| Міжнародна науково-практична конференція «Наукова епадшина акабеміка

Їзана Зязюна у вимірах сучасності і майбутнього» (на базі Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова) (30.03).

Затверджено звіт про хід її (формувального) етапу

ійнотебагогічні умеви розвитку

(СЛР ОД

Доб
Р аб57--.ч;

дослідно-експериментальної роботи «Орг
і

анізац

шворчого потенціалу учасників севішнього процесу ліцею'інтернату», програму ІМ

(узагальнюючого) її етапу.

МАТЕРІАЛИ РЕАЛІЗАЦІЇійності. ршення Й
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і «Орг ть М
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- іарозвитку творчого потенціаду учасниківВій |
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ЕЙ-ІНТЕРНАИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ:й

ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

Золота медаль у номінації «Застосування

сучасних технологій бля формування

інформаційногцифрової компетентності учасників

освітнього процесу? за результатами участі в ЇХ

міжнародній виставці «Інноватика В сучаєній

севіті- 2017».

Почесні дипломи
Міністерства освіти і

науки України та
Національної академії

педагогічних наук
України за

впровадження в

освітній процес
інноваційних
технологій.

|

іиплом Національної академії
педагогічних наук України за творчу співпрацю
та вагомий внесок у впровадження результатів
науково-дослідної роботи в освітній процес.

Й ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНА
БДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

|
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Крекуено в ногу з часом

вустріч з Литвином Володимиром Михайловичем
(у ході роботи клубу «Лідер»).
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«Професійна підготовка фахівців в умовах неперервної севіти: креативний пібхір» за

і

Крокуємо в ногу 3 часом

Ма базі ліцею відбулася Міжнародна науково-практична конференціяи.

участю Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полієея»,

ДНУ «Інетитут мобернізації змісту севіти?, Жипомирського бержавного «І /
універештету імені Ївана «Франка.аро-тот ї чі

те
КУ 79

. р
», ни
х дФ. й/

г»
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ЖИТОМИРСЬКИЙОБЛАСНИЙЛІЦЕЙ

ЖИТОМИРСЬКОЇООБЛАСНОЇ
РАДИ

«ШКОЛА СТАНОВЛЕННЯ
ІДПОВІДАЛЬНОГО ГРОМАДЯНИНА»

Й,
Крекуено в ногу з часом

ра1
5 гулірзувми
7

м му зарава ма ві "Нова доба ного прагне слова!"- зазначав свого часу
ро реєстрайію вот

відомий український поет М. Рильський, життя якого, до речі,
тісно пов'язано із Житомирщиною. Так, дійсно, новий час, нова
якість державності

породжує
нові проблеми і створює новий

простір освітніх можливаст
Формування Та становлення 8

умовах освітнього

Ж цей-інтернат є базовим
закладом освіти за темою:

зу

реалізації Програми всеукраїнського |
експериментуукелий та "лето моє .

прочани , ;
Ц

й
торських шкіл на базі загальносевітніх навчальних

заклабів Украй" за темою:
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ФАКТОРИ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУПИЛА.

аклвд затальної середньої оєвоти з високим
рівнем. розвиткусті, який створе пнкціон;

обновнА ПЕДАГОГІЧНА ПАРАДИГМА

створення організаційно-педагогічних умов резвитку творчога

тотншому учасників
оевитнього

процесу,
набуття каючовну

петентностей системних знань, кованих
ні

СОЦІАЛІ

Ревлогядитіасистенй
цінносЕЙ,но ЗМІЦНЕННЯ

помАдяНОнкО СВІДОМОСТІ ТА ЗІДПОВІДАЛЬНОСТІ

рнв ногу з часом
НА РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАСНИКІВ

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

рийоми, МЕТОДИ, ІНСТРУМЕНТИ ПОЄДНАНО
відПОВІДНО ДО МЕТИ, ЗАВДАНЬ І ЗМІСТУ РІЗНОРІВНЕВОЇ ТА

РІЗНОПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
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С
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о
7 розглядається

як
процес.що веде до

голавних змін у
розвитку

|

асобистасті в

хо що | формує (систему |
овзових

Ж,помада цінностей | старшокласників |//.,
ку

ОСНОВУ ШКОЛИ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ГРОМАДЯНИ!
СКЛАДАЄ УЯВЛЕННЯ ПРО

ІЄРАРХІЮЦІЛЕЙ,
ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ нучку

АДАПТАЦІЮ ДО
ПРОЦЕСУН

ЕРЕХІД від СОЦІАЛЬНОГО (ві
УМ

ІвІ

ЗАМОВЛЕННЯ ВАННЯ ДрПОВІДАЛЬНОГОГРОМАДЯНИНА | УКРАЇНСЬКОЇ
|

ДЕРЖАВИ ВРАХУВАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ.

ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ЯК ФУНКЦІЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩАОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ АВТОРСЬКОЇ

сргахільайвноавхагоюічних
умов пкіх

раціпні ащвісів, базачавомочяпрак--
соціальних інсти

ШКОЛИ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Кондепція становлення відповідального громадянина спр Чормування у закладіо

"тую з метою створення демократичного освітнього серед

здатність плекати українські традиції та духовні ціяності,

политис варотеясми зунносту, спроможність
ревзували

ЛІ
ВІДПОВІДАЛЬНОГО ГРОМАДЯНИНА

їі
й

|

петь до соціальної комунікації, солідармих діл.
ла вміния співпрацювати, критично аналувати інформацію

--

хи
5

4 НА
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦінностЕЙї

о 1ДААУдпо

ЛІЦЕЇСТІВ
арамоважить

на
ціально-концептуальний рівень

би діалогічну
Щ (просторовий)

троє ззаємолою,Ф. увсвитой процес Мчеючитернагужк 0004 Рортанмації

--бкГУ ал

ця бо С й рівень ( Р
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РАДАнститущій, які рай Я. АЩЕЙСТІВ секти школаАС ановлЕнНяЗ раГО

ГРОМАДЯНИНА
ФОРМУЄ

рин "
зомочат . опо СТЬ ЯКІЙА аенонратиння, РОМАДСЬКА

М - Б КУ. "СВ ДОМЛЕННЯ ВЗАЄМОЗ'ЯЗКУ МІЖ. ІНДИВІДУАЛЬНОЮ
і ам питання вирса ДОЮ, ПРАВАМИ ЛЮДИНИ ТА Її ГРОМАДЯНСЬКОЮ

студія
краянизтийлая"

вадповіДАЛЬНІСТЮ,
ГОТОВНІСТЬ ДО

КОМПЕТЕНТНОЇ УЧАСТІноступовий підліл. І В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА.

срадан лона

топ. редньо отриммк В В

й
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ДЕМОКРАТИЧНЕ освтне,ррнедовище,лчеюм!ТЕНТ,8
ЗАДОВОЛЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЛІСУСПІЛЬНИХшо

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.
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Крекуено в ногу з часом
чи

РУ

729 |«гічня 2018 року ва

КЗ«Житомирський обласний ліцей-інтернат 5

для обдарованих дітей» Житомирської 3
обласної ради за ініціативи кандидата

і

педагогічних наук, заслуженого працівника
освіти України, доцента кафедри педагогіки
Житомирського державного університету
імені Івана Франка, заслуженого
працівника освіти, відмінника освіти

України, директора КЗ «Житомирський
обласний ліцей-інтернат для обдарованих

Й

дітей» Житомирської обласної ради
Людмили Віталіївни Корінної та за

підтримки очільника обласного осередку
ВО «Свобода», депутата обласної ради

ої

СД -

У,«б й

Чі
Сидора Кізіна віббулась зустріч із Мероем

України, |громабським біячем ЙДевком
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МР -- "и|ЗУСТРІЧз. вРРОЄМ УКазмеїїнимій М

де на чо
в ногу з часом

Бієліотека ліцею отримала комплект книжок Левка Лук'яненка з його

автографами (за підтримки депутата обласної ради Сидора Кізіна).

бі

РІевко ЛУК 'ЯНСНЮФЕТерогУукраєти,
"засновник УРСС, член-засновник УГІГ,

голова УГС і УРП, український дисиденті
політик, народний депутат України 1,28

4 15-го скликання
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У сеукраїнська науково-практична

конференція «Зіпворення вистеми

резвшику, саморозвитку ша самореалізації

творчої сббарованої сеобистсеті пебагога

та ліцеїста в умовах інноваційного заклабу
освіти».

5
Крокуємо в ногу з часом Мк

Матеріали науково-практичної конференції
представлено в збірнику наукових статей
т"

(Зворення системи розвитку, саморозвитку та
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Крокуємо в ногу з часом

Пе базі ліцею відбулося чергове засідання

центру «Школа пебагогічної майстерності
-

2017», з питань осмислення та реалізації

концептуальної моделі Я-центрованості у
вихованні та духовному розвитку особистості

"Фсобиетість на шляху бо буховних чінносей
яке провів директор Інституту проблем
виховання НАПН України, академік Бех Іван

Дмитрович.

РЕ и

пами. РАННЄг сані Пи /

дання5 ря - м

) р анттчнЯреє
сто

ІВАН ДМИТРОВИЧБЕХ

ОСОБИСТІСТЬ

НАШЛЯХУ
50 духо;

кл:
язайжіи

4
и

ШКОЛА ПпедАГОГІЧНОЇ
РНОСТІ 201

МАЙСТЕ!
Е:хх ІВАН ДМИТРО!вич - дійсни!

член НАШОНАЛЬНОЇ
В ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК.

НАУК УКРАЇ ПРОБЛЕМ.

ЛЕХНІКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНИ, зАСЛУЖІ

пе
дяч
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"Крокуємо в ногу з часом

Збірник наукових статей "бшворення

системи розвитку, саморозвитку та самореалізації

творчої шоббарованої (особистості пебагога та

ліцоїєта в умовах інноваційного заклабу освіши"
схвалена рішенням Вченої ради Житомирського
державного університету імені Івана Франка
(протокол Ме2 від 22.02.2019р.; рецензентом

є . з
збірника наукових праць Тічей

-- школа

етановлення вібповісального громадянина; наукові,

севітні бомінанти., підготовлено за пропозицією
ДНУ інститут модернізації змісту освіти,
рецензент - професор Житомирського
державного університету імені Івана Франка

ть;
Засідання Центру теорії і методики особистісно-розвивального навчання Мматематики, який очолює доктор педагогічних наук, професор ЖДУ імені Івана

т" . -
Франка Семенець Сергій Петрович, за темою: Резвиток математичних збібностей

старшокласників у процесі вивчення алгебри і початків аналізу: реалізація забачного

Ж
. " . . .

пісхобу . Модератор засідання - аспірант кафедри математичного аналізу
Житомирського державного університету імені Івана Франка, вчитель математики
ліцею О.В.Чугунова.
ДОМА УР ОДАЗУ

за активну участь У

чт Залі таорчої молоді Житомирщини
по

україни!
-обларована молодь- майбутнє Укре

асдання круглого столу за участю
директорів закладів освіти -- партнерів
ліцею-інтернату, членів Всеукраїнської Асоціації

: « РА

шкіл майбутнього за темою: Громабянська й

політична евібомієть молобі: специфіка прояву та
»

шляхи формування .

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ,
САМОРОЗВИТКУ ТА

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ:
ТВОРЧОЇОБДАРОВАНОЇособистості
ПЕДАГОГА ТА ЛІЦЕЇСТА В УМОвай
ІННОВАЦІЙНОГО ЗА ДУми

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ

я; Й

чекй

уд

Сейко Н.А

подяк
|

-
жо

із

Ма
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ОО мб
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ТОМИРСІ
ИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ

"для ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 'ї- |
о! енг -
фа ут айв: Сов ногу з часом

цу ом Хо
За підсумками Х Міжнародної

МиДЕСЯТА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА
«СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ-2018»

Чіа мч.
чо . є "

виставки (кчаєні заклайі севіпнг 2019

ліцей нагороджений золотою мебаллю
і

та дипломом Міністерства освіти |і

- -- УВАННЯ
науки України, Національної академії | інеоеіаційно циФрової |

. . - б

петентпедагогічних наук України в номінації |,якважливої
Скот

"к . .- -
«Формування інформаційно цифрової |
компепюншності як важливої еклабової

ї. Гродруе "т
розвитку інновашиної особиетоеті .

здавМ

ої

ХЛАДО г-"

- -
"диплом

золотоюо МЕДАЛЛЮ
Комунальний вжкляд.

облжсмай кий итерняталяобаврованихдітей:р овлжної рааи
намінаія

армування ноормакійно-цррової комапетентиасті
яжважливої слалової розвитку інноваційно асобистастія

диплом -и

з

ія
1

-ур шие--Ко УЛ 1 рик й РР
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ГК рокуемо в ногу 3 часом
Ро,

Організація дитячо-юнацького форуму «Мів: ми можемо більше! Шаяхи
становлення вібповібального громабянина». Участь у Форумі взяв Голова Верховної
Ради України Д.Разумков.

Ро " дрендАїїик
в

Програма проведення дитячо-юнацького форум! пнтрудно «М18: ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ГРОМАДЯН

10.30-11.2 ЧАС захід провевенн МОДЕРАТОР 14.30-14.50
Увочисте відкриття Форуму
«М18: шляхи становлення

міц проведення:
актова зала-

виступи
уук

Л.П, - начальника

зара освіти і науки
Житомирської бласної

державної
адміністрації;

Паращенко Л.І.-нціональногоМІВ:

ія ткуосвітньої
пи тора

й

3 шнмому м для бен

Корінної Л.В. -

кандидата педагогічних наук,
доцента.

4
ми можемо

Б більше
Зв розвиток громадянської активностіЙдітей та молоді в Східній Євролі

для дітей таЧе
ДЦ)

ВИББОРИ

пи
МР

хайконі шиті У"

Житомирського
егіонального

ПРОГРАМА |

дитячо.

ммунікативна платформа з. «
представниками пержанної 811.00- політики, депутатами, головами 55 Калачова

Л.В,
12.20

| громад.державними
спужбовилии, Б Преснякова Н.П.

діячами Ткаєтивмити ОРЗ Місце проведення; актова зала
Модератор: Корінна Л.В.

брейккава каб. мез5 "одератов: Корі

урочисте закриття
зоруну«МАВ: шляхи становл:

відповідального
громадянина»

12.20-12.40

дискусійні, творчі майдан: 14.50-15.30
мистцьм майелоржласи поришоти, (3 Й

Я
Преснякова

НП.

їз знтерактивиї
при

презентаціїтп
Ж Ф педагогічний

й м девізом «Активні нині" 98
6 колектив, піцвсти

активні закониПрограма дорається:

Ліцейна гостина

Місце проведення: каб. незб,З їдальня ліцею-інтернату.

, й речі
2. 15 3416 008

.
7

зо
си

; з мих
ї
іб Па ааеротори піироговська Б.Якруглий стіл «Громадянська й

12-40.
| попітична

свідомість молоді НН ониВ. |
Преснякова Н.П.

13.30
специ!фікупроявута

шляхи 89 Керівники
формува я»

5 Ж делегацій
« х

- - . 4 «
ча 5 5а зо Я

ч
1
еаномиидуваних учночиків Форуму)

Потужну державу і конкурентну економіку

забезпечить згуртована спільнота творчих людей,
Директор ліцею -

громадян, активних і

КОРІННА ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА, і ізації т
у сфері

заслужений працівник освіти України, кавалер ордена
ії

сер /

княгині Ольги Ш ступеня; кандидат
педагогічних ук, доцент,

член-кореспондент Академії
з

креативної педагогіки «Полісся».

ДІЦЕЙ ЯК ПРос
Комунальний закл. - якісна освіта з урахування

«Житомирський сблаєни
й і і З й, нахилів;

піцейЗитерна
для дарованих

й

У

Житомирської обласної ради -
здібностей;Ап

ступенів з профільним навчанням для
злібної та обдарованої молоді, переважно з
сільської місцевості, що забезпечує здобуття

вена ша баня

- формування умінь навчання

впродовж життя;

формує цінності;
- успішна соціалізація.

забавні ПМ рр п; и и ДЛ
року як

житомирський
обласний пелагопічкий ліцей.

4 року:
за наказом

| Ме329 управління
освіти і

" є ємистратійї змптено пазну па

а;
науки М,

|- спокій, упевненість, безпека;
можливість стримання якісної

Булус свою діяльність
па основі боту (нова нор ДЛЯ БАТЬКІВ

:02.2019
ру

затвердж
Хе 138

Кількість класів - 19. Винятковою особливістю комунального закладу
Кількість учнів -

49 і

й - «Житомирський обласний ліцей-інтер для р
р

дітей
р Р

ість й ітні

5а1 кандидатів нау ачтьтатями якого літе інтернат берет пілерів захтадінн чити чат за резутьтатамі й інтери рел пілерів захпадів

пе п, освіти області та мита (за підсумками 2018-2019н ро- 2 місце
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України, Націон: академія педагогічни наук України) за багаторічнусаморозвитку вчителя нальна

науково-педагогічну
діяльність 3 інноваційного розвитку оквіти України
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дорослих Національної
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ук України)
рез
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пий за високі
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до ння в інноваційному оновленні національної

стеми освіти (2009-2018 р.р;
« - 4

-
-дипломів Міністерства ітиі науки України,

ХУ У ь

Національної
академії педагогічнихрвук

України за
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освітнього процесу (2008-2018 р.Р
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олу спонпомиреьк державного
нір яні Їваня
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Жигомирський обласний

лшщей-інтернат для обдарованих дітей -
сучасний заклад освіти з понад 28сти

річною
історією, головними за:

скаже за ран --

макет а Жно - АЩЕЙ - ЗЛА СТАкнотльння,
запитів педагогічних працівників, позидального 1уРОМАДЯнаА|
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У;цих "міст. Таким чином вб па
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форм:

виборів - через імітацію виборів і

процесу голосування, навчаючи їх

передвиборчих програмах, уважно
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лат чати ка фу
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КК рокуемо в ногу з часом

Відбулося засідання
навчально-науково-виробничого
Центру "Полісся" на базі Житомирського
державного університету імені Івана

Франка, на якому розглядалося питання

з досвіду роботи «ШПколи пебагогічної
,

майстерності
- 2017»:

і

"Сішворення
організаційнометовичних умов

бля практичного засвоєння
пебагогами перепективного
пебагогічного босвібу та
активного пошуку власних

оригінальних пізхобів бо

розв язання проблем оновлення
севипи

Тесин ку

УАЩЕЙ - ШКОЛА СТАНОВЛЕННЯ
-ВІДПОВІДАЛЬНОГО ГРОМАДЯНИНА

дмокРАТИЧНЯ ОСИТТИЄ СЕРЕДОВИ ЗАКЛАДУ ОСИЄ ЗАПОРУКОЮ СТАНОВАЄННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГОГРОМАДЯНИНА

КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат
для -- - по

ради

Участь дітей і молоді у виборах до
Верховної Ради України

Всеукраїнська імітаційна гра
«ПАРТІЯ МОЄ! мРи»

та у виборах Президента України
Житомир
2018 219

"

з'ядісуянию директора ліцею-інтернату,
заслужений учитель Українизо МУ

АЙ, щі

Видання за пропозицією ДНУ Інститут модернізації змісту освіти збірника
" . я . . .

наукових праць ДТией
-
Школа становлення вібповібального громабянина: наукові, та.

ч
метобичного видання "МІ8: ми можемо більше!

"и . " Росвітні бомінанти; інфо|інформаштино
. . "т

Шляхи етановлення вібповісального громабянина .

у ліцеї розпочата підготовка до проведення дослідно-експериментальної

роботи регіонального рівня за темою: «Зпворення блінгвальних класів в умовах

транеформаційних змін в севіті і суспільстві». (Наказом по ліцею-інтернату від
04.05.2020 року Ме65 затверджені заявка на її проведення, програма роботи на 2020
- 2025 роки та план виконання ! (організаційно-підготовчого) етапу

дослідно-експериментальної
роботи).

Же

ВІЧНИЙ УЧЕНЬ, вчитьЬС: ,е УЧИТЕЛЬ
ВІН ЖИВЕ ДО ТИХ ПІР, доки є --

ручна
НАУКОВА, МЕТОДИЧНА,

ЯНАОЧАЛЬН РОБОТА ГІЦВОМ

Ко Го
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я і

Крекуено В ногу з часом

про дистанційне навчання"(Мо 466 від
25.04. 2020), листа МОН "Щодо

організації освітнього процесу в

закладах загальної середньої освіти під
час карантину" (КО 1/9 - 173 від 23.03.
2020), листів Міністерства освіти і

науки України (від 11.08.2020 року
мо 1/9-430) «Щодо методичних

рекомендацій про викладання
навчальних предметів у закладах

загальної середньої освіти у 2020/2021/
навчальному році» з метою створення

"

безпечних умов організації освітнього

процесу у 2020-2021 навчальному році
та з метою запобігання поширенню
коронавірусної хвороби (СОМІО-19)

створеноу закладі Ценшр

викориетання й практичного

застосування засобів ша

інетрументарію бетанційного

навчання. Відповідальною за роботу о
Центру визначено вчителя

інформатики Клименко О.А. У закладі
розроблено Положення про центр

дистанційного навчання, організовано
освітній процес на платформі

|

Ш МАХ із застосуванням інших
освітніх інтернет-платформ і ресурсів.

в

У часть у регіональній науково-практичній інтернет-конференції
«Андрагонічний супровід особистісного та професійного зростання педагога»,
організованої КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної

освіти» Житомирської обласної ради. Підготовано статтю «Розвиток, саморозвиток та

самореалізація вчителя як умова формування професійної компетентності».

Засідання науково-методичної ради ліцею з питань реалізації

дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня «Сіпворення лінгвальних
(а виконання наказу МОН

України "Про затвердження положення

класів в умовах транеформаційних змін в севіші і суспільстві? за участі науковців
Житомирського державного університету імені Івана Франка - Сейко Н.А. - доктор
педагогічних наук, професор; Ситняківська С.М. - доктор педагогічних наук, доцент;
Андрійчук Н.М. - кандидат педагогічних наук, доцент.

Педагоги ліцею долучилися до!

роботи Форуму «Три хвилі становлення|

зі

авторських шкіл в Україні» та взяли участь
в онлайн-конференції за участі науковців
ДНУ «інститут модернізації змісту освіти»
МОН України та інших провідних наукових
установ.

У,

Уасть У науково-практичній
учнівсько-студентській конференції,

р

її

у:
«Українське козацтво: історія і сьогобення»,
що відбулась на базі ЖДУ імені Івана
Франка до Дня захисника України. М

Сертифікати учасників конференцій у
цьому році отримали 14 ліцеїстів 8-11
класів.

- -
рі,

У жовтні 2020р. члени методичної комісії

суспільно-гуманітарних наук організували ліцеїстів
8-11 класів до Всеукраїнської імітаційної гри

«Мішеві вибори? у рамках Міжнародного проекту із

громадянської освіти дітей та молоді «М 18».
р
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Хуокуємо в ногу з часом

у межах роботи педагогічного колективу ліцею з реалізації Програми
- " . .

всеукраїнського експерименту Т і

6
їчні

до засаби мобелювання
' . . . РР

резвшику авштореьких шкал на базі загальносеітніх навчальних закладів України за
"т . - . . "

темою: З ішей авторська Школа становлення вібповібального громабянина
(відповідно до наказу МОН України від 19.01.2017 року МФ279) та на виконання листа

- " " -- пропозиції видавництва Хльфе Віта Груп з метою інформування соціуму про
авторскі шоли в Україні, за підтримки Інституту модернізації змісту освіти, щодо

: гм гм т
створення інформаційно-презентаційного видання Хвторська школа в Україні:

. " : . . .

третя хвиля вісробження підготовлено друковані матеріали з досвіду роботи
педагогів ліцею.

Де-реє, ; : Я, Рок і ,

3 аб банитах В;
Зилованидо сбтарі

Концептуальні засади
Школи

становлення
в" ідального 9. й,

яка забезпечує

педагогічних наук, доцента Корінної Л.В. «Форму громадянських щодо формування відповідального громадянина української держави до

рахування
індивідуальних
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За підсумками ХІ міжнародної

виставки «(дучаєні заклаби севіти 7

2020» ліцей нагороджений золотою

мебаллю та дипломом Міністерства
освіти і науки України, Національної
академії педагогічних наук України у

номінації «Компетентнісний шохі -

сенова яксеті змісту севіти?.

Диплом
олотоюМЕДАЛЛЮ

Комунальнийзаклад. інтерна"

аля обдарованих алей»

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЖИТОМИРСЬКИК ОБЛАСНМИ ЛІЦЕН
ІНТЕРНАТ ДЛЯ ОБЛАРОВАНИХ ДІТЕЙ»
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Хі МІЖНАРОДНАВИС

«СУЧАСНІ ЗАКЛАДИосВти 2020»

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛІЦЕЙдля ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ,;

ЛАЦ
РЧОСТІ ,, Й

ДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ

яГана
і ве.

о

Фу

4 |

МОГИ 202
є

КОМПЕТ
ПІДХІД
ЯКОСТІ 3

диплом

)

1062 197
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Підготовлено матеріали до участі в ХІІ

|
КК рокуемо в ногу з часом

міжнародній виставці «(Зучаєні заклаби освіти - 2021»
й виставки освіти за кордоном «Уіог Ки» З цією Р
метою: подано інформацію про ліцей до її каталогу;
представлено до до оргкомітету виставки на пи антен

упідвищення якості освіти
|

конкурс з тематичної номінації «Віпворення і

и
ЯКОСТІ ОРВІТИ;

сКВТНЯ
ПАРавторобїши

000

відповіданіцода Становлення
;

"о
тромадянинаї

11 виконання наказу Управління впровабження сучаєних засобів навчання, пробукшів,
освіти й науки Житомирської
облдержадміністрації мо7 від

29.01.2021р. «Про

програм, епетем і комплекених рішень бля підвищення

якості севіти»? та підготувати описовий матеріал;
підготовлено мультимедійну презентацію для
проведення онлайн в ході роботи виставки круглого

організацію та

провебення бругого шуру весукраїнського

конкурсу «Учитель року
- 2021» з метою столу «(Дучаєні пібхови бо забезпечення якоєші севіти:

.

підтримки творчої роботи вчителів,ори ет севітня парабигма авторської школи «Школа М
підвищення рівня їх професійної 5 . .

би

майстерності популяризації
З етановлення вісповісального громавянина» (учасники

ї 7 . . -

професійних здобутків | педагогів
|

5 семінару: Корінна.Л.В., Рассохіна Л.Р., Хотинська І.В.,

організувано на базі ліцею проведення Боровська-Карандюк 1.А., Благодир О.В.).

|

І туру всеукраїнського конкурсу

«Учитель року
- 2021» в номінації

ЖИТОМИРСЬКИЙ
ІСНИЙ ЛІЦЕЙ. ' ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«Керівник заклабу севіти». сучасних умовах розвитку світ в7
Україні (відбувається (її модернізація

реформування із засвоєнням зарубіжного

, Фосе
Створення і впровадження сучасних засобів навчання,
продуктів, програм, систем ї комплексних рішень для
підвищення якості освіти

"освітня парадигма авторської школи.

«Школа становлення
відпевідальнего гпомадянина»

СУЧАСНІ ПІДХОДИ
досвіду

ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ: / освітній і науковий простір. Тому перед
педагогами постає проблема модифікації

процесу навчання, що обумовлено

ліцею (протокол
М8З

від
26.01.2021 року). Сучасна система освіти повинна є хиг глибоко й динамічно адаптуватися до | І

Загальна недакція: соціально-економічних (змін у державі,

Корінна Людмила Віпаліївна, і

водночас бути якомога стабільнішою у своїй психолого-педагогічній основі, не

о ї

у
, наук, доцент, заслужений підвладній кон'юнктурі.

освіти - й

а відкрита система, спроможна на самопізнання (рефлексію), кількісне і якісне

и г : г збагачення, перевтілення.
Формування у закладі освіти організаційно-педагогічних умов плідної оса

співпраці педагогів, ліцеїстів, батьківської громадськості та соціальних
пов'язана з вирішенням комплексу завдань, спрямованих на формування
повноцінної особистості, майбутнього фахівцяосвітнього | середовища, (спрямованого |на (виховання | відповідального

високими моральними

тромаданина.

лізованого, мобільноги

«

пізнавальних здібностей його учасників; забезпечення суб'єкт-суб'єктної
зляємодії піпеспрамаванато пропегу піятатояки. піпеїстів до зитта м постійне

с

партнерства.
(Зпрямованість (на розвиток 0|ключових, зокрема громадянських здатність задовольня

наближеність освітнього процесу ліцею до життєвої дійсності, активне
включення особистості в усі сфери життя суспільства, держави, спонукання
особистості

і і

ТИ

7й) »

а
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Крекуено в ногу з часом

25 лютого 1871 року у місті

Звягель (тепер - місто

Новоград-Волинський Житомирської
області) народилася Лариса Петрівна
Косач - майбутня Леся Українка,
культова українська письменниця,
перекладачка і культурна діячка.

Лариса Косач - геній української
літератури, яка входить в умовну
тріаду Шевченко-Франко-Українка.
Леся Українка - це ім'я, яке завжди
стоятиме у витоків сучасної
української культури. Її прагнення
рухати свій рідний край ближче до
Європи, не лише територіально, а й

духовно, означало м- представити
сучасникам світову літературу |і

філософію Західної цивілізації, яка тоді
здавалася такою недосяжною. Леся
Українка - це нестримна геніальність

європейки і витончена українська
ша. Вона завжди сучасна!

(Двоєю «шляхетною аристократичною

лицарською українською жіночністю»

Дочка Прометея заклала такі

суспільні й культорологічні тренди,
які в кожній епосі знаходять нові

форми для втілення. Сама Леся

Українка вклала у вуста Мавки із

«Дігової пісні» таку думку про себе:

«і Я жива, я бубу вічно жити. Я в

сериї маю те, що не вмирає...
25 лютого 2021 в актовій залі

Житомирського обласного ліцею
Житомирської обласної ради
відбулось урочисте засідання

- т ее . -
поетичної альтанки Гній тендітної

т

з

сся кра
«т . .

незламності з нагоди 150-річчя від

Дня народження
Лесі Українки. На Як дитиною, бувало,

заході згадали, якою була Леся, Упаду собі наглихо,
-- 7

То хоч в Серце біль доходив,
доторкнулися до її творчості, - Я собівставала Тихо.

занурились у поетичний світ генія

т
ч, 9

" б

. а . Я ла малаю го а, -
тендітної незламності. об Не плакать я (міялась.

і я
9 Х

чі»
ї ї

1 М АДата Жипомирської обласної
ЗПрцно дить, М шомануДи А

приз
ч-г

м

ліда гла новить явагь ідея гарна.
На ділі каймося, не на словах.раби Тапяна Парфентієва завітала до

нас на гостину та привітала усіх, хто
дотичний до теми Лесі Українки.

М

Захід проходив зважаючи на

епідеміологічну ситуацію та з

"дотриманням усіх карантинних
з обмежень.

З

ом ой 9
і,

;./
от РУ

й
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упипя ебиної ребини

Тоидцятилітня історія розвитку ліцею дозволяє
стверджувати, що педагогічному колективу вдалося

прийняття цієї відповідальності було не з
легких для керівництва та педагогічного

колективу.

у процесі становлення наш ліцей пройшов шлях від етапу вивчення
прогресивного вітчизняного та світового освітянського досвіду до створення
цілісної педагогічної системи, концептуальної моделі освітньої діяльності,
спрямованої на розвиток творчого потенціалу, стимулювання, самовдосконалення
й самореалізацію ліцеїстів у сучасному соціумі.

Їсторія ліцею продовжується. | кожне покоління залишає в ній свій

неповторний слід.

За 30 років ліцей пройшов шлях становлення, визнання й осмисленого
руху до нових освітніх звершень. Результативність роботи закладу освіти, у першу
чергу, залежить від керівника закладу - високого професіонала, який не тліє, а

горить, який відданий своєму покликанню.

114
«І

5-3

1ї впровадити найефективніші форми і методи
з8 навчання, створити цілісну педагогічну

Житомирський пд 88 систему, спрямовану на розвиток творчого
3:

Укоотнкомамнйнчй обласний іцом,-
потенціалу учнів, стимулювання їх

ЕЗ Житомирської 2 2

з обласнойрави з 3 інтелектуального самовдосконалення йси ОБЛАСНИЙ.» :: увльної я
пен

ее М НН самореалізації в сучасному соціумі.
о ЕЕ

ЖИТОМИРСЬКОЇ Якісно, |дея відкриття ліцею була
И 2 ОБЛАСНОЇ Р Є

р 53 ЗЛИМ ОХИТОМИРСЬКИЙ ОМПАСНИЙ ліцей перспективною для Житомирщини,

с жирної итомиРСьКО
ОБЛАСНОЇ РАДИ оскільки область стала центромЗ мтомиромої обласної ради : й. 27

ь і: житомирський
Области

ЛЕЙ інноваційних освітніх програм з
Іі

К 25 питань роботи з обдарованою
и 83 сільською молоддю. Усвідомлення місії

и
ЖЕ ліцею як інноваційної школи і внутрішнє

У ліцеї функціонують 5 метобичних комісій, які очолюють професіонали
високого рівня:

учитель-методист математики С ліееєва Валентина Беловимирівна,

учитель-методист історії Преснякова Нашалія Папрівна,

старший учитель українськоїмови та літературиБоровська вараніжокІра Хотоліївна,

учитель-методист фізичного виховання Яремчук Юрій Велобимирович,

вихователь-методист КО раш Галина О лекеанбрівна.

Завжди поряд з колективом наш директорЛІЦЕЙ
3

Льмила Вішаліївна Керінна, кандидат
педагогічних наук, доцент та
заступники з директора з / навчально-виховної
роботи

Й Й . .

всвснчук Пашаліч (У лекеанврівна,

Расеохіна Хебмила Реетиелавівна та

зару

Хотинська Трина Вікшорівна.

-

7КУ

у зу- яю

17
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зломМо З В

З - . -

освідченні педагоги поряд із молоддю невпинно виконують свою

вчительську місію: Корінна ЛВ. Девончук НО, Вассохіна Я.В, Хотинська
ІВ. В іеесва ВВ. Гаврилюк Мо. ек 'янснко ЯВ., Чегупева ОВ. Гнашюк

Н.М. вЇззнкк А. Гревська Д араніюк ГА. Канератюк ом. Велошук

ПІ. Бебревницька ЇВ. Пісвченке Н.А. Га левіна В... Нечиперчук ос,
Кернійчук об. еваль К.В. Кожоваць МІ, Б лагебир ОВ. Г-хшенко М.В.
П реснакова Н.П. П свчхк АВ. Зшкк Н.М., Гамза Б.В. Берееек УМ.
Пі вчук «ЇМ. Дашекк ВК. Миреневич СБ. С фіменко УК, Клименко Д.А.
Упанасеико Б.В. Б снбар (А.П. Ярош КІ. Пашшелесв КУМ. Течляк М.Ї.,

(С віокимова Н.Б. Канарський Г.М., (еваєтьниов Ге. Яремчук ІОВ.

Дубінчук ЬМ. (деменець 5. (сумісник), А лексанорова М.Асумісник),
керівники гуртків - науковці ЖДУ ім. І. Франка Пахюк М.Х, Шевчук ХВ.
Гримашевич ТМ. Кравчук Ії
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цей - це велика і дружня родина, де кожен відчуває підтримку. |

незаперечним фактомє те, що тут навчалися - навчаються - буде навчатися не одне
покоління дітей, навіть з однієї родини.Са -Х

"Дупипя єбиної робини-
Багато з них нині складають ліцеййну зинаєтію.

З . . «. -

Досвчен
педагоги в ліцеї також завжди є підтримкою для молодих ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я ТА ПО БАТЬКОВІ | |РОКИ НИБРАННЯ ПРОТИ.РИ ЗКОМУ ||

примітка

спеціалістів. Це вже вчителі 21 століття, які вільно орієнтуються в сучасному !

й Ве яколай нє
інформаційному просторі. Однак вони потребують підтримки і мудрої поради Дубова 0.
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є
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Анатоліївна
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«
упипя ебиної ребини

20 травня 2021 року ліцею виповниться 30 років. За цей час у його стінах

побувало багато поколінь учнів; він став великою школою виховання і навчання, де
відбулося і продовжує відбуватися творче, інтелектуальне, особистісне
становлення, зростання і ствердження педагогів та обдарованої молоді.

За 39 років евого існування ліцей став рідною домівкою для 3913-х учнів, із

яких 298 нагоробжені золошими мебалями, 154 - ерібними, 455 нагоробжені грамотами
за високі босягнення в навчанні.

(Зьогодні випускники ліцею навчаютьсяв українських і

закордонних вузах, працюютьу різних сферах суспільного життя і

примножують славу нашого міста, області, України.

«Вінницький національний
медичний університет імені

м.

імені Івана Франка
уський національний

агроекологічний університет
- Житомирськийдержавний
технологічний університет

Ізціональний медичний
університет імені О.О.Богомольця

- Київський
національний

Продовжуючи найкращі освітянські традиції, послідовно і наполегливо
виконуючи свою вчительську місію, педагогічний колектив ліцею поступово
напрацьовує філософію життєдіяльності ліцею - центральною особою в ліцеї є

Людина та її духовна сфера, а основними етапами становлення особистості ліцеїста
є самопізнання, самовиховання, самоосвіта, самовдосконалення, самовизначення,
самореалізація; освіта впродовж життя: від усвідомлення потреби вчитися - до
професійного зростання; чуття єдиної ліцейної родини як основа усвідомлення
національної ідеї; активна життєдіяльність.

в

«Формування та становлення в умовах освітнього простору закладу освіти
всебічно розвиненої особистості, відповідального громадянина, готового до
успішної самореалізації в житті, - педагогічна місія діяльності ліцею, тому

науково-методичною стратегією закладу є «Формування

організаційно пебагогічних умов резвшику творчого потенціалу

учасників севітнього процесу».в:
у
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Провідну роль в освітньому процесі ліцею займає національно патріотичне

виховання, яке є фундаментом становлення світогляду молодої людини,
оскільки тільки високо свідома особистість зі стійкими переконаннями зуміє

цивілізовано відстоювати свої громадянські права, виконувати обов'язки, сприяти
мируі злагоді в суспільстві, бути здатною до конкуренції, успішно

самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій
української національної культури.

георет
ч-.

ик даь «ит2

Пріоритетні напрямки системи виховної роботи ліцею:
національно-патріотичне виховання, формування здорового способу життя,
морально-етичне виховання, взаємодія ліцею, громадських та місцевих організацій,
краєзнавча та екскурсійна діяльність, профорієнтаційна діяльність,

спортивно-оздоровчі заходи, учнівське самоврядування.

у ТВОРЧОМУ Ілштм»

112Р РЬ|товара (Зиетема позаурочних захебів:
гурткова робота, участь у конкурсах,
акціях, спортивно-оздоровчі заходи,
тематичні години спілкування, виховні
заходи в межах предметних тижнів,

єбиної робини

Мзом Р

ї

ЛЕ

гм традиційні заходи

Уа напрямки виховної роботи
взаємопов'язані між собою та

виконуються згідно з річним планом
роботи закладу освіти, планами роботи з

учнівським колективом кураторів,
вихователів, практичного психолога,
соціального педагога, педагогів
організаторів, ліцейної бібліотеки, гуртків, " /
спортивних секцій тощо. 185184 п(і



М Й
- ой Я і- я

Провідну роль в освітньому процесі ліцею займає національно патріотичне

виховання, яке є фундаментом становлення світогляду молодої людини,
оскільки тільки високо свідома особистість зі стійкими переконаннями зуміє

цивілізовано відстоювати свої громадянські права, виконувати обов'язки, сприяти
мируі злагоді в суспільстві, бути здатною до конкуренції, успішно

самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій
української національної культури.

георет
ч-.

ик даь «ит2

Пріоритетні напрямки системи виховної роботи ліцею:
національно-патріотичне виховання, формування здорового способу життя,
морально-етичне виховання, взаємодія ліцею, громадських та місцевих організацій,
краєзнавча та екскурсійна діяльність, профорієнтаційна діяльність,

спортивно-оздоровчі заходи, учнівське самоврядування.

у ТВОРЧОМУ Ілштм»

112Р РЬ|товара (Зиетема позаурочних захебів:
гурткова робота, участь у конкурсах,
акціях, спортивно-оздоровчі заходи,
тематичні години спілкування, виховні
заходи в межах предметних тижнів,

єбиної робини

Мзом Р

ї

ЛЕ

гм традиційні заходи

Уа напрямки виховної роботи
взаємопов'язані між собою та

виконуються згідно з річним планом
роботи закладу освіти, планами роботи з

учнівським колективом кураторів,
вихователів, практичного психолога,
соціального педагога, педагогів
організаторів, ліцейної бібліотеки, гуртків, " /
спортивних секцій тощо. 185184 п(і



упипя ебиної ребини

Гортаючи сторінки ліцейської історії, осмислюються результати копітких

пошуків і намагань створити ліцей і забезпечити його вихованцям усі умови й

можливості для розвитку життєво компетентної особистості, становлення
успішної людини.

Їспорія нашого ліцею
-

це епільна невтомна праця веїх учасників севіштнього

процесу
-
адміністрації, пебагогів ліцею, учнів ша їх башьків.

Тридцятирічна історія розвитку нашого ліцею дозволяє стверджувати,
що найкраща школа - цета, де відчувається чуття єдиної родини, де, як зазначав
К. Ушинський, «дух закладу живе нев стінах, а в характері більшості наставників
ії від них переходить до характеру вихованців», де кожен ліцеїст відчуває тепло
родинного вогнища й усвідомлює свою причетність до подальшого творення
історії ліцею.

Я» два крила у птаха, що допомагають йому вільно літати в безмежному
просторі, так сім'я і школа створюють оптимальне освітнє середовище для вільного та
повноцінного розвитку особистості дитини. Їхня співпраця є важливою умовою
ефективної навчально-виховної роботи, спрямованої на створення атмосфери
доброзичливості та взаєморозуміння. Наш ліцей безмежно вдячний усім батькам, які

довіряють нам своїх дітей, зокрема головам батьківського комітету: ЖПаченко Ю.Ф.
(2007-2008 н.р.) Данилюк ХУ. (2008-2009 н.р.), (Дпасовська В.В. (2009-2012 р.р,
ченко І 6. (2012-2014 р.р.) Пржицяк й. В. (2014-2016 р.рі), Меусевич т Кк
(2016-2017 р.р.); головам батьківської ради: Беніснко Грині (Зергіївні (2017 - 2019 р.р.)

Коємач бвітлані О лексанірівні (2019-2021 р.р.) головам піклувальної ради: Равкевич

З ені Валеріївні (2009-2011р.р.), Чопенко од. (2011-2012 нгр., Мельник ХХ
(2012-2013 нр.), Гравець Валентині Їзанівні (2013-2014 н.р), Мищаєюк Ульзі

Велебимирівні ( 2014-2015 н.р.), Пархомчук Лебмилі Миколаївні (2016-2017 н.р.),

ченко Їрині Сергіївні (2017-2018 н.р.), Дем'янчук Віктору Миколайовичу

(2018-2019 н.р.), Сікайле Длені Вікторівні (2019-2021 р.р.) та багатьом іншим.
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упипя ебиної ребини

Поряд з нашими учнями постійно знаходяться досвідчені вихователі та

куратори, які стають на час перебування дітей у ліцеї надійними друзями та
помічниками. Сьогодні варто назвати кожного з них, адже внесокїх неоціненний,

вихователі: Шишкіна ЯМ. (Зеколовська НІ, Юраш ю. Маришкова Л.І
Горбатюк НИ, Домбровська Л.В. Викун Й, Дьківська ХВ. Шізь В.В.
Бараш 9.1. Цюрке БВ. ДБашансв ЛА. Гришек В.В. Чанов С.

куратори: ГК гриійчук ов. Ко хковаь «У. (С лієєева Б.В. Гаміза БД).
Б лагобир ОВ. «азнюк ДА... з Їхк'яненко Я.В. Реревська М араніюк

| Гачшенко МВ. Шевченко П.А. Беревницька І.В. Течляк М.І.

Конератюк М. Валешук ,Ц., ( вбекимова П.В.

Житомирщина

Увесь колектив ліцею докладає максимум зусиль, щоб створити приємну
атмосферу і зробити комфортним проживання для великої та дружньої ліцейної
родини. Велика подяка обслуговуючому персоналу на чолі з заступником директора

- . 7 : - : :
з господарської роботи Цінов

язом ТВ. працівникам їдальні на чолі з шеф-кухарем

Колівець КІ. бухгалтерії на чолі з головним бухгалтером (Злюсарчук І6. Для
забезпечення якісного освітнього процесу та самопідготовки ліцеїстів у закладі

функціонує бібліотека, де її працівники на чолі з завідуючою Жпісовецькою НМ.
надають дітям кваліфіковану допомогу у доборі необхідної літератури.

»
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(Зьогодні ми маємо велику надію і щирі сподівання, що в нашому ліцеї
визначається вектор майбутнього багатьох талановитих дітей із різних куточків
Житомирщини. При найменшій згадці про ліцей наші випускники почувають себе

щасливими, а на обличчі сяє усмішка; вони прагнуть бути кращими від усіх, бо Яв

універештеші вібетоюють честь ліцею», - тож сьогодні варто визнати, якою загально

корисною, благодатною, доброю справою стала «Школа етановлення вісповібального

єбиної робини

громадянина?»
- авторська модель Людмили Корінної.

Найголовнішою ознакою ліцею є «чуття ебиної робини», наступності поколінь,
ліцейського братерства. Створенню в ліцеї атмосфери дружби, підтримки,
колективізму й особистої причетності до творення історії закладу сприяють родинніТі
свята: «Тисі - робина, а я його битина»?, творчі проєкти: «Жией енає!». Закономірно,
що кожен ліцеїст у таких умовах має унікальну можливість творчо зростати і

зреалізувати власний інтелектуальний потенціал через участь у щорічних
науково-практичних конференціях, творчих звітах, різноманітних за тематикою
виховних заходах.
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М

шейний олімп

Оскільки наш заклад - це заклад,
який виховує майбутню інтелектуальність нашої держави,

то для нашото ліцею Ліцейний олімп - це найголовніше свято.
Людмила Віталіївна Корінна

Хіцей є одним із найкращих навчальних закладів області. Його

матеріально-технічна база відповідає всім вимотам сьотодення. На мою

думку, і влада, і батьки, і тромадськість, і суспільство в цілому мають

дбати про те, щоби молодь, наші діти, жили, навчалися, виховувались у
тарних сучасних умовах. Це мають бути високоспеціалізовані навчальні

заклади, такі, як цей ліцей, де у дітей є всі можливості потлиблювати
знання з тих предметів, до яких мають хист. Усі ви - наше майбутнє, вам

розбудовувати, зміцнювати та утверджувати нашу державу, але
пам'ятайте: на Олімп піднятися важко, але ще важче на ньому

втриматись. Упевнений, що вам це під силу.
Володимир Васильович Ширма

Це один із найкращих навчальних закладів Житомирської області і

кожното року він підтверджує цей рівень наданими знаннями та

результатами. Звичайно, потрібно підтримувати дітей, молоді дарування,
які будуть навчатися в Україні і свої отриманні знання сторицею

вкладуть в економіку та розвиток країни.
Руслан Миколайович Годований

Традиційно щороку в квітні в

ліцеї проводиться «Дічейний

оліми? - свято пошанування учнів,
що мали інтелектуальні здобутки
протягом навчального року за

результатами участі в олімпіадах,
турнірах, конкурсах та вчителів, які

підготували учнів - переможців ЇЇ та ІМ

етапів Всеукраїнських учнівських
олімпіад, П та ПІ етапів

конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт членів
МАН.

До
участі в заході запрошуються

батьки "учнів, учителі, представники
громадських організацій та державних
установ.
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Пімейний олімп

(Система профільної (допрофільної) освіти закладу
ПИ. розвитку інтелектуального потенціалу учнів, тому
ліцей - один з кращих закладів освіти області за

6 показниками результатів участі учнів у Всеукраїнських Ліцейний
учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах. Ліцеїсти .

беруть участь та здобувають перемоги у Міжнародному олімп

конкурсі знавців рідної мови імені Петра Яцика,
Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської
та студентської молоді імені Тараса Шевченка, В

інтелектуальних змаганнях-турнірах юних математиків,
хіміків, економістів, біологів, фізиків, істориків,

журналістів, правознавців, спортивних змаганнях.
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Весукраїнських олімпіав
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Тож структурна діяльность ліцейної філії МАЙ «нтелектуал»
налагоджена та перевірена роками, що дозволяє чітко та результативно працювати
ось уже упродовж багатьох років. Членами ліцейної філії є не лише учні, а й учителі
ліцею, викладачі провідних вищих закладів освіти області та науково-дослідних
інститутів, представники громадських організацій.

Традиційно робота філії МАН «Інтелектуал» проводиться за напрямками:
історико-географічний (секції історії України, археології, історичного

краєзнавства);
філософія та суспільствознавство (секції правознавства, релігієзнавства,

журналістики);
мовознавства (секція українська мова, англійська мова);
літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства (секції української

літератури, світової літератури, фольклористики, літературної творчості);
математика (секція математики);
хімія та біологія (секції медицини, психології, загальної біології, хімії);
екологія та аграрні науки (секція екології);

фізика (секція експериментальної фізики).
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г. П іцейний олімп
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За останні 11 років 49 учнів-членів МАН нагороджені дипломами І етапу
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, 5 з них стали призерами ІІ етапу.

(Зьогодні МАН виховує професійно зорієнтованих, озброєних відповідним
науковим, дослідницьким інструментарієм молодих людей, які вже в ліцеї знають
своє призначення, спрямування, наукове покликання і йдуть до закладів вищої
освіти, чітко розуміючи, у якій науковій галузі вони хочуть працювати.

Успішний учитель для обдарованих дітей - це, насамперед, прекрасний
учитель-фахівець, який глибоко знає і любить свій предмет та володіє майстерністю
передати і навчити учня оволодіти знаннями, Саме такі вчителі працюють у
Житомирському обласному ліцеї Житомирської обласної ради. Плідна робота
вчителів Корінної Л.В., Басалаєвої О.В., Бібій Ю.В., Бобровницької ІВ., Бондаря СП.,
Боровської-Карандюк І.А., Гамзи Б.В., Глушенка М.В., Головіної В.Л., Демидюк О.В.,
Єлісеєвої В.В. Клименко О.А. Левончук Н.О., Лознюк АЛ., Лук'яненко Я.В.,
Мироновича С.Б., Міщенко В.О., Муравець А.С., Нестерчук С.І., Нечипорчук О.Є.,
Опанасенка В.В., ПоздняковоїЛ.К.,Преснякової Н.П., Рассохіної Л.Р, Чугунової О.В.,
Волощук Л.П., Томляка М.І., Пантелєєва Ю.Г., Гнатюк Н.М. та ін. по підготовці ліцеїстів

до участі у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів,
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН, інтелектуальних турнірах
приносить свої результати.

А |іцеїстів-переможців
адміністраціяліцею відзначає

дипломами та цінними
подарунками, а батьків і

педагогів - листами
вдячності. Цей день стає
визначним і радісним для

кожного, чиє серце б'ється в

унісон із ліцеєм. Нехай і

надалі примножується
досягнення Житомирського

обласного ліцею
Житомирської обласної ради.
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Вішвіцька (Звітлана (Зергіївнаій
доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки,

професійної освіти та управління освітніми закладами
Житомирського державного університету імені Івана Франка

«Василь Сухомлинський убачав три
джерела в керівництві творчою працею
педагогічного колективу: науку, майстерність,
мистецтво. Саме ці якості і властивості

характеризують Л. В. Корінну, директора
Житомирського обласного ліцею
Житомирської обласної ради, кандидата
педагогічних наук, доцента кафедри
соціальної педагогіки і

майстерності Житомирського державного
університету мені Івана Франка, заслуженого
працівника освіти України,
учителя-методиста, яка багато років очолює
цей колектив.

Па її керівництвом педагоги закладу пройшли шлях творчого і професійного
зростання. Нині це експериментальний заклад освіти всеукраїнського рівня, де
реалізується педагогіка партнерства, створена доброзичлива атмосфера та високий
рівень міжособистісних відносин. Результатом творчої співпраці вчителів з учнями
стали не лише численні перемоги вихованців у другому та третьому етапах

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт членів Житомирського
територіального відділення Малої академії наук та третьому і четвертому етапах
усеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, але й ті зразки творчого підходу
учнів до виконання поставлених перед ними завдань, прагнення досягти
найкращих результатів у доручених справах.

Држовнісь
громадянськість, патріотичне виховання молоді є провідним у

творчій праці директора та колективу. 3 2014 р. у ліцеї реалізується авторська
модель «Школа становлення відпс ного громадянина». Основна педагогічна
парадигма авторської школи: створення організаційно-педагогічних умов розвитку
творчого потенціалу учасників освітнього процесу; розвивальне освітнє

середовище ліцею для обдарованих дітей як фактор формування всебічно

розвиненої, здатної до інновацій, відповідальної особистості громадянина та
патріота; персоналізація науково-методичної ро боти з педагогічними кадрами.

232

!9

педагогічної

ей має високий рейтинг серед закладів освіти області та є провідним
науково-методичним центром Поліського регіону:

-на базі ліцею діє Центр професійного саморозвитку вчителя «Школа
педагогічної майстерності 2017» - чний підрозділ інституту
педагогічної освіти та освіти дорослих Національної академії педагогічних
наук України;

-ліцей є обласним осередком Усеукраїнської Асоціації «Авторської школи
України» (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і

науки України);
-систематично проводяться засідання навчально-нау чо го

комплексу «Полісся» Житомирського державного університету імені Івана
Франка, членом якого є ліцей;

-на базі методичної комісії вчителів математики, інформатики ліцею
функціонує Центр теоріїіметодики особистісно розвивального навчання
математики (спільно з кафедрою математичного аналізу Житомирського
держав ного університету імені Івана Франка);

- ліцей є членом міжнародного освітянського «Партнер»-клубу та
асоційованою школою ЮНЕСКО;

-налагоджена дієва співпраця з інститутом педагогіки та інститутом
проблем виховання НАПН України; Національним центром «Мала академія
наук України».

науково-методи «ї.їмг
Еково-вир

Педагоги та учні залучені до науково-дослідницької, експериментальної
роботи в складі ліцейної філії наукового товариства «Інтелектуал». 3 2016 по 2020
роки 195 учнів стали призерами ЇЇ та ІМ етапів Усеукраїнських олімпіад з базових
предметів. Тільки за 2017-2020 роки ліцейна філія Малої академії наук «Інтелектуал»
підготувала 59 учнів, 24 з яких посіли призові місця на ЇЇ та ІЇ етапах
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт. У всіх цих здобутках безперечна
заслуга директора ліцею, автора та натхненника «Школи становлення
відповідального громадянина Л. В. Корінної.

еодмила Віталіївна - зразок сучасного типу керівника, менеджера освіти, бо
об'єднує педагогів навколо спільних цілей, сприяє створенню умов для повної

самореалізації кожного учасника освітнього процесу, вона сповнена енергії, нових
наукових планів.

Цілеспрямованість
сила характеру, вимогливість до себе, доброзичливість,

оптимізм, організаторські здібності, уміння своєчасно зважити, де і як зосередити
свої головні силиі увагу, забезпечують їй справжній авторитет серед колег, дають
чудовий стимул для подальшого розвитку «Школи становлення відповідального
ромадянина».
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парадигма авторської школи: створення організаційно-педагогічних умов розвитку
творчого потенціалу учасників освітнього процесу; розвивальне освітнє

середовище ліцею для обдарованих дітей як фактор формування всебічно

розвиненої, здатної до інновацій, відповідальної особистості громадянина та
патріота; персоналізація науково-методичної ро боти з педагогічними кадрами.

232

!9

педагогічної

ей має високий рейтинг серед закладів освіти області та є провідним
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-на базі ліцею діє Центр професійного саморозвитку вчителя «Школа
педагогічної майстерності 2017» - чний підрозділ інституту
педагогічної освіти та освіти дорослих Національної академії педагогічних
наук України;
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математики (спільно з кафедрою математичного аналізу Житомирського
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науково-методи «ї.їмг
Еково-вир

Педагоги та учні залучені до науково-дослідницької, експериментальної
роботи в складі ліцейної філії наукового товариства «Інтелектуал». 3 2016 по 2020
роки 195 учнів стали призерами ЇЇ та ІМ етапів Усеукраїнських олімпіад з базових
предметів. Тільки за 2017-2020 роки ліцейна філія Малої академії наук «Інтелектуал»
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відповідального громадянина Л. В. Корінної.

еодмила Віталіївна - зразок сучасного типу керівника, менеджера освіти, бо
об'єднує педагогів навколо спільних цілей, сприяє створенню умов для повної

самореалізації кожного учасника освітнього процесу, вона сповнена енергії, нових
наукових планів.

Цілеспрямованість
сила характеру, вимогливість до себе, доброзичливість,

оптимізм, організаторські здібності, уміння своєчасно зважити, де і як зосередити
свої головні силиі увагу, забезпечують їй справжній авторитет серед колег, дають
чудовий стимул для подальшого розвитку «Школи становлення відповідального
ромадянина».
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Й й Усипович Папалія Євгенівна
т.в.о. начальника управління освіти і науки

Житомирської облдержадміністрації

«цей - це унікальний заклад.
По-перше, тут навчаються діти з усієї області,
діти талановиті та здібні, а в закладі створені
всі умови для здобуття освіти. По-друге,
заклад працює як новаторська школа «Школа
становлення відповідального громадянина»
за авторською моделлю Людмили Корінної.
По-третє, з 2020 року в ліцеї впроваджується
білінгвальне навчання. Такого досвіду не має
жоден заклад області, кілька тільки по Україні.
Співпраця Житомирського обласного
управління освіти та ліцею полягає в

підтримці всіх ініціатив, тому що в такому
унікальному закладі мають бути найкращі
умови. Директор ліцею дуже креативна,
колектив дружний та творчий.

Ме донька 2009 року закінчила ліцей. Увесь її клас успішно склали ЗНО, без
репетиторів, тому що весь педагогічний колектив - це досвідчені Вчителі з великої

букви, які працюють над тим, щоб випускники ліцею стали успішними,
конкурентоспроможними. Керівник Людмила Віталіїна мотивує свій колектив, веде
за собою, також у ліцеї створена така мотивуюча атмосфера, яка налаштовує дітей на

подальший вибір у житті. Усе зроблено для того, починаючи з програм, за якими діти
навчаються, і закінчуючи співпрацеюз вузами, куди підуть вчитися, щоб випускник
ліцею здобув якісну освіту та став студентом. Наукова діяльність,
пошуково-дослідницька робота, поглиблене вивчення предметів, позаурочна
робота - усе це спрямоване на те, щоб ліцеїсти обрали свій шлях і досягли тієї мети,
до якої йдуть.

Шевчання моєї доньки в ліцеї вплинуло на її майбутнє, вона вступила до
Одеської юридичної академії, закінчила та зараз працює юристом. Класним
керівником моєї дитини була Преснякова Наталія Петрівна, це не просто класний
керівник, вона як мама, окрім того вона Педагог з великої букви.
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у вас надпотужний колектив, а діти мають великий потенціал, показником
цього є численні переможці олімпіад, науково-дослідницьких конкурсів, турнірів
Всеукраїнського рівня. А якщо враховувати те, що у вашому закладі навчаються діти

переважно із сільської місцевості, то ви даєте можливість таким дітям реалізувати
себе, адже сільська школа не завжди має таку матеріально-технічну базу і такий
потенціал.

б5 директор - дуже відповідальна людина, яка змогла зібрати надзвичайно
креативний та підготовлений колектив, яка утримує високу планку вже довгі роки,
ставить перед командою однодумців високі завдання та цілі та впевнено йде до них
разом зі своїм колективом. Вона дуже енергійна, у неї багато ідей, біля неї так само
не менш талановиті педагоги, які націлені на те, щоб давати дітям знання та
можливості, а батьки знають, що тут талановиті педагоги, тому віддають своїх дітей
на навчання до ліцею. Бажаю усім здоров'я, нехай усі ідеї втілюються в життя,
осягнення перемог, нових звершень, натхнення та процвітання".

Й й (Змагін Ігор Їванович У У
директор комунального закладу «Житомирський обласний

інститут післядипломної педагогічної освіти»Житомирської
обласної ради, доктор педагогічних наук, доцент

(Зпівпраця зЖитомирським обласним ліцеєм
давня і дуже плідна. Адже на базі закладу
проводилося і буде проводитися багато
учнівських конкурсів, олімпіад. Яскравим
спогадом для мене є всеукраїнський етап
олімпіади з правознавства. Співпрацюємо й у
науковій площині», - зауважив Смагін Ігор
Іванович. Зі слів Ігоря Івановича, ліцей - один з
небагатьох закладів у Житомирській області,
випускники якого успішно складають ЗНО і

вступають до престижних вишів.

У;
Ми«Китомирський обласний ліцей - це сучасний, перспективний, креативний

заклад, який не боїться експериментувати. Це заклад, імідж якого не дасть йому
можливості зникнути з освітянської карти Житомирської області», Ігор Іванович.

Ігор Іванович побажав керівнику і всьому педколективу витримки, міцного

,. 7

здоров'я, терпіння, світлого майбутнього та вдячних учнів.
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давня і дуже плідна. Адже на базі закладу
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(Зейко Шаталія Хніріївна
доктор педагогічних наук, професор Житомирського

державного університету імені Івана Франка

«У сі ці 30 років - це довга дорога, починаючи
від Житомирського обласного педагогічного ліцею,
ліцею |для обдарованих дітей, а зараз -
Житомирського обласного ліцею, який завжди був у
моєму житті. Як і дружба з директором Людмилою
Віталіївною. Я тут починала як вчитель, а потім - як
викладач предмету «Педагогічна етика». І цей досвід
мені дуже запам'ятався».

Шепалія Андріївна зауважила, що ліцей - це
наукова платформа, де працюють
вчителі-дослідники, навчаються ліцєїсти-дослідники.
Освітній заклад співпрацює з Академією
педагогічних наук,ЖДУ імені І. Франка. | ця співпраця
розширюється.

М. зростали і зростаємо разом: і ліцей, і ЖДУ ім. І. Франка. Усі в захваті від

організації освітньої моделі функціонування ліцею, від тієї уваги, яка приділялась і

приділяється тут науці. Щорічні конференції, які проходять у стінах Житомирського
обласного ліцею, - це можливість теоретикам співпрацювати з практиками, Бажаю
вам здоров'я і перспектив, які ви маєте підтримати».
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й й Ж ренбарчук Валентин Васильович
начальник управління освітиЖитомирськоїміської ради

«Я хочу привітати ваш ліцей з такою
знаменною датою і керівника ліцею- Людмилу
Віталіївну Корінну, яка є високим професіоналом,
науковцем, людиною харизматичною. Пишаюсь
тим, що ми не тільки колеги, а ще й друзі. Нас
об'єднує небайдужість до своєї праці, адже
людина, яка так ставиться до своєї роботи,
досягає хороших результатів - і ваш ліцей тому
приклад, адже він є гордістю не тільки

Житомирщини, а й усієї України. Наша співпраця
полягає в тому, що ми постійно обмінюємося
досвідом, беремо участь у всіх заходах у галузі

|

и
освіти. Ми і надалі будемо продовжувати нашу
плідну співпрацю з прекрасним ліцеєм на чолі з

лідером освіти - Людмилою Віталіївною. Ліцей - це заклад для дітей, тут створені усі

умови для навчання та виховання. Вас обирають і міські діти, бо це заклад
професійний, модерновий, креативний, тут талановитий педагогічний колектив на
чолі з креативним керівником. Нехай увесь педагогічний колектив рухається тільки

перед, долаючи всі перешкоди та негаразди».

Й й (Зюравчик Миколаи
проректор з питань моніторингу якості освіти

і незалежного оцінювання ЖОЇПЛО

« цей завжди виступає нашим партнером
у проведенні конкурсів, олімпіад, турнірів. Уже
більше 10 років я маю задоволення
співпрацювати з колективом, керівництвом,
дітьми. Успіхи, які досягли ліцеїсти у ЗНО, у
конкурсах, олімпіадах, МАН, є найвизначнішими.
У вас дуже потужна освітня платформа. У вас

чудові перспективи в майбутньому стати
провідним закладом в Україні серед профільних
ліцеїв. Бажаю вам мати гарних учнів».
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(Зейко Шаталія Хніріївна
доктор педагогічних наук, професор Житомирського

державного університету імені Івана Франка
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Шепалія Андріївна зауважила, що ліцей - це
наукова платформа, де працюють
вчителі-дослідники, навчаються ліцєїсти-дослідники.
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розширюється.
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організації освітньої моделі функціонування ліцею, від тієї уваги, яка приділялась і
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знаменною датою і керівника ліцею- Людмилу
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дітьми. Успіхи, які досягли ліцеїсти у ЗНО, у
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Пилипчук Напалія (Зергіївнаій
начальник служби у справах дітей

Житомирської облдержадміністрації

«Мені дуже приємно, що я долучилися до
людей, які нині мають нагоду привітати один із

найкращих закладів загальної середньої освіти
області з його поважним ювілеєм. Я розпочала
свою фахову діяльність учителя хімії саме в ліцеї,

тривалий час викладала - і тому за весь період
існування закладу бачу його еволюцію та
розвиток на краще. Проте незмінними
залишаються вимоги до всього педагогічного
колективу - це високий рівень професіоналізму,
науково-методична підготовка до кожного
заняття, незалежно від того, онлайн чи

звичайному режимі вона відбувається, |,

звичайно, дуже важливо, що зауважують
більшість батьків, з якими я спілкуюся, - це
індивідуальний підхід до кожного учня.

о ліцею приходять навчатися діти з усіх куточків нашої області з різним
рів знань, з різною ментальністю, своїм баченням, зі своїми сімейними
цінностями, але проходить зовсім мало часу - і вони стають однією ліцейню сім'єю,
для якої пріоритетом є отримання знань, у якій ти не можеш бути гіршим, ніж інший,
ти чітко розумієш поставлену мету та до неї рухаєшся, адже в пріоритеті творчість,
індивідуальні здібності.

Я живу в мікрорайоні, де знаходиться ліцей, і маю можливість спостерігати, як
покращилась матеріально-технічна база, це фактично зона відпочинку.

Поиємно спостерігати за ліцеєм під час вступної компанії - уся вулиця
Коростишівська гомонить голосами батьків, які разом зі своїми дітьми, розуміючи
важливість і значення тих знань, які надаються в ліцеї, приїжджають та планують
продовжити навчання своїх дітей саме в цьому закладі.

Дей - це дружня сім'я: і батьківська громадськість, і колектив в цілому, але
мивсі знаємо, що результативність спільної колективної роботи залежить від лідера
і керівника. Людмилу Віталіївну я знаю дуже давно, щез тих часів, коли вона була
моїм учителем математики у ЗОШ МФ2 м. Житомира, - вона й тоді була дуже
енергійною, творчою, і того творчого запалу в неї не зменшилося нині. Вона лідер,
завжди прагне сама до саморозвитку і веде за собою людей, які підтримують її

життєву позицію. Хочу сказати, що я як її учениця багато в чому наслідую саме ці

риси її характеру. Бажаю усім міцного здоров'я, творчого натхнення, творчих
здобутків, реалізації усіх задумів, планів.

зг
Я переконана, що Житомирський обласний ліцей має право на існування і

попереду в нього велике майбутнє, адже тут не тільки дають знання, але й готують
дітей до самостійного життя, вони успішно, закінчивши заклад, готові проживати в

гуртожитку, вміють комунікувати, їх учать учитися.

Що вітання всьому педагогічному колективу на чолі з Корінною Людмилою
Віталіївною!».

Бех ЇванДрами 7
дійсний член Національноїакадемії педагогічних наук України, доктор

психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання
НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України

іі

Й итомирський обласний ліцей - це
унікальне освітнє явище не тільки для
Житомирщини, але й для всієї України, бо зібрати
таке сузір'я педагогів міг лише такий директор, як
Корінна Л.В. Імпульси, що ідуть від цього закладу,
розходяться всією Україною. Створено потужний
педколектив, що дбає про своїх вихованців
по-материнськи. Ліцей та Інститут проблем
виховання - у постійній співпраці».

Іван Дмитрович побажав ліцею і надалі
триматися таких висот, адже 30 - це пора розквіту,
педагогічної зрілості, пора продовжувати
випускати в життя справжніх громадян, щоб
Україна була передовою країною у всіх
починаннях.
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Пилипчук Напалія (Зергіївнаій
начальник служби у справах дітей
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унікальне освітнє явище не тільки для
Житомирщини, але й для всієї України, бо зібрати
таке сузір'я педагогів міг лише такий директор, як
Корінна Л.В. Імпульси, що ідуть від цього закладу,
розходяться всією Україною. Створено потужний
педколектив, що дбає про своїх вихованців
по-материнськи. Ліцей та Інститут проблем
виховання - у постійній співпраці».

Іван Дмитрович побажав ліцею і надалі
триматися таких висот, адже 30 - це пора розквіту,
педагогічної зрілості, пора продовжувати
випускати в життя справжніх громадян, щоб
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(4 Маршиненко (Звітлана Миколаївна
начальник відділу дослідження підготовки вчителівДНУ доктор педагогічних наук, професор Київського міжнародного

«Інститут модернізації змісту освіти», кандидат університету, проректор з науково-педагогічноїроботи
педагогічних наук, науковий консультант

Кириленко (Звітлана Белебимирівнаіі

«Б мапі освіти України Житомирський
обласний ліцеї є досить відомим, має великий

«творчий та педагогічний потенціал, є

продуктивним майданчиком для інноваційної

«Дей - це прекрасний, унікальний освітній

заклад,що зробив величезний внесок не лише в

розвиток практичної освітянської діяльності, але й

у наукові пошуки, наукові досягнення. Сьогодні цей
заклад має широкі крила й обіймає всю Україну,
адже має багато послідовників. Заклад, що не

просто працює в експериментальному режимі, але
й шукає новітні ідеї та впроваджує їх. 30 років - це

"|

діяльності». Світлана Миколаївна у вітальному
слові побажала розквіту, розширення
перспектив, упевненості в завтрашньому дні,

гарних випускників, які стануть гордістю; батькам
молодість, ще все попереду, це початок плідної
праці. Це цікаве майбутнє, що дозволяє творити!»,

Світлана Володимирівна бажає отримувати
задоволення від своєї роботи, здоров'я, творчого
злету та найважливіше - мати внутрішнє щастя.

77
Завалевський Юрій Їванович

вихованців - терпіння, насолоди від співпраці із

закладом, а учителям - творити та створювати
умови для процвітання молодих, творчих
поколінь.
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заступник директора Державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти»МОН України, доктор педагогічних

наук, доцент, заслужений працівник освіти

ректор Поліського національного університету,
доктор економічних наук, професор

рн

у
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«Ж ліцей З"ІКитомирський обласний ліцей це
осередок талановитих дітей області, це гарні
давні традиції професійності, майстерності,
індивідуального підходу до кожної дитини,
Зазвичай така робота дає хороші результати
участі учнів у конкурсах, олімпіадах. Бажаю
підтримувати традиції, вдосконалюватися, щоб
наша співпраця продовжувалася».

«К й й ліцей -ДКитомирський обласний ліцей це
заклад, що є авторським проєктом. Проблема
формування відповідального громадянина є

наразі дуже актуальною». Юрій Іванович понад
усе бажає всім здоров'я, мирного неба, щоб не

торкнулося чорне лихо війни, щоб були
реалізовані плани і мали позитивний результат.

||

Бажає й надалі виховувати справжнього патріота
і громадянина нашої незалежної держави, який
любить, поважає, оберігає свою Батьківщину.
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ДР 1: Васянович Григорій Папрович
доктор педагогічних наук, почесний академік Національноїакадемії педагогічних
наук України, професор кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук

Львівського державного університету безпекижиттєдіяльності

Ліцей, ліцей... Ним марив Аристотель,
Ідей і знань немає тут і дна...
Він кращий з кращих із десятків, сотень,
Керує ним Людмила Корінна.

Тримає курс ліцей Громадянина,
Нам так потрібний нині саме. ..Він,
Відповідальний, гідний честі чину
ГУкраїни вірний, справжній син.

Ї що б ми були без патріотів,
Чи не схилилисяб у звитягах і борні,
Дорожкі патріоти нам від срібла й злота,

Марія Александрова пильнує,
Щоби не втратить ідентичності буття,
Вона і мислить, і соціалізує...
Без цього є безвартісним життя.

Рассохіна кохаєтьсяу мові,
Бо мова.. Сонце, мова - це святе,
Зростаємо всі ми у Божім Слові,
Бо Слово Боже справді золоте,

Дюзнюк Анжела також за культуру,
Весела, чарівна, вся без зажури,
Дарує обдарованості бал.

Ми переможемо їху «гібрідній» цій війні.

Шаталя Пресняковау співпраці,
Співпраця, справді, сили додає,
Історія - це краща з едукацій,
А правознавство сили додає.

«Хімічить» вдало, усім аргументує,
Розумниця Наталя Левончук,
Позицію свою хай кожен презентує,
Навчав так Менделєєв, а іноді й Кравчук...

Боровська-Карандюк, красуня із натури,
Емоції зашкалюють завжди,
Вона зразком є мовної культури,
А інтелект - він завше молодий.

Х ось Наталя, з прізвищем Шевченко,
Вона завжди сидить у мережі,
А вній буває журно і гарненько,
І спробуй тут серйозність вбережи...

І Кондратюк, і Бобровицька поряд,
Для них сім'я - це перша із окрас...
Любов - це свіжий подих моря,
Це те, що зачаровує всіх нас.

Головіній все сниться «Бім» і Інгліш,
І технології, яким вже не суть числа...
Не проміняє вона Дух на сендвіч,
Вона в Європі, у Житомирі зросла.
Х Єлісєєва - це ж внучка Піфагора,
Без математики немає смилу жить,
Вона навчала навіть Чорномора,
Як по суху, і по воді ходить...

Їй у підмозі мила Чугунова,
Вона також за алгебру стоїть,
За неї в бій іти вона готова,
І ліцеїстів алгебрі навчить.

Х ще Канарський - захисник Вкраїни,
Свій позитивний імідж береже,
Навчає ліцеїстів без упину,
Щоб захистить її від ворогів й пожеж.

242
Х о С!9

Гамза нам стверджує: біологічне вічне,
Якщо його сам «сапієнс» не вб'є,
До компетенцій так воно дотичне,
Важливо, що їмо, і яку воду п'єм...

Та ж і мистецтво є правдиво, вічне,
Тут має рацію, красуня Євдокимова Наталі,
Житьу красі, мистецтві - органічно,
Жить без мистецтва, як це, на Землі...

ХХ Наталі вторує Наришкова,
Любо з любові, це вже не секрет...
І виховання золота підкова,
Уньому Особистість має злет.

| Ольга Бардаш Наті аплодує,
Демократично кличе до звитяг,
Усім єством вона «самоврядує»,
І кличе до активного життя.

Х ще і Шпінь, щоб Валю не забути,
Сумлінна в позаурочний час...
Хоч і нелегко віз такий тягнути,
Є результат і радощі щораз.

У ліцеї є все: і праця, і свобода,
Є «мовний табір», танці та вірші,
Є висота українського роду,
Його незламність Духа і душі.

Високі гості є, І навіть із ВерхРади,
Є і такі, звичайні, ніби Я...

Громадянин ніколи нам не зрадить,
Мені ви рідні, рідні, як сім'я.

г
Дехай усім Вам лише додається,
Гце пишу із щедрої руки
Ось так історія «кується»,
Мої ви незбагненне земляки...

Калінін Вабим (лекеанбрович

7) (
заступник директора комунального закладу «Житомирський

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Житомирської обласної ради

«Дей - завжди був першим | в науковій, і в

експериментальній роботі. Це цікавий, затишний,
несхожий на інших, особливий та єдиний заклад у
Житомирській області, що має авторське право».
Вадим Олександрович бажає працювати далі,
мати силу і наснагу, щоб було ще більше визнань
не лише в моральній, але й матеріальній площині.
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й й Космач (Звітлана (ексанбрівна
голова ради батьківської громадськості 2020-2021 рр.

Житомирського обласного ліцеюЖитомирської обласної ради

Ж обласний ліцей -итомирський обласний ліцей - це не

просто заклад, де відбувається процес навчання,
а це друга домівка наших дітей, це життя, це рух,
що спрямований лише на дію вперед. Для мене є

важливим те, щоб навчальний заклад не стояв на

місці, не боявся експериментувати, не боявся
нових змін. Чому це важливо? Тому що сьогодні
все настільки швидко розвивається і зазнає змін,
що потрібно бути готовим це сприйняти і вчасно
зреагувати. | я, як голова ради батьківської

громадськості, на 10096 переконалась у тому, що
цей ліцей упевнено й цілеспрямовано йде до
своєї мети, незважаючи на перешкоди чи

негаразди.

Мені надзвичайно приємно працювати з таким прекрасним і мудрим
керівником ліцею, Людмилою Віталіївною. Адже це людина, яка віддана своїй справі.
Мені, як голові батьківської громадськості, завжди хочеться допомагати ліцею в усіх
починаннях. Так, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Україні, задля безпеки
наших дітей та завдяки батькам класи ліцею поповнилися новими одномісними
партами та стільцями; були подаровані жалюзі для окремих аудиторій, постійно
надається допомога адміністрації ліцею в організації та проведенні заходів,
підготовки до нового навчального року. Мені дуже приємно, що я є частиною такого
прекрасного закладу. Ія бажаю всім процвітання, невпинного руху вперед, гармонії
та добра»

77

Дипко (Зергій Папрович

процвітання, гарних учнів, які приносили б славу ліцею, адже ліцей щороку дає
багато переможців олімпіад. Директору і педагогам бажає процвітання та підтримки
від учнів та батьків, щоб усі мрії здійснювалися.

випускник 1991 року та батько двох ліцеїстів

азом із дружиною ми є випускниками 1991р.
Житомирського обласного ліцею. У ліцеї ми отримали
гарні знання, за що щиро дякуємо. Наші діти також
здобували освіту в ліцеї. Навчання в цьому закладі дало
нам високі знання. Після закінчення ліцею діти легко
вступили до вищих навчальних закладів на державній
основі навчання. Житомирський обласний ліцей дає
чудові знання, цікаве спілкування, шляхетне виховання
та вірних друзів. За три роки навчання тат донька і син

отримали грунтовні знання».

іі

г
(Зергій Петрович бажає навчальному закладу
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Жлла Бутрик
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мама випускниці

і

«Я задоволена та дуже вдячна долі, що моя
ідонька навчалася в ліцеї, бо цей навчальний

заклад дав гарні знання Яні. Завдяки отриманим
знанням моя донька вступила на державну
основу навчання до Житомирського університету
ім. І. Франка. Велике дякую директору та
педагогам за їх нелегку працю. Я задоволена, що
моя дитина навчалася в Житомирському
обласному ліцеї. Низький вам усім уклін та щирі
вітання», - наголошує пані Алла.
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Валентина (Зпасовська
голова батьківської громадськості 2019-2020 н.р.
Житомирського обласного ліцеюЖитомирської

обласної ради, мама випускниці

«Хочу сказати тільки найкращі слова про
навчальний заклад, у якому вчителі навчають
учитися, передають досвід для здобування
майбутньої професії, стають рідним, такими, до
кого можна звернутися за порадами. Висловлюю
щиру подяку за працю директору, усьому
педагогічному колективу». Пані Валентина з
нагоди 30-річчя від дня заснування закладу
побажала подальшого процвітання, наснаги,
нових звершень та бути завжди попереду.

дідусь випускниці

«Дей - один із найкращих закладів освіти.
| Наше знайомство з цим закладом відбулося ще в

2003 року, коли рекомендував для вступу одну з

найкращих своїх учениць, що стала першою
ластівкою, а згодом і однією із найкращих
випускниць ліцею. Ліцей є , безперечно, тим
закладом, про навчання у якому мріє величезна
кількість дітей, бо в ньому створена якнайкраща
база для отримання глибоких знань, працюють
найкращі вчителі, які і дають грунтовні знання, а ще
працюють і мої одногрупники, з якими навчався у
вузі - Корінна Л.В., директор ліцею, Єлєсєєва В.В. -
учителька математики та економіки, і моя
вихованиця - вчитель хімії Зинюк Н.М.»

іііі
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Керінна Галина Вішаліївна М
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|

директорЖитомирського обласного центру зайнятості,
батько випускників

«Ще»
вітаю заклад та вчителів з

30-тирічним ювілеєм. Двоє моїх дітей навчалися
в Житомирському обласному ліцеї, де отримали
гарні знання, науку життя і щирості. Я дуже
задоволений, що діти закінчили цей прекрасний
заклад. Бажаю і надалі процвітання
Житомирському обласному ліцею».

мама випускника
ій

«Даня, щиру подяку і низький уклін
адресую вчителям , вихователям, а також іншим

працівникам ліцею на чолі із директором -
Корінною Людмилою Віталіївною. Учителі завжди
по-батьківськи, по-материнськи ставилися до
мого сина, який нещодавно закінчив цей заклад,
який став для нього, як і для інших дітей,
справжньою ліцейною родиною»,

Глина Віталіївна бажає добра, радості,
Господнього благословення та процвітання усім,
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Ж нерійчук КУльга |ванівна
викладач кафедри методики викладання навчальних предметів ЖОЇІППО, Йй Шуневич (Уксана Михайлівна
здобувач лабораторії суспільс тих дисциплін Академії педагогічних

.

наук України, представник Вінницького ЦЯО, мама випускника мама випускника, доцент кафедри методики викладання

2 навчальних предметів, кандидат педагогічнихнаук« Житомирському обласному ліцеї
навчалися мої син та племінник. Про ліцей
залишилися лише гарні спогади: учителі стали
справжніми друзями, другими батьками для
своїх вихованців, які приїхали на навчанняз усіх
куточків Житомирської області. Ліцеїсти

отримують тут гарні знання, випускники стають
студентами кращих вузів України, навчаються за

кордоном, Педагоги ліцею займаються науковою
роботою, активно співпрацюють із

Житомирським ОІППО. Хочеться, аби держава
підтримувала такі навчальні заклади, адже гарні

іі

«Коли обирали освітній заклад для
сина, особливу увагу звертали на можливість

здобути поглиблені знання з тих предметів,
які виносяться на ЗНО, однак хотілося, щоб у
цілому рівень викладання був високим. Тож
без вагань обрали саме цей заклад і не
помилилися. Найбільш цінним є те, що

|

ліцеїстів тут навчають самостійно здобувати
знання, долати навчальні і життєві виклики.
Маючи фахову підтримку від своїх педагогів,
діти беруть участь у конкурсах МАН,

і
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знання - це майбутнє наших дітей нашої І .

ержави».
олімпіадах |і

конкурсах, гартуючи в
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випробуваннях свій характер. А профільні
предмети багатьом вдається скласти на С

У у/
с

відмінно під час ЗНО без залучення
|

репетиторів.

і

Березовенко Вішалій Папрович
і

Водночас діти мають можливість усебічно розвиватися, бо ж постійно стають
- депутат Бердичівської міської ради учасниками цікавих виховних активностей, дослідницьких проектів. Ліцей став для

і

М та батько випускниці мого сина стартовим майданчикому виборі професії, а вчителі - наставниками, які

у«М
.

йшли поруч і допомагали із самовизначенням, створювали освітній простір, у якому
1Роя донька цьогоріч є випускницею панує повага й вимогливість.

ліцею. Ми не випадково обрали цей заклад,
адже він, ДІЙСНО, один із

найкращих на Бажаю всім міцного здоров'я й досягнення високих цілей!»
Житомирщині. Учні ліцею розумні,
розвинені, самостійні, пристосовані до
життя, Вони знають, чого хочуть, Як Цього
досягти і вміють це робити. Хочеться
побажати ще не один десяток випусків уу
такому ліцею».
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роботою, активно співпрацюють із

Житомирським ОІППО. Хочеться, аби держава
підтримувала такі навчальні заклади, адже гарні

іі

«Коли обирали освітній заклад для
сина, особливу увагу звертали на можливість

здобути поглиблені знання з тих предметів,
які виносяться на ЗНО, однак хотілося, щоб у
цілому рівень викладання був високим. Тож
без вагань обрали саме цей заклад і не
помилилися. Найбільш цінним є те, що

|

ліцеїстів тут навчають самостійно здобувати
знання, долати навчальні і життєві виклики.
Маючи фахову підтримку від своїх педагогів,
діти беруть участь у конкурсах МАН,
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випробуваннях свій характер. А профільні
предмети багатьом вдається скласти на С
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відмінно під час ЗНО без залучення
|

репетиторів.
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Березовенко Вішалій Папрович
і

Водночас діти мають можливість усебічно розвиватися, бо ж постійно стають
- депутат Бердичівської міської ради учасниками цікавих виховних активностей, дослідницьких проектів. Ліцей став для

і

М та батько випускниці мого сина стартовим майданчикому виборі професії, а вчителі - наставниками, які

у«М
.

йшли поруч і допомагали із самовизначенням, створювали освітній простір, у якому
1Роя донька цьогоріч є випускницею панує повага й вимогливість.

ліцею. Ми не випадково обрали цей заклад,
адже він, ДІЙСНО, один із

найкращих на Бажаю всім міцного здоров'я й досягнення високих цілей!»
Житомирщині. Учні ліцею розумні,
розвинені, самостійні, пристосовані до
життя, Вони знають, чого хочуть, Як Цього
досягти і вміють це робити. Хочеться
побажати ще не один десяток випусків уу
такому ліцею».
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Весельський (лекеанір Бериеович
батько випускників

«Д.
заклад, який зберіг таку форму

навчання, де є справжній Вчитель, адже нині

система освіти трансформувалася у викладачах, а
цей заклад зберіг учителя, Тому питання вступу
наших дітей до ліцею було прийнятез легкістю. 1 я

жодного разу не пожалкував про те, що обрав
для своїх дітей саме цей заклад, У результаті мої

діти отримали гарні знання, що дозволили їм

вступити до університету на бюджетну форму
навчання, самостійність, ліцей дав можливість
дітям вирости не лише фізично, але и духовно,
інтелектуально, що є дуже важливо. Бажаю всім

педагогам залишатися такими, якими ви є, ЯКЩО
змінюватися, то лише на краще, покращення
матеріальної бази та підтримкиз боку влади».

77
Пслулях Валеншина |ванівна
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директорЖитомирського ліцею М?2,
мама випускника першого випуску

«Ша співпраця з ліцеєм почалася 1991

року, коли відкрили експериментальний заклад
на Мар'янівці і ми на сімейній раді вирішили, що
нас син буде навчатися саме тут, тобто мій син,
відмінник у школі, пішов навчатися до ліцею.
Спочатку було страшно, бо були й трійки, але
навчальному закладу вдалося налагодити свою
роботу так, що випускники математичного класу
закінчили ліцей успішно. Потім у нашому ліцеї, я

кажу, як мама - нашому, навчалася і моя
племінниця - Наталія Полулях.

250

Де зі школи Мо2, де я працюю директором, теж ідуть до вас за освітою, а

Кор Людмила Віталіївна працювала спочатку в нас у школі вчителем
математики, тому ми і надалі продовжуємо співпрацювати та товаришуємо. Якось я
запитала у вашого директора, чи довго чекати змін на краще, на що вона мені

відповіла: «Якщо чекати, то довго». От у цьому вся вона і ваш колектив.
Я вам бажаю всім міцного здоров'я та творчих злетів».

ДТ чеенко Їрина (ергіївна
голова батьківського комітету2012-2014 років,

мама випускниці

«Мо донька мріяла стати лікарем, ми

обійшли всі навчальні заклади, але зупинилися на

цьому, чекали з сьомого класу, щоб прийти до вас
до 9 класу, тим паче, що тут був хіміко-біологічний

профіль. Моя донька стала ліцеїсткою цього
прекрасного навчального закладу, а я - головою
батьківського комітету в найважчі часи для нього,
коли нависла загроза закриття в 2013 року. 3 того
часу почалася боротьба за навчальний заклад, за
його існування. Постало питання так, що діти
повинні були повернутися назад до шкіл, я

розуміла, що ми могли б вернутися до міської

школи, а як бути дітям, які приїхали сюди
навчатися з сіл Житомирщини?

Батьки, учителі та діти піднялися відстоювати наш ліцей, ми стукалиу всі двері,
ми об'єдналися навколо однієї проблеми, вийшли на акцію протесту перед
обласною радою, вийшли не тільки батьки, а й діти. Нам вдалося підняти це питання
на сесії обласної ради. Першими на нас звернули увагу, за що ми безмежно вдячні,
Тимошенко Микола Михайлович та Годований Руслан Миколайович. Ми писали
листи до Верховної Ради України, нас там почули такі депутати, як Геннадій Зубко,
Олег Черпіцький, Віктор Развадовський, а на обласному рівні нам допомагали також
голова Житомирської обласної ради Йосип Запаловський та голова Житомирської
обласної адміністрації Сергій Рижук. Нас почули, ми відстояли наш ліцей. Моя
донька, закінчивши навчання, вступила до Київського медичного вузу ім.

Богомольця, успішно його закінчила, працює. У вас прекрасний директор, якій

вдалося об'єднати навколо себе креативний колектив, який віддає душу своїм

вихованцям,

Бажаю всім міцного здоров'я, нехай ліцей процвітає, адже ми одна сім'я».
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для своїх дітей саме цей заклад, У результаті мої

діти отримали гарні знання, що дозволили їм
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навчання, самостійність, ліцей дав можливість
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розуміла, що ми могли б вернутися до міської
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навчатися з сіл Житомирщини?

Батьки, учителі та діти піднялися відстоювати наш ліцей, ми стукалиу всі двері,
ми об'єдналися навколо однієї проблеми, вийшли на акцію протесту перед
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вдалося об'єднати навколо себе креативний колектив, який віддає душу своїм

вихованцям,
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Жуковець лена Ігорівна
учитель іноземної мови, випускниця 2017 року

«Дей - це не просто заклад освіти, а

домівка, куди хочеться повертатись. Тут
відчувається своя особлива атмосфера
домашнього затишку, тепла та спокою.
Познайомились ми з ліцеєм 2008 року, коли

відбувались вступні випробування на
лінгвістичний напрямок. Важко переоцінити
роль ліцею у моєму становленні як особистості.
Тут я не лише отримала грунтовні знання з усіх
предметів, а й знайшла друзів, з якими поруч
досі.Я змогла розкрити свій творчий потенціал та

розвинути здібності. Ліцей - це шлях до успіху,
завдяки якому я отримала вищу освіту за

державною формою навчання.

у ліцеї працюють найкращі педагоги, і мені надзвичайно приємно, що
директор ліцею Людмила Віталіївна повірила в мене та дала можливість отримати
унікальний досвід, і я вже тепер - учительу ліцеї та навчаю дітей іноземній мові. Я
впевнено можу сказати, що люблю свою роботу, яка надихає та окриляє.

Бажаю всьому колективу ліцею невичерпного натхнення на многії літа».

У/Г

аврилюк Ма шна ( лексіївнаР Р

учитель математики, випускниця ліцею

«Я вирішила навчатисяв ліцеї, оскільки він

дає високоякісну освіту, а моїм улюбленим
предметом у школі була математика. Тому мій

вибір зупинився саме на

природничо-математичному профілі. Важливим
аргументом вибору на користь ліцею також стало
те, що мої близькі рекомендували мені цей
заклад.

Навчальну практику я проходила також у
ліцеї, а потім Людмила Віталіївна запропонувала
мені працювати вчителем, за що я їй дуже вдячна.

|

Мі

ЇЖХожного року наш заклад бере участь у
багатьох міжнародних виставках виставках, де

посідає призові місця. Ліцей має високий рейтинг серед освітніх закладів області та
є провідним науково-методичним центром Поліського регіону, а також - це
експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня. На його базі

здійснюється дослідно-експериментальна робота.

Кожен учитель, який навчав мене, надавав грунтовні знання зі свого предмету.
Завдяки їм я стала конкурентно спроможною і вступила до омріяного вузу на

державну форму навчання. Після ліцею навчатися в університеті було набагато
легше.

цею бажаю безліч перемог у підкоренні нових висот та вдячних ліцеїстів.

Педагогічному колективу хотілося б побажати успіхів, оптимізму. Не забувайте, що
ваші педагогічні здібності і чуйне ставлення до кожного ліцеїста роблять навчання

успішним, ваш професіоналізм та чуйність до кожного допомогли розкрити багато
талантів і здібностей багатьох поколінь ліцеїстів.

ПІзновні ліцеїсти, за час навчання в ліцеї ви всі дорослішаєте і зі зворушливих
пташенят перетворюєтеся в справжніх птахів, готових летіти, розправивши свої

крила. Попереду - довге цікаве життя, я бажаю кожному знайти свою дорогу. Нехай
усі ті знання і навички, що ви отрималив ліцеї, стануть міцним фундаментом для
подальших звершень, а люди, які були з вами всі ці роки, надовго залишаться в серці
КОЖНОГО».
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Бажаю всьому колективу ліцею невичерпного натхнення на многії літа».

У/Г

аврилюк Ма шна ( лексіївнаР Р

учитель математики, випускниця ліцею

«Я вирішила навчатисяв ліцеї, оскільки він

дає високоякісну освіту, а моїм улюбленим
предметом у школі була математика. Тому мій

вибір зупинився саме на

природничо-математичному профілі. Важливим
аргументом вибору на користь ліцею також стало
те, що мої близькі рекомендували мені цей
заклад.

Навчальну практику я проходила також у
ліцеї, а потім Людмила Віталіївна запропонувала
мені працювати вчителем, за що я їй дуже вдячна.

|

Мі

ЇЖХожного року наш заклад бере участь у
багатьох міжнародних виставках виставках, де

посідає призові місця. Ліцей має високий рейтинг серед освітніх закладів області та
є провідним науково-методичним центром Поліського регіону, а також - це
експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня. На його базі

здійснюється дослідно-експериментальна робота.

Кожен учитель, який навчав мене, надавав грунтовні знання зі свого предмету.
Завдяки їм я стала конкурентно спроможною і вступила до омріяного вузу на

державну форму навчання. Після ліцею навчатися в університеті було набагато
легше.

цею бажаю безліч перемог у підкоренні нових висот та вдячних ліцеїстів.

Педагогічному колективу хотілося б побажати успіхів, оптимізму. Не забувайте, що
ваші педагогічні здібності і чуйне ставлення до кожного ліцеїста роблять навчання

успішним, ваш професіоналізм та чуйність до кожного допомогли розкрити багато
талантів і здібностей багатьох поколінь ліцеїстів.

ПІзновні ліцеїсти, за час навчання в ліцеї ви всі дорослішаєте і зі зворушливих
пташенят перетворюєтеся в справжніх птахів, готових летіти, розправивши свої

крила. Попереду - довге цікаве життя, я бажаю кожному знайти свою дорогу. Нехай
усі ті знання і навички, що ви отрималив ліцеї, стануть міцним фундаментом для
подальших звершень, а люди, які були з вами всі ці роки, надовго залишаться в серці
КОЖНОГО».
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Їук'яненко Яся Басилівнау
випускниця ліцею, зараз учитель математики

«Період навчання у школі дуже важливий
для будь-якої людини, адже саме в цей час йде
формування особистості, рис її характеру, вмінь
та навичок. Дитина отримує базовий рівень
освіти та визначається з майбутньою професією.
Ще в шкільні роки я вирішила, що хочу стати
вчителем. Саме тоді і виникло бажання вступити
до ліцею, а прийняти остаточне рішення мені

допомогли мої батьки та вчителі. Першого
вересня я переступила поріг омріяного закладу.
Мене навчали такі вчителі, які повністю себе
віддавали навчанню і вихованню учнів, зокрема
дуже вдячна Калачовій Ларисі Володимирівні,
яка є Педагогом математикиз великої літери.

ожен учитель ліцею - утілення високого професіоналізму і відданості своїй

справі. І найголовніше, що ліцей готує не просто учнів, які багато знають, а таких, які
вмітимуть постійно вчитися, орієнтуватися в безмежному інформаційному просторі
та застосовувати набуті знання в житті. Як джерело, що напуває всіх, хто потерпає
від спраги, так і ліцей - дає знання усім, хто хоче їх здобути. Саме в стінах рідної

Альма-Матер я отримала грунтовні знання для здобуття спеціальності вчителя
математики. Ліцей виправдав мої сподівання - моя мрія здійснилася.

Ком я закінчила університет, то прийшла працювати в ліцей. Здавалося б,
пройшло не так багато часу, але тут багато чого змінилося: було проведено велику
роботу з естетичного оформлення коридорів, класних кімнат, їдальні, спальних
корпусів, значно покращилась матеріальна база.

В усі добрі справи та успіхи колективу ліцею вкладено вагому працю
директора ліцею Корінної Людмили Віталіївни, енергійної, принципової, вимогливої
до себе та інших.

3 нагоди 30-річчя бажаю ліцею завжди мати високий авторитет, сильний
учительський склад, вимогливість до навчання та виховання ліцеїстів, до якості

роботи педагогічних працівників. І нехай ще для багатьох поколінь випускників
роки навчання в ліцєї стануть найкращим спомином дитинства і юності! Колегам
бажаю міцного здоров'я, великого людського щастя та благополуччя.

Нехай невичерпна енергія, оптимізм і надалі будуть вашими постійними

супутниками в житті, а доля подарує багато світлих літ у мирі та добробуті. А
ліцеїстам хочу сказати, що вам надзвичайно поталанило, що ви навчаєтеся саме в

цьому освітньому закладі. Не упускайте жодної можливості, вбирайте в себе знання,
працюйте над собою, формуйте світогляд. Це, звичайно, зовсім нелегко, але Ваші

зусилля не будуть марними, Ви зараз самостійно будуєте своєжиття, тож робіть його
таким, про яке мрієте!»

г
й й Коваль Катеринавам

випускниця ліцею, нині вчитель англійської мови

«Коли навчалася в ЗОШ МО2, я мріяла
вступити до ліцею, тому що це був перший

іелітний заклад у нашому місті. Моя мрія
здійснилася. У ліцєїя зрозуміла, що там працюють
справжні професіонали, що навчання може бути
цікавим, а позашкільне життя яскравим та
захоплюючим. Саме це вплинуло на моє рішення
пов'язати своє життя з педагогікою. Ліцей відіграє
дуже важливу роль в моєму житті. Тут я здобула
міцні знання, які дали змогу вступити до
університету. Сюди я згодом повернулася
викладати. Саме в ліцеї я пройшла шлях
професійного становлення, переймаючи досвід
роботи вчителів-наставників, якими
захоплювалася, будучи ліцеїсткою. Ліцей - це моя
аїта таїег.

г

Безперечно, за ці роки ліцей дуже зміцнився, була вдосконалена
навчально-матеріальна база, більш затишними стали класи, аудиторії, спальні

корпуси.

3 нагоди 30-річчя ліцею бажаю подальшого розвитку, процвітання, творчих
здобутків та високого рейтингу серед освітніх закладів України; колегам - міцного
здоров'я, щастя в особистому житті, професіонального зростання, креативності,
вдячності від ліцеїстів та поваги від батьків; ліцеїстам - сумління і наснаги в навчанні,

творчої енергії та здійснення мрій».
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Їук'яненко Яся Басилівнау
випускниця ліцею, зараз учитель математики
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до ліцею, а прийняти остаточне рішення мені

допомогли мої батьки та вчителі. Першого
вересня я переступила поріг омріяного закладу.
Мене навчали такі вчителі, які повністю себе
віддавали навчанню і вихованню учнів, зокрема
дуже вдячна Калачовій Ларисі Володимирівні,
яка є Педагогом математикиз великої літери.
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вмітимуть постійно вчитися, орієнтуватися в безмежному інформаційному просторі
та застосовувати набуті знання в житті. Як джерело, що напуває всіх, хто потерпає
від спраги, так і ліцей - дає знання усім, хто хоче їх здобути. Саме в стінах рідної
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до себе та інших.
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роботи педагогічних працівників. І нехай ще для багатьох поколінь випускників
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здійснилася. У ліцєїя зрозуміла, що там працюють
справжні професіонали, що навчання може бути
цікавим, а позашкільне життя яскравим та
захоплюючим. Саме це вплинуло на моє рішення
пов'язати своє життя з педагогікою. Ліцей відіграє
дуже важливу роль в моєму житті. Тут я здобула
міцні знання, які дали змогу вступити до
університету. Сюди я згодом повернулася
викладати. Саме в ліцеї я пройшла шлях
професійного становлення, переймаючи досвід
роботи вчителів-наставників, якими
захоплювалася, будучи ліцеїсткою. Ліцей - це моя
аїта таїег.
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Гамза Богдан Велевимировичіі
випускник ліцею, ниніучитель біології Житомирського обласного ліцею

«Про ліцей уперше почув краєм вуха, але
зацікавився і відразуж прийняв рішення, що буду
тут навчатися. Привабила можливість
поглибленого вивчення предметів, завжди
хотілося дізнатися чогось більше - і я знайшов
заклад, де твої потреби реалізовуються вдосталь.

цей - це місце, де ти опановуєш свої

навички, поглиблюєш свої знання не тільки з

профільних предметів, тут ти отримуєш все те,
чого в Інтернеті не знайдеш.

и стаєш самостійним та комунікабельним,
що дає перевагу у майбутньому.

ри роки навчанняв ліцеї, напевно, найкраще, що може трапитися з тобою в

юності. | ці враженняя ніколи не забуду.

ей змінюється, кожен рік змінюється, адже рух - це основа життя.
Атмосфера тут завжди особлива, неповторна, творча.

ро дякую педагогам, які мене навчали, зокрема Міщенко Валентині
Олексіївні та Кучинській Світлані Анатоліївні, а потім стали моїми наставниками.
Окремі слова подяки нашому директорові - Корінній Людмилі Віталіївні, яка
впевнено веде свій колектив до нових звершень.

У ппевнений, що тут буде навчатися ще не одне покоління ліцеїстів, бажаю ліцею
тільки процвітання, сили та енергії, щоб усе хороше щороку примножувалося.
Колективу бажаю здоров'я, наснаги та зростаючої креативності, а ліцеїстам -

найголовніше, щоб усі ваші цілі реалізувалися, адже ліцей саме те місце,де це стає
можливим. Ліцей - це дім, у якому тобі буде комфортно як ліцеїсту, так і в ролі
вчителя».

(Звітлана (Зкаскова (Бонбар)іі
випускниця П-курсуЖитомирського педагогічного ліцею 2000 року

«У далекому минулому не я обрала наш

ліцей, як подальший заклад, а ліцей обрав мене.
Після перемоги в обласній олімпіаді з математики
отримала лист-запрошення. Погодилась завдяки
можливості профільного навчання: уже тоді
мріяла стати педагогом. Ліцей дав мені широкі
можливості: освітні, життєві, творчі, дружні...
Найніжніші спогади про вихователя гуртожитку
Зущик Зою Григорівну. Найвдячніша за
компетентність і людяність викладачу української
мови Охріменко Нелі Дмитрівні. Грунтовні знання
здобула на уроках біологіїу Міщенко Валентини
Олексіївни.

Шечання безпосередньо вплинуло на моє подальше життя: профорієнтація,
вибір вузу, педагогічна діяльність. Від того змінилося і коло спілкування, друзі,
колеги, інтереси.

Тчею бажаю довголіття, високих рейтингів, вдячних учнів, компетентних
викладачів, щедрих меценатів, творчих проєктів, державної підтримки. Колективу
бажаю професійності, здорової конкуренції, успішних випускників, широкого успіху,
високих результатів і гідної зарплати. Нинішнім ліцєїстам бажаю жаги до знань, а
усім разом бажаю якнайшвидше забути про дистанційне навчання й отримувати
задоволення від Живого спілкування».
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Гамза Богдан Велевимировичіі
випускник ліцею, ниніучитель біології Житомирського обласного ліцею

«Про ліцей уперше почув краєм вуха, але
зацікавився і відразуж прийняв рішення, що буду
тут навчатися. Привабила можливість
поглибленого вивчення предметів, завжди
хотілося дізнатися чогось більше - і я знайшов
заклад, де твої потреби реалізовуються вдосталь.

цей - це місце, де ти опановуєш свої

навички, поглиблюєш свої знання не тільки з

профільних предметів, тут ти отримуєш все те,
чого в Інтернеті не знайдеш.

и стаєш самостійним та комунікабельним,
що дає перевагу у майбутньому.

ри роки навчанняв ліцеї, напевно, найкраще, що може трапитися з тобою в

юності. | ці враженняя ніколи не забуду.

ей змінюється, кожен рік змінюється, адже рух - це основа життя.
Атмосфера тут завжди особлива, неповторна, творча.

ро дякую педагогам, які мене навчали, зокрема Міщенко Валентині
Олексіївні та Кучинській Світлані Анатоліївні, а потім стали моїми наставниками.
Окремі слова подяки нашому директорові - Корінній Людмилі Віталіївні, яка
впевнено веде свій колектив до нових звершень.

У ппевнений, що тут буде навчатися ще не одне покоління ліцеїстів, бажаю ліцею
тільки процвітання, сили та енергії, щоб усе хороше щороку примножувалося.
Колективу бажаю здоров'я, наснаги та зростаючої креативності, а ліцеїстам -

найголовніше, щоб усі ваші цілі реалізувалися, адже ліцей саме те місце,де це стає
можливим. Ліцей - це дім, у якому тобі буде комфортно як ліцеїсту, так і в ролі
вчителя».

(Звітлана (Зкаскова (Бонбар)іі
випускниця П-курсуЖитомирського педагогічного ліцею 2000 року

«У далекому минулому не я обрала наш

ліцей, як подальший заклад, а ліцей обрав мене.
Після перемоги в обласній олімпіаді з математики
отримала лист-запрошення. Погодилась завдяки
можливості профільного навчання: уже тоді
мріяла стати педагогом. Ліцей дав мені широкі
можливості: освітні, життєві, творчі, дружні...
Найніжніші спогади про вихователя гуртожитку
Зущик Зою Григорівну. Найвдячніша за
компетентність і людяність викладачу української
мови Охріменко Нелі Дмитрівні. Грунтовні знання
здобула на уроках біологіїу Міщенко Валентини
Олексіївни.

Шечання безпосередньо вплинуло на моє подальше життя: профорієнтація,
вибір вузу, педагогічна діяльність. Від того змінилося і коло спілкування, друзі,
колеги, інтереси.

Тчею бажаю довголіття, високих рейтингів, вдячних учнів, компетентних
викладачів, щедрих меценатів, творчих проєктів, державної підтримки. Колективу
бажаю професійності, здорової конкуренції, успішних випускників, широкого успіху,
високих результатів і гідної зарплати. Нинішнім ліцєїстам бажаю жаги до знань, а
усім разом бажаю якнайшвидше забути про дистанційне навчання й отримувати
задоволення від Живого спілкування».
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( й й Ганюк Валерія
випускницяЖитомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради

. -

Паш ліцей
Ліцей - другий наш дім,

Багато ми часу проводимов нім.

Кожного дня йдемо ми до нього
Зустріти всіх друзів, дізнатись нового.
Знання здобувати, учитись, читати,

Бути розумним і креативним.
Потрібно любити уроки усі

-

З роками це все знадобитьсяв житті.
Чим більше дізнаєшся і зрозумієш,
тим легше освіту здобути зумієш.

Усі вчителі у ліцеї чудові,
До учнів ставляться завжди з любов'ю,
Всю мудрість та душу дітям дарують.

Нелегко буває часом з дітьми,
Та вчитель повинен до них підійти.

Порадити і допомогти.

Потрібно дорослих усіх поважати
Та труд їх нелегкий завжди цінувати.
Спливе кілька років - і всі зрозуміють:
У ліцеї росли ми, навчались, раділи!
Дитинство назад не поверне ніхто,

А дружбу й знання збережемо надовго .

Потрібно кожен наш день цінувати,
Та старших й похилих людей шанувати.

Гідно поводить себе,
Щоб люди завжди поважали тебе.
8 роками ліцей лише хай процвітає,
Багато прекрасних дітей випускає.
Ніколи про нього не забуваймо,

Своїх діточок сюди відправляймо!

Рибчинська Анна
випускницяЖитомирського обласного ліцею

Житомирської обласної ради

Зішей. Прошання

Ліцей - це вірні друзі й підтримка,
це гордість, успіх, інколи помилка.
Це плач і сміх, це рідний дім для нас.
Це він сьогодн об'єднав усіх нас.

Хто вірить - час з шляху не зупиняє,
а хтось - по-іншому дорогу вибирає.
Але ліцей залишитьсяв серці в нас.

Він назавжди, він не забуде вас!

25

йй Губерт Ж нерійїр

ліцеїст 10-Л класу

«
|аш ліцей - дивовижний навчальний

заклад. Я не шкодую, що перейшов навчатися
сюди.

Багато моїх знайомих є випускниками
ліцею, і всі вони схвально відгукуються про нього,
кажуть, що отримані тут знання відчутно
допомогли їм у подальшому житті. Я вирішив, що
навчатимусь у цьому прекрасному закладі, а мама
мене підтримала. Провчившись певний час, я

зрозумів, що ліцей - це «тренування» перед
дорослим життям, адже тут навчають
самостійності, самодисципліни та
самоорганізації. Усі знання, отримані в ліцеї,
високоякісні, адже креативний колектив
учителів-професіоналів працює над тим, щоб діти
якомога краще засвоїли знання та змогли
використати їх в майбутньому. яей дає можливість розвитку та зростання. Завдяки ліцею я зумів стати

переможцем ЇЇ етапу МАНз української мови та численних олімпіад, я отримав
можливість розвивати свої уміння та навички, навчаючись в учителів та наукових
керівників, зокрема Гримашевич Галини Іванівни та Боровської-Карандюк Ірини
Анатоліївни, які є одними із кращиху своїй галузі.

же я щиро дякую нашому ліцею за змогу отримати такий неоціненний
багаж знань, і звісно, окремо хочу висловити подяку Людмилі Віталіївні Корінній за
те, що вона доклала багато зусиль та створила цей дивовижний та унікальний
навчальний заклад, випускники якого будують краще майбутнє для України та світу
загалом».
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(Зергійчук Ж нерій
ліцеїст 11-М класу

їі

«Де
ліцею вступив 2018 року на

фізико-математичний профіль до9 класу.

Ці три
роки пролетіли дуже швидко. Вони

залишили по собі дуже багато теплих спогадів
про ліцей, про вчителів, про друзів, про
навчання...

Мабуть, найбільше, що мені сподобалося та
запам'яталося, - це дух товариськості, який витає
між ліцеїстами, це усмішки вчителів, з якими вони
йдуть на роботу, з якими вони відкривають перед
нами той цікавий та незнаний світ, це якість
освіти, це грунтовний підхід до навчання.

М
83 поко вн Хочу подякувати Єлісеєвій Валентині

Володимирівні за відкриття математики зовсім

по-новому, її уроки - це справжня майстерність
Великого Педагога.

г
9

Хочу сказати спасибі куратору Бобровницькій Ірині Володимирівні, яка стала
матір'ю для учнів, крім того, цікаво та креативно викладає нам українську мову та
літературу.

Щеиро
дякую нашому директору Корінній Людмилі Віталіївні за неоціненний та

вагомий вклад у 30-річну історію закладу. Завдяки їй ім'я ліцею відоме на всю
Україну, завдяки їй звання ліцеїста стало звучати гордо, а якість освіти - на

найвищому рівні. Дякую за лояльність до учнів, за можливість самореалізації, за
інтерес до ліцейного життя, за індивідуальний підхід до кожного, за справжній
приклад цілеспрямованості.

Усьому педагогічному колективу щиро бажаю здоров'я, натхнення, терпіння та
сталевих нервів.

Також хотілося б побажати ліцею надалі розвиватися, більше вдячних учнів,
прекрасного майбутнього та всього найкращого».
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ідповідно до сучасних освітніх вимог у ліцеї створено сайт
(адміністратор - Бондар С.П.) та офіційну сторінку в Расебоок (адміністратор -
Шевченко Н.А) з метою популяризації освітнього закладу, підтримки
комунікаційно-іміджевої бази ліцею. Це дає можливість висвітлити найяскравіші,
найвизначніші події ліцейного життя - освітнього процесу та позаурочної
діяльнос.

торінку можна легко відстежити, тому що задана функція «публічно».
Кожний може її знайти та бути разом з нами.

Посилання на сайт:
рен

11,
і ІСІмсентлі в. га /р53/ У з

З 0 б очіуатя
рик прим

ЖИЛОМИРОММ, сиза зКИ
ОМИРОВКООЮИИОМОЯ

лУВИННА НБОРИМЦІЯ контяєти

КОРОТКО ПРО ЛІЦЕЙ

Посилання на Фейсбук:
перз/Лммлу.Тасебоок сот/(в) 7
ргобіе.рір?ід-100024438724356 о
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КОРОТКО ПРО ЛІЦЕЙ

Посилання на Фейсбук:
перз/Лммлу.Тасебоок сот/(в) 7
ргобіе.рір?ід-100024438724356 о
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(Зергійчук Ж нерій
ліцеїст 11-М класу

їі

«Де
ліцею вступив 2018 року на

фізико-математичний профіль до9 класу.

Ці три
роки пролетіли дуже швидко. Вони

залишили по собі дуже багато теплих спогадів
про ліцей, про вчителів, про друзів, про
навчання...

Мабуть, найбільше, що мені сподобалося та
запам'яталося, - це дух товариськості, який витає
між ліцеїстами, це усмішки вчителів, з якими вони
йдуть на роботу, з якими вони відкривають перед
нами той цікавий та незнаний світ, це якість
освіти, це грунтовний підхід до навчання.

М
83 поко вн Хочу подякувати Єлісеєвій Валентині

Володимирівні за відкриття математики зовсім

по-новому, її уроки - це справжня майстерність
Великого Педагога.

г
9

Хочу сказати спасибі куратору Бобровницькій Ірині Володимирівні, яка стала
матір'ю для учнів, крім того, цікаво та креативно викладає нам українську мову та
літературу.

Щеиро
дякую нашому директору Корінній Людмилі Віталіївні за неоціненний та

вагомий вклад у 30-річну історію закладу. Завдяки їй ім'я ліцею відоме на всю
Україну, завдяки їй звання ліцеїста стало звучати гордо, а якість освіти - на

найвищому рівні. Дякую за лояльність до учнів, за можливість самореалізації, за
інтерес до ліцейного життя, за індивідуальний підхід до кожного, за справжній
приклад цілеспрямованості.

Усьому педагогічному колективу щиро бажаю здоров'я, натхнення, терпіння та
сталевих нервів.

Також хотілося б побажати ліцею надалі розвиватися, більше вдячних учнів,
прекрасного майбутнього та всього найкращого».
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