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КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для
обдарованих дітей» святкує свою річницю
24 травня святкує свою 25 річницю із дня заснування
КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих
дітей». На урочистості зібралися всі учні, випускники закладу,
педагогічний колектив та представники влади.
Житомирський обласний ліцей - інтернат для обдарованих
дітей- це навчальний заклад, що має статус загальноосвітньої школиінтернату багатопрофільного спрямування для здібної та обдарованої
молоді з сільської місцевості. Заснований у травні 1991 року рішенням
Житомирського облвиконкому.
У ліцеї навчаються діти з усіх районів області. Педагогічний
колектив складається із 92 викладачів. Серед них є доктори та кандидати
педагогічних наук, вчителі-методисти, старші вчителі та вчителі і
вихователі з кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії».
Діти навчаються на окремих профілях, які їм найближчі: українська та
іноземна філологія, історичний, фізико - математичний, біолого хімічний, економічний.
Із вітальним словом виступила директор ліцею Корінна
Людмила Віталіївна. Також до слова були запрошені заступник голови
ОДА Лагута Ярослав Миколайович, заступник голови Житомирської
обласної ради Рибак Наталія Іванівна та начальник Управління освіти і
науки України ОДА. Вони вручили грамоти та подяки працівникам
колективу.

24/05/2016

День цивільного захисту у КЗ «Житомирський обласний ліцейiнтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради

Щоб навчити дітей діяти зібрано та рішуче, не розгубитися у випадку виникнення
надзвичайних ситуацій, 20 квiтня у
КЗ «Житомирський обласний ліцей-iнтернат для
обдарованих дітей» Житомирської обласної ради відбувся День цивільного захисту.
Протягом Дня ЦЗ був проведений комплекс наступних заходів:
•
Класні керівники розповіли дітям про необхідність дотримання правил пожежної
безпеки в побуті, під час подорожі до лісу та про небезпеку, яку несуть у собі вибухові знахідки,
план дій під час радіаційної небезпеки, про правила поведінки на водоймах.
•
Проведено заняття ЦО «Евакуація під час пожежі»
Після успішного проведення навчальної евакуації, усі учні та працівники навчального
закладу вишикувалися на подвір’ї лiцею- iнтернату, педагоги, у відповідності до вимог, звітували
перед директором Людмилою Вiталiївною Корінною про кількість евакуйованих учнів: було
виявлено, що усі евакуювалися. Також вчитель предмета «захист Вітчизни», Канарський
Геннадій Миколайович, розповів, задля чого потрібно проводити такий день.
•
З учнями 8-9 класiв провiв лекцiю старший викладач кафедри «Тактика та бойове
забезпечення», начальник iнженерної служби, пiдполковник Лєвков Олександр Васильович. Тема
лекцiї: «Правила поводження з вибухонебезпечними предметами».
•
Учням 10-11 класiв випала нагода дізнатися про функціонування справжньої пожежної
машини, подивитися, як вона працює, та поспілкуватися із героїчними людьми - рятівникамипожежниками рідного міста.
Учні та педагогічний колектив лiцею- iнтернату удосконалили свої теоретичні знання і
практичні навички щодо дій в умовах екстремальних ситуацій, перевірили здатність грамотно і
чітко діяти, щоб захистити своє здоров'я та життя.
Проведені заходи показали практичну готовність учнів та колективу діяти за
сигналами оповіщення Цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацiй. Головне
правило, яке засвоїли і діти, і дорослі під час проведення навчань – не панікувати і, перш за все,
викликати професійну медичну допомогу. Подібні заходи є своєрідним підведенням підсумків
засвоєння учнями, протягом навчального року, матеріалу з питань цивільного захисту. Такі
заходи потрібно проводити частіше, вони допомагають попереджати та не допускати серед дітей і
підлітків травматизму та загибелі.
День цивільного захисту проведено цікаво та повчально. Усі переконалися в тому, що
отримані
знання
знадобляться
у
повсякденному
житті.

20.04.2018 р.

Учні Житомирського ліцею-інтернату для обдарованих дітей здобули
понад 50 призових місць на олімпіадах
У КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної
ради, вже в 12-те, відбулося свято під назвою «Ліцейний олімп». Мета заходу – відзначення результатів
участі ліцеїстів у Всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт
МАН та інтелектуальних турнірах.
Людмила Корінна, директор КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих
дітей»: «Сьогодні у нашому навчальному закладі надзвичайно гарна подія, яка відбувається щорічно –
«Ліцейний олімп». Головне для нас – це дитина. І от сьогодні ми будемо пошановувати найкращих ліцеїстів,
переможців Всеукраїнських предметних олімпіад, III-IV етапів конкурсу-захисту МАН (Малої академії
наук). Тож ми традиційно запросили батьків, які народили таких гарних дітей та гостей. Також ми
пошановуємо вчителів, які доклали багато зусиль для того, щоб діти мали такий високий рівень знань».
Цьогоріч вихованці закладу здобули чимало призових місць.
Людмила Корінна, директор КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих
дітей»: «Наші ліцеїсти посіли 58 призових місць на Всеукраїнських предметних олімпіадах. Троє наших
вихованців представляли нашу Житомирську область на рівні держави, адже посіли перші місця в регіоні, а
саме з економіки, біології та екології».
Один із найкращих результатів показала учениця 10-Х класу Ірина Чмуневич. Два роки тому
дівчина перейшла до ліцею, адже саме тут, за її словами, може наблизитись до своєї мрії – стати лікарем.
Головною ж відмінністю між ліцеєм та своєю колишньою школою називає відсутність профільного
спрямування у навчанні в останній.
Ірина Чмуневич, ліцеїстка 10-Х класу: «У цьому році я здобула 4 призовних місця: III з хімії та
біології на обласних олімпіадах; I за МАН з біології; I на олімпіаді з екології. Принципова різниця між
даним закладом та більшістю інших шкіл у тому, що тут йде більша увага на профільне навчання. Тобто
діти мають змогу обирати собі свій профіль. Для прикладу, я мрію стати лікарем. Тому мені дуже добре
навчається саме тут. У мене хімії та біології по 9 годин на тиждень. Відповідно профільне навчання дуже
поглиблене. Горизонти перед нами відкриваються великі, і я вірю, що нам буде набагато легше вступити до
омріяних ВУЗів.
Батьки Ірини розповідають, що ідея вступу до цього закладу належала саме доньці. Підтримали ж
її тому, що й самі розуміють різницю між якістю знань, які надаються тут та у їх сільській школі.
Микола Чмуневич, батько ліцеїстки: «Що повинні зробити батьки для своєї дитини – це дати
хорошу освіту. У нас була чудова сільська школа. Та кількість дітей невелика, паралельних класів немає,
впровадження профільного навчання теж відсутнє. А от саме у цьому закладі створені всі умови для того,
щоб дитина могла вчитися, не відволікаючись ні нащо інше».
На свято завітало багато батьків, які також завдячують професійному колективу педагогів за
успіхи своїх дітей. Запрошеними на захід були й друзі закладу: підприємці, представники місцевих вузів та
влади. Один із них - член виконавчого комітету Житомирської міської ради Руслан Годований. Під час
труднощів, які ставили під питання подальше існування ліцею-інтернату, він був один із тих, хто став на
його захист. Підтримує ж навчальний заклад та його учнів й до сьогодні. За словами Руслана Миколайовича,
саме даний ліцей є прикладом якісної освіти, як для інших шкіл, так і для вишів.
Руслан Годований, член виконавчого комітету Житомирської міської ради: «Це один із
найкращих навчальних закладів у Житомирській області. З року в рік, як ви бачите, саме їх учні отримують
безліч нагород. Якщо сьогодні не вкладати ресурси у дітей та їх не підтримувати, то поліпшити науковотехнічні процеси, та й навіть підвищити рівень ВВП, про який говорять всі політики, практично неможливо.
Сьогодні за наших дітей конкурують іноземні навчальні вузи. Це пов’язано з тим, що знання, які дають
середні школи (навіть для міжнародних стандартів) є високими. Тому дуже важливо, підняти рівень ВНЗ,
щоб наші діти залишались в Україні і могли максимально сприяти розвитку нашої країни.

«Житомирщина», 28 квітня 2017

Приємна зустріч з Іваном
Дмитровичем Бехом

24жовтня 2018 р. на базі КЗ «Житомирський
обласний ліцей-iнтернат для обдарованих дітей»
Житомирської обласної ради вiдбулася зустрiч з Іваном
Дмитровичем Бехом.
Іван Дмитрович Бех
не лише доктор
психологічних наук, професор, директор Інституту
проблем виховання НАПН України, Заслужений діяч
науки і техніки України, а й просто прекрасна і світла
людина. Відомий в Україні та за її межами вчений у
галузі методології розвитку особистості, теорії і
технології виховання; послідовник психологічної школи
Л.С. Виготського, автор багатьох наукових праць. Його
шлях до цих аспектів наукового знання визначився в
першу чергу запитами широкої соціальної практики,
проблемами освіти стосовно підвищення ефективності
духовно-морального виховання і розвитку особистості.
Він є автором понад 647 наукових праць, підготував 31
доктора і більше 51 кандидата наук.
У центрі теоретичних й експериментальних
досліджень Івана Беха – проблема створення
психопедагогіки виховання, яка ґрунтується на сучасних
філософсько-гуманістичних ідеях існування людини, її
прагненні до вищих смислів життя. Тому виступ Івана
Беха торкався багатьох аспектів виховання та розвитку
особистості, а саме: актуальних проблем виховання і
соціалізації; застосування нових технологій виховання.
Під час свого виступу Іван Дмитрович чітко пояснив,
що таке духовна цінність.
На заході були присутні ліцеїсти, які під неймовірними
враженнями не хотіли відпускати професора, учителі
ліцею-інтернату, а також учителі шкіл та вихователі
дитячих садочків м. Житомир.
Дякуємо за таку приємну і корисну зустріч!
28. 10. 2018, газета “Житомирщина”

З дружнім візитом до Іршанського НВК

22 червня 2018 року педагогiчний колектив комунального закладу «Житомирський обласний ліцей-iнтернат для
обдарованих дітей» Житомирської обласної ради на чолі з директором Людмилою Вiталiївною Корінною завітав до
Іршанського НВК. Директор ліцею Корінна Л.В. подякувала вчителям гімназії за професіоналізм та високий рівень знань
учнів, які продовжують навчання у ліцеї. Педагоги та вихователi ліцею відзначили високу активність та творчі здібності
іршанських дітей.
На цьому екскурсiя не закiнчилась.
Відвідали жіночий монастир Афонської Ікони Божої Матері в урочищі Кип’яче.«Кип’яче» - так місцеві мешканці
назвали чудодійне джерело, що неподалік селища Чоповичі. За переказами, вода у джерелі била з такою силою, що
нагадувала кипіння. Звідси й назва. В 1911 році у джерелі дивним чином з’явилася ікона Божої Матері Казанської. Вода з
тих пір, кажуть, стала цілющою. Слава про нього розійшлася далеко за межі Полісся.
У жіночому монастирі місцева монахиня розповіла про монастирські святині, бажаючі змогли приклонитися до
святинь та помолитися біля них. Після екскурсії по монастирю матушка запросила всіх відвідати трапезу.
Також вiдвiдали чоловічий монастир, який названий на честь Казанської ікони Божої Матері. Після молитви та
купання в святому джерелі, в духовному піднесенні колектив відправився додому.
Отримали гарні враження та незабутні емоції.
28. 06. 2018, газета “Житомирщина”

Презентація художнього
фільму «Тримай біля
серця»

22 лютого в кінотеатрі імені Івана Франка
відбулася презентація художнього фільму
«Тримай біля серця» спільно з творчою
групою. На презентації були лiцеїсти
комунального
закладу
«Житомирський
обласний ліцей-інтернат для обдарованих
дітей» Житомирської обласної ради.
У стрічці йдеться про патріотизм, любов,
зраду, втрати та водночас про дружбу та
вічні цінності. Головний герой фільму –
колишній військовий Сергій Вітрук, який
вирішує добровільно повернутися до армії.
Уся кінострічка – це контраст спокійного
цивільного життя та життя людей на
Сході. Консультантами фільму були
вінничани, які брали участь в обороні
Донецького аеропорту.
Для
житомирян,
зокрема
лiцеїстiв
комунального
закладу
«Житомирський
обласний ліцей-інтернат для обдарованих
дітей», цей фільм виявився сюрпризом, адже в
кадрах цього фільму знімалися житомирські
актори, а автором літературно-музичного
супроводу є почесний громадянин міста
Житомир і професор ЖДУ, композитор
Володимир Шинкарук.
Прем’єра була присвячена Сабіні Галицькій,
яка загинула на фронті під час обстрілу, і
«всім тим, хто не повернувся додому».
27. 02. 2018, “ЖИТОМИРЩИНА”

Всеукраїнська науково-практична конференція «Створення системи розвитку,
саморозвитку та самореалізації творчої обдарованої особистості педагога та ліцеїста в
умовах інноваційного закладу освіти»

Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція 19 – 20 жовтня 2018 р. на базі КЗ
«Житомирський обласний ліцей-iнтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради.
З вітальним словом виступила кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освітиУкраїни, доцент
кафедри соціальної педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, заслужений
працiвник освiти, відмінник освітиУкраїни, директор КЗ «Житомирський обласний ліцей-iнтернат для
обдарованих дітей» Житомирської обласної ради Людмила Вiталiївна Корінна, яка побажала присутнім успіхів,
продуктивної роботи й наснаги.
Конференція відбулася у формі двох пленарних засідань та дискусiйних платформ, які проведено на
високому науково-теоретичному рівні.
В ній узяли участь: Юрій Іванович Завалевський – перший заступник директора Державної наукової
установи "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України, доктор педагогічних наук, доцент, заслужений
працівник освіти; Дубасенюк Олександра Антонівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, почесний академік НАПН України
Президент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся", заслужений працівник
освіти України; Кириленко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу
інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти; Сейко
Наталія Андріївна, проректор з наукової та міжнародної роботи Житомирського державного університету імені
Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор; Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, віцепрезидент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"; Кіян Ольга Іванівна,
кандидат педагогічних наук, доцент, завідуюча сектором експериментальної педагогіки відділу інноваційної
діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"; Липовецька Ольга
Григорівна, заступник начальника Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації;
Андрійчук Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри методики викладання навчальних
предметів КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічно їосвіти» Житомирської обласної
ради.
Учасники та гості конференції ставили запитання, які виникали під час презентацій, та отримували на
них детальні роз'яснення та відповіді. Атмосфера заходу була дружньою та сприяла цікавій дискусії.
Результати конференції будуть висвітлені в електронному науково-методичному журналі
«Житомирщина Педагогічна» комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної освіти »
Житомирської обласної ради.
За результатами роботи науково-практичної конференції буде видана інформаційно методична збірка
наукових праць.

28. 10. 2018,
«ЖИТОМИРЩИНА»

КУБИНСЬКА ГОСТЯ

Нещодавно у Житомирському агротехнічному коледжі
зустрічали Тимчасово Повірену у справах Республіки Куба в
Україні Натачу Діас Агілеру. На зустріч прийшли не лише
викладачі та студенти, а й запрошені воїни-інтернаціоналісти,
які свого часу побували на острові у період Карибської кризи.
Також була запрошена і директор КЗ «Житомирський
обласний лiцей – iнтернат для обдарованих дiтей» Людмила
Віталіївна Корінна. Адже у 1991-1992 рр. Людмила Віталіївна
була делегована до Куби, як учитель математики, а згодом
стала директором школи в таборі «Тарара». Окрім навчання,
школа сприяла оздоровленню та лікуванню дітей на Кубі, які
постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.
Між Людмилою Віталіївною та Натачею Діас Агілерою
відбувся робочий, але і водночас теплий діалог. Обговорили
подальші варіанти співпраці між закладами.
Людмила Віталіївна від себе вручила українські сувенірисимволи та обереги, а саме: ляльку-мотанку, мішечок
добробуту, дзвіночок зі своєї колекції із зображенням герба,
прапора України та калини.
— 26 квітня 1986 року трапилася аварія на
Чорнобильській АЕС, — зазначила у своїй промові гостя. — І
вже через кілька днів після того, як про це стало відомо, перші
студенти з Куби прийшли до київських лікарень, аби здати
кров для постраждалих. Згодом про події в Україні стало
відомо у всьому світі. Тоді громадяни Куби сказали, що «в нас
немає коштів, аби вам допомогти, але ми прагнемо
віддячитиУкраїні за те, що саме тут тисячі наших громадян
одержали освіту». У 1990 році кубинські спеціалісти приїхали
в Україну, аби обстежити вісім районів, які були найбільш
забрудненими внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вже
невдовзі на Кубі приземлився перший літак із 139 пацієнтами,
багатьох дітей супроводжували їхні матері, — розповіла
Натача Діас Агілера. Хоча у 1990-ті роки Куба сама
переживала нелегкий період, однак протягом 21 року
продовжувала допомагати постраждалим з України,
передусім, дітям-сиротам та із малозабезпечених родин.
Співпраця у таких сферах життя, як фармацевтичній,
туристичній, медичній, сільськогосподарській тощо, можуть
сприяти розвитку обох країн. Ми прагнемо й надалі розвивати
дружбу, яка існує між Україною та Кубою вже протягом
багатьох років.
В кiнцi промови Натача Діас Агілера висловила
вдячність Україні особисто від себе, адже вищу освіту вона
здобула в Одесі. «Мабуть, саме тому почуваюся тут як
удома, — зазначила посол-міністр. — Вдячна всім присутнім
за те, що вони цікавляться країною, яку я представляю».
Цього дня лунало чимало слів вдячності, спогадів про
українсько-кубинську дружбу.

Українські вечорниці

Наша Україна славиться цікавими святами. Здавна існувала у нашого народу чудова традиція –
збиратися на вечорниці. Віддаючи шану минулому, беручи найкраще у сьогодення, ми відроджуємо усе
найдорожче, що є у нашого народу: його мову, пісні, історію, звичаї та обряди.
Учні комунального закладу «Житомирський обласний ліцей – інтернат для обдарованих дітей»
Житомирської міської ради вирішили не порушувати таку хорошу українську традицію, а ненадовго
повернутися в минуле та влаштували справжнє свято – «Українські вечорниці». З давніх-давен цей день був
веселим зимовим святом для молоді з піснями, танцями, іграми та ворожінням. У цей день лiцей – iнтернат
поринув у стародавні часи – виткані килими на пiдлозi, барвисті рушники, стародавній український одяг, а
також у таємничий світ ворожіння.
Дзвінко розливались голоси наших талановитих учнів у піснях.
Учасниками
цього
цікавого
дійства
стали
учні
9-11
класів.
Організаторами свята були вчителi української мови та лiтератури (Рассохіна Л. Р. та Кондратюк О. М.)
На початку ведучі розповіли про суть свята, його християнську основу, а доповненням був перегляд
презентацiї, з якої учні довідались про основні звичаї та обряди під час українських вечорниць. Усі присутні
змогли поринути в атмосферу українського гуляння. Веселі конкурси, чарівне ворожіння, українськi
народнi пісні ( бо які ж вечорниці без неї – милої, веселої, дорогої нам з дитинства – української народної
пісні) - усе дарувало радість.
Під час перегляду вистави лiцеїсти мали можливість оцінити красу та велич українських народних
костюмів, обрядів та пісень, розширити свої знання з народознавства та зарядитись веселим настроєм. Учні
відтворили увесь колорит української культури та мали можливість проявити свої таланти, відчути себе
акторами. Цей захід сприяв духовному розвитку юних особистостей.
Корінна Людмила Віталіївна, директор комунального закладу «Житомирський обласний ліцейінтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради, заслужений працівник освітиУкраїни,
кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент Академії
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», привітала усіх з чудовими зимовими
святами.
- Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю і благополуччям.
Бажаю вам миру, добра, здоров'я, достатку, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від
усіх бід і негараздів!
Учасники
свята
постарались
на
славу!
Усе пройшло чудово! У залi панувала тепла, душевна, святкова атмосфера, яка ще раз нагадала нам про
велич та красу українських звичаїв та обрядів.

ЛІЦЕЙНИЙ ОЛІМП

25 квітня 2018 року у приміщенні комунального закладу «Житомирський обласний ліцей-iнтернат для обдарованих дiтей»
Житомирської обласної ради відбулося свято «Ліцейний олімп», на якому нагороджували ліцеїстів, що є призерами Всеукраїнських предметних
олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН та інтелектуальних турнірів. У 2017-2018 навчальному році ліцеїсти вибороли
68 дипломів на обласних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, інтелектуальних конкурсів і турнірів, конкурсах-захистах науководослідницьких робіт МАН. Кожна третя відзнака – диплом І ступеня. 22 вчителі та 7 наукових співробітників закладу підготували 49 призерів
Всеукраїнських учнівських олімпіад, інтелектуальних конкурсів і турнірів, творчих змагань та експедицій. 14 ліцеїстів отримали дві та більше
відзнаки. Усього у навчальному закладі виховується 451 дитина.
Інтелектуальну еліту вітали: директор ліцею - інтернату, заслужений працівник освіти України, Кавалер ордена княгині Ольги ІІІ
ступеня, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Житомирського державного університету ім. Івана Франка, член –
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», нагороджена Почесною відзнакою Житомирської
обласної ради«Честь і слава Житомирщини», переможець Всеукраїнського конкурсу «Директор ХХІ століття» - Людмила Віталіївна Корінна,
яка зазначила: «Сьогодні у нашому ліцеї-інтернаті відбувається пошанування найкращих ліцеїстів, якіпосіли призові місця на
Всеукраїнських предметних олімпіадах III та IV етапів. Оскільки наш навчальний заклад – це заклад, який виховує майбутніх
інтелектуалів нашої держави, то для нашого ліцею - це найголовніше свято».
Окрім самих ліцеїстів, їх батьків та педагогічного колективу, на захід були запрошені й друзі навчального закладу: представники
місцевих вузів, влади та громадські діячі, підприємці.
«Ліцей-інтернат є одним із найкращих навчальних закладів області. Його матеріально – технічна база відповідає усім
вимогам сьогодення. На мою думку, і влада, і батьки, і громадськість, і суспільство в цілому мають дбати про те, щоби молодь, наші
діти, жили, навчалися, виховувались у гарних сучасних умовах. Це мають бути високоспеціалізовані навчальні заклади, такі, як цей
ліцей, де у дітей є всі можливості поглиблювати знання з тих предметів, до яких мають хист. Більше того, вже з цього року на базі
ліцею запрацює й спортивний профіль, де будемо виховувати майбутніх спортсменів. Всі ви - наше майбутнє, вам розбудовувати,
зміцнювати та утверджувати нашу державу. Але пам’ятайте: на Олімп піднятися важко, але ще важче на ньому утриматись.
Впевнений, що вам це під силу», - звернувся до ліцеїстів Володимир Васильович Ширма - голова Житомирської обласної ради.Голова обласної
ради привітав директора ліцею – інтернату з ювілеєм, вручив грамоти і подяки педагогам закладу та дипломи переможцям Всеукраїнських
олімпіад.
Привітав юних інтелектуалів зі святом й депутат Верховної Ради України Павло Володимирович Дзюблик. За словами
парламентаря, підтримка талановитих дітей є найкращою інвестицією у розвиток сильної та процвітаючої України. «У своїй роботі я завжди
підтримував ініціативних людей. Тому дітей, які навчаються у даному навчальному закладі, отримують призові місця на Всеукраїнських
змаганнях з різних дисциплін, ми у будь-якому випадку маємо підтримати. Саме за ними майбутнє, і саме їм розбудовувати сильну та
процвітаючу Україну», - Павло Дзюблик.
З вітальним словом до усіх присутніх звернувся Годований Руслан Миколайович - голова ГО «Житомир – наша родина».
«Це один із найкращих навчальних закладів у Житомирській області і кожного року він підтверджує цей рівень наданими
знаннями та результатами. Звичайно, потрібно підтримувати дітей, молоді дарування, які будуть навчатися в Україні і отримані
знання сторицею вкладуть в економіку та розвиток країни», - Руслан Годований.
Також були присутнi: Липовецька Ольга Григорівна- заступник начальника Управління освіти і науки Житомирської обласної
державної адміністрації, Паламарчук Неля Анатоліївна – голова федерації профспілок Житомирської області, Васильєва Зоя Федорівна –
керуюча Житомирським вiддiленням «Альфа – Банку», Можар Віталій Миколайович – директор філії «Ощадбанку», Кізін Сидір Васильович громадський діяч, адвокат і політик, Андрійчук Ольга Іванівна - декан Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти , Янович Лариса Миколаївна - проректор з навчальної роботи Житомирського державного унiверситету iм. Iвана Франка, Рибак Наталiя
Iванiвна - депутат Житомирської обласної ради, Стах Василь Миколайович - заступник голови Житомирської районної ради, помічник
народного депутата Розенблата Б. С., Козел Василь Васильович - депутат Житомирської районної ради, Яцик Ірина Станіславівна проректор з науково-педагогічної роботи Житомирського державного технологічного університету , Старчук Олександр Олександрович –
заступник начальника Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова, Коцюба Юрій Анатолійович - директор комунального
позашкільного закладу «Житомирський обласний центр науково - технічної творчості учнівської молоді» Житомирської обласної ради,
Якімець Віктор Іванович – підприємець, Альтовська Людмила – представник благодiйного Фонду Родини Розенблат та інші.
За досягнення учнів відзначили нагородами. Адміністрація лiцею - iнтернату оголосила подяку і батькам своїх учнів, від яких
значною мірою залежать дитячі успіхи. А ще велику роль у підкоренні висот відіграють педагоги. Вчителів, які підготували переможців
олімпіад та конкурсів, також було відзначено.Наостанок голова батькiвського комiтету вчителям та учням побажали великої наснаги, старанної
праці та невичерпної творчості для подальших досягнень.

30 квітня 2018, “ЕХО”

Зустріч із Героєм України,
дисидентом, громадським діячем
Левком Лук’яненком
29 січня 2018 року в КЗ «Житомирський обласний ліцей-iнтернат для
обдарованих дітей» Житомирської обласної ради за підтримки очільника
обласного осередку ВО «Свобода», депутата обласної ради Сидора
Кізіна відбулась зустріч із Героєм України, дисидентом, громадським діячем
Левком Лук’яненком.
Також в заходi взяли участь: кандидат педагогічних наук, заслужений
працівник освітиУкраїни, доцент кафедри соціальної педагогіки
Житомирського державного університету імені Івана Франка, заслужений
працiвник освiти, відмінник освіти України, директор КЗ «Житомирський
обласний ліцей-iнтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради
Людмила Вiталiївна Корінна, депутат обласної ради Сидір Кізін, український
дисидент, Герой України Левко Лук’яненко, педагогiчний колектив лiцею,
лiцеїсти 10-11 класiв.
Окрім цього, в закладі пройшов захід, присвячений 100-річчю бою під Крутами.
Зробивши невеличкий екскурс в історію, Сидір Кізін розповів
ліцеїстам історію трагічного бою під Крутами, в якому українські студенти
протистояли 4-тисячному війську, захищаючи українську державність.
Вiдомостi з iсторiї: бiй відбувся 29 січня 1918 року поблизу залізничної
станції Крути, за 130 км. від Києва. Він тривав 5 годин між 4-тисячним
підрозділом російської червоної армії під керуванням М. Муравйова та загоном із
чотирьох сотень вояків київських курсантів і козаків «Вільного козацтва». У бою
під Крутами оборонці української державності призупинили наступ противника
та здійснили організований відступ, руйнуючи за собою колії й мости. Російське
радянське військо втратило боєздатність на чотири дні. Затримка ворога дала
змогу українській делегації укласти Брест-Литовський мирний договір. Трагічна
загибель студентського куреня під Крутами стала символом жертовності в
боротьбі за незалежну Україну. У березні 1918 року урочисто перепоховали тіла
28 полеглих вояків-студентів на Аскольдовій могилі в Києві.
Учні залюбки спілкувались із гостями. Український націоналіст провів
лекцію про свої роки у тюрмах (дисидент Левко Лук’яненко був засуджений до
страти за комуністичного режиму). Борець за українську незалежність
розповідав про те, як тоді доводилось воювати за свою правду, висловив
бачення нинішнього курсу політики в Україні та говорив про унікальність
нашої нації.
«Саме такі зустрічі є ефективними, показують, наскільки
сучасна молодь усвідомлює те, що боротись за майбутнє України саме їм,
беручи до прикладу працю старшого покоління патріотів», - зазначив Левко
Лук’яненко.
«Слова Левка Лук’яненка про те, що головним для держави є її
національна свідомість, і що саме вона веде до свободи, актуальні сьогодні
як ніколи. І ми маємо пам’ятати, що українці повинні лише на свої сили
сподіватися. Прапор боротьби за волю України нині тримаєте ви – молодь.
Левко Лук'яненко – людина, яка свої найкращі роки провела в радянських
таборах, і,вийшовши звідти, піднімала українську державність. Він є
автором Акту проголошення незалежності України, натхненником і
одним із стовпів української державності. Вважаю себе його учнем. Ми
рівнялись на таких людей, як Левко Григорович. Це має робити й сучасне
покоління. Основний меседж, який мала на меті лекція – передати знання
підростаючому поколінню, розповісти про боротьбу за країну раніше,
дати посил боротьби у майбутньому. Це підняття свідомості і
усвідомлення того, що ми можемо сподіватися на свої власні сили, а не
чекати від когось із Сходу чи Заходу допомоги чи якоїсь небесної манни»,—
зазначає Сидір Кізін, депутат Житомирської обласної ради.
Учні ліцею спiвали, читали вірші. Зокрема , лунав вірш Павла Тичини
«Пам’яті тридцяти», присвячений героям, молодим хлопцям, що полягли біля
залізничної станції Крути 29-го січня 1918-го року в нерівному бою. Їх боротьбу
вважають подвигом.
Левко Лук’яненко випустив велику кількість книжок націоналістичної
тематики.
Бібліотека ліцею отримала комплект книжок Левка Лук’яненка з його
автографами.
«Ці книги мають бути у шкільних, обласних, домашніх бібліотеках, адже в
них – історія Української держави»,- зазначив Сидір Кізін.

9 лютого, «Житомирщина»

Х Міжнародний фестиваль
педагогічних інновацій

У Черкасах для виявлення ініціативних, творчих
педагогічних працівників, які застосовують у своїй практиці
сучасні
науково-теоретичні
положення,
самостійно
розробляють нові педагогічні ідеї, методики, технології,
окремі інноваційні методи, ось уже 10 років поспіль
проводиться
Міжнародний
фестиваль
педагогічних
інновацій.
Організатори Фестивалю:
•
Державна наукова установа «Інститут модернізації
змісту освіти» Міністерства освіти і науки України.
•
Інститут проблем виховання НАПН України.
•
Управління освіти і науки Черкаської обласної
державної адміністрації.
•
КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної
освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради.
У ході Фестивалю традиційно презентуються
результати досліджень сучасного змісту освіти, авторські
методики, технології, інноваційні методи та форми роботи,
моделі навчального та
виховного процесів, а також
управлінської діяльності.
Цього року для участі у Х Міжнародному
Фестивалі надійшло 289 робіт із 17 областей України, а
також Латвії та Південної Кореї за номінаціями «Інновації у
сфері дошкільної освіти»; «Інновації в організації навчальновиховного процесу в загальноосвітньому та позашкільному
навчальних закладах»; «Інновації в управлінні закладами
освіти»; «Інновації у неперервному розвитку професійної
компетентності педагогічного працівника».
20 вересня 2018 року в комунальному навчальному
закладі «Черкаський обласний інститут післядипломної
освіти педагогічних працівників Черкаської обласної
ради» відбулося його відкриття.
Наш директор ліцею-інтернату, ЛЮДМИЛА
ВІТАЛІЇВНА КОРІННА, взяла участь у Х Міжнародному
Фестивалі педагогічних інновацій, а також виступила зі
статтею «Демократичне освітнє середовище закладу освіти
як запорука становлення відповідального громадянина».
У програмі фестивалю на учасників чекало безліч цікавинок:
лекція та тренінг «Інноваційне мислення. Досвід Республіки
Корея» від професора, ректора філіалу Міжнародного
Інституту Розвитку Інтелекту Пак Сонг Су, презентація
монографії Івана Беха «Особистість на шляху до духовних
цінностей», майстер-класи, презентації моделей авторських
шкіл, екскурсії Черкащиною.

28 вересня 2018 р., «Житомирщина»

Імітаційна гра-моделювання президентських виборів «Я
обираю Президента України!»
19 березня 2019 р. у стінах комунального закладу «Житомирський обласний
ліцей – інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради проходили
Вибори для дітей і молоді М18 і голосування за кандидатуру Президента України.
Вибори М18 відбувалися в рамках імітаційної гри-моделювання
президентських виборів «Я обираю Президента України!».
Всеукраїнська імітаційна гра «Я обираю Президента України!» проводиться
в рамках проекту з громадянської освіти та політичної просвіти дітей і молоді
«М18 - Ми можемо більше!» за підтримки Міністерства закордонних справ
Німеччини у співпраці низки громадських організацій та закладів освітиУкраїни.
Головна мета проекту з громадянської освіти і політичної просвіти «М18 –
ми можемо більше!» – виховання демократичного громадянства в дітей і молоді,
формування критичного мислення, прояв активної громадянської позиції і
спроможності свідомо й відповідально робити свій вибір у житті.
Головна особливість виборів «Я обираю Президента України!» в тому, що
діти і молодь свій вибір робили не за іменем кандидата в Президенти. Дітям було
запропоновано зробити свій вибір, орієнтуючись на зміст передвиборчих програм
кандидатів у Президенти, і обрати ту, що найбільше відповідає власним
переконанням. Імена Президентів були приховані за літерами (Кандидат А,
Кандидат Б тощо).
Під час гри була утворена справжнісінька виборча дільниця, а всі бажаючі
змогли відчути себе виборцями і віддати свій голос.
Дитячі вибори відбулися, а «політична боротьба» розгорталася дуже цікаво.
Діти в день виборів мали змогу прийти до виборчої дільниці та отримати
«виборчий бюлетень», максимально схожий на реальний, і проголосувати за
кандидата у Президенти.
Імітаційна гра має освітню мету. Насамперед, ідеться про розвиток
критичного мислення і формування вміння приймати власні рішення.
Усього проголосувало ліцеїстів 339. Політична партія «Захист» набрала 93
голоси, «З нами в майбутнє» – 116, «Лідер» – 61, «Нова українська платформа» –
69.
Перемогу здобули ліцеїсти 11 – І класу, партія «З нами в майбутнє», які
набрали 116 голосів.
ВІТАЄМО!

19 березня 2019 р., газета «Житомирщина»

НОВІ ВІДЗНАКИ ЛІЦЕЮ

14 - 16 березня 2019 року в Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася X Міжнародна виставка
«Сучасні заклади освіти», яку організували компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства
освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.
Мета: об’єднати учасників освітнього процесу в пошуку ефективних шляхів підвищення якості освіти,
розвитку національних і міжнародних освітніх проектів і програм, сприяти встановленню ділових контактів,
збагачення досвідом, розвитку ініціативи в реалізації завдань, визначених сучасним розвитком нашої держави,
та надати можливість презентувати інноваційні досягнення, напрацювання закладів освіти та наукових
установ, продемонструвати педагогам і фахівцям сучасні засоби навчання, обладнання для предметних
кабінетів, проекти, програми та рішення для вдосконалення освітнього процесу.
Упродовж трьох днів на виставці були представлені провідні навчальні заклади України, обласні та
міські управління освіти, заклади післядипломної освіти, науково-методичні центри, інноваційні педагогічні
технології, міжнародні та наукові установи, підприємства, комерційні структури та видавництва, які
співпрацюють з системою освіти, педагогічна преса.
У межах виставки відбулися: науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, презентації,
майстер-класи, воркшопи, відкриті уроки, експертні дискусії, педагогічні коучинги, дискусійні панелі.
КЗ «Житомирський обласний лiцей-iнтернат для обдарованих дiтей»уже вкотре бере участь у виставці.
За результатами роботи виставки ліцей - iнтернат нагороджений золотою медаллю та почесним
дипломом X Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» в номінації «Формування інформаційноцифрової компетентності як важливої складової розвитку інноваційної особистості».
Також був проведений для учасників виставки круглий стіл «Демократичне освітнє середовище
закладу освіти як запорука становлення відповідального громадянина».
Почесним дипломом МОНУ та НАПНУ
нагородженi директор ліцею-інтернату, кандидат
педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України - Л.В. Корінна; Л.В. Калачова – заступник
директора ліцею-інтернату з навчально-виховної роботи, заслужений учитель України; Н.П. Преснякова –
учитель-методист історії та правознавства, відмінник освіти України; Л.Р. Рассохіна – учитель-методист
української мови та літератури;
В.В. Опанасенко – учитель інформатики, керівник інформаційнометодичного центру.
27. 03. 2019, “ЖИТОМИРЩИНА”

День знань у КЗ «Житомирський обласний ліцейінтернат для обдарованих дітей»
День знань завжди відрізняється яскравістю вражень і нових переживань, нових надій і несподіваних
зустрічей.
3 вересня у КЗ«Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» пройшло свято Першого
дзвоника!
Майже 135 лiцеїстiв вперше сядуть за парти, а для учнів 11-х класів, цей дзвоник розпочав останній шкільний рік.
Корінна Людмила Віталіївна, директор комунального закладу «Житомирський обласний ліцей-інтернат
для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради, заслужений працівник освіти України, Кавалер ордена
княгині Ольги ІІІ ступеня, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Житомирського державного
університету імені Івана Франка, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної
педагогіки «Полісся» привітала всіх з чудовим святом, яке відкриває перед кожним лiцеїстом нові обрії пізнання
себе і світу захоплень, побажала всім міцного здоров’я, щастя, достатку, добра, здiйснення усiх мрiй,
наполегливості та успіхів у навчанні.
На святі були присутні діти, батьки, вчителі, почесні гості, серед яких заступник голови ОДА Ярослав
Миколайович Лагута, який поспілкувався з майбутніми спортсменами області. Адже за ініціативи голови
облдержадміністрації Ігоря Гундича цьогоріч вперше відкрилося спортивне відділення у комунальному закладi
«Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради. 3 вересня
розпочали навчання на спортивному профілі 67 учнів.
«Я бажаю вам успіхів. Здобувайте тут знання, займайтеся спортом. Впевнені, що всі ви станете
майбутніми чемпіонами області і будете представляти Житомирщину на світовому рівні. Ми у вас віримо», –
зазначив Ярослав Лагута.
Також з вiтальним словом до усiх присутнiх звернулась директор департаменту сім'ї, молоді та спорту
облдержадміністрації Гресь Свiтлана Миколаївна.
На урочистому зібранні звучали привітання на адресу учнів і викладачів, всіх, завдяки кому ми маємо
таку чудову можливість - бути освіченими людьми! А також вiдбулося нагородження лiцеїстiв, якi досягли
високого рiвня знань.

09. 09. 2017, «Житомирщина»

Проєкт «М18: вибори для дітей і молоді»
Недостатня обізнаність молоді в проблемах місцевої громади й низький рівень мотивації щодо свідомого та активного
впливу на політичне життя суспільства - причини, які десятиліттями вели до занепаду громадянської свідомості українців.
Проєкт «М18: вибори для дітей і молоді» розпочався в Україні в 2015 р. як складова міжнародної програми громадянського
виховання і політичної освіти для дітей і молоді.
Проєкт є аналогом міжнародної освітньої програми «Under 18» [3], яка реалізується в Німеччині з 1998 року і
передбачає залучення дітей та молоді віком до 18 років до виборів через імітацію виборчого процесу напередодні справжніх
виборів для дорослих. В 2013році в таких виборах у Німеччині взяли участь майже 200 000 дітей. В Україні такий формат був
уперше випробуваний в рамках українсько-німецького проекту 17 жовтня 2015 року в Києві, Ірпіні і Запоріжжі на виборах
мерів цих міст. Таким чином в український освітній простір була впроваджена нова форма залучення молоді і формування у неї
позиції активного громадянства та розвитку демократії. Проєкт є освітнім і принципово політично нейтральним.
Мета проєкту: допомогти дітям і молоді, які не досягли 18 років і не мають права виборчого голосу, зрозуміти сутність
основного механізму демократії – виборів – через імітацію виборів і процесу голосування, навчаючи їх розрізняти відмінності в
партійних і передвиборчих програмах, уважно оцінювати обіцянки політиків і на практиці побачити робочу виборчих дільниць.
Для проведення «виборів М18» обрано форму імітаційної гри.
Імітаційна гра проводилась у три етапи:
•
Підготовка до гри (учасників ознайомлюють з цілями і правилами проведення гри);
•
Проведення самої гри (в нашій ситуації– проведення «виборів М18»);
•
Обговорення гри (рефлексія).
Ініціатори: Громадська організація «Агенція розвитку освітньої політики», Департамент освіти і науки КМДА.
26 жовтня у стінах комунального закладу «Житомирський обласний ліцей – інтернат для обдарованих дітей»
Житомирської міської ради було проведено імітаційну гру «Партія моєї мрії».
Учасниками гри були всі, кому ще не виповнилося 18 років, але хто має чи прагне мати активну громадянську
позицію. Вони не просто ліцеїсти, а відповідальні ГРОМАДЯНИ. Для гри старшокласники сформували 4 діючі партії (11М,Х,Л,І). Партійці власноруч зробили рекламні банери та надрукували листівки. Звісно, кожен ліцеїст зміг ознайомитися з
політичними програмами.
Під час гри була утворена справжнісінька виборча дільниця, а всі бажаючі змогли відчути себе виборцями і віддати
свій голос за одну з партій.
Дитячі вибори відбулися, а «політична боротьба» розгорталася дуже цікаво. Діти в день виборів мали змогу прийти до
виборчої дільниці та отримати «виборчий бюлетень», максимально схожий на реальний, і проголосувати за свою партію.
Імітаційна гра має освітню мету. Насамперед, ідеться про розвиток критичного мислення і формування вміння
приймати власні рішення.
Усього проголосували ліцеїстів 339.Політична партія «Захист» набрала 93 голоса, «З нами в майбутнє» - 116, «Лідер»
- 61, «Нова українська платформа» - 69.
Перемогу здобули ліцеїсти 11 – І класу, партія «З нами в майбутнє», які набрали 116 голосів.

Вітаємо.
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IX Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії
Згідно з наказом МОН № 196 від 14.02.2019 року "Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році" IX Всеукраїнська учнівська олімпіада з астрономії
відбулася з 24 по 28 березня 2019 року у м. Житомир.
Фінальний етап IX Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії проведено у комунальному закладi
«Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради. Адміністрація
ліцею-інтернату забезпечила учасників місцем проведення олімпіади, проживанням у спальному конкурсі і
здоровим харчуванням. Конкурсні змагання проходили у просторих світлих класних кімнатах. Членам журі і
оргкомітету були створені належні умови для роботи.
В олімпіаді брали участь 86 школярів з усіх областей України та міста Києва.
З вітальним словом до учасників олімпіади звернулися: голова оргкомітету, директор комунального закладу
«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної світи» Житомирської обласної ради, доктор
педагогічних наук, заслужений працівник освіти України Ігор Iванович СМАГІН, директор ліцею-інтернату,
кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України; автор наукового твору «Авторська
модель «Школа становлення відповідального громадянина» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
№75709 від 03. 01. 2018 р. Мінекономпромрозвитку України) Людмила Вiталiївна КОРIННА, науковий співробітник
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України Оксана Михайлiвна ВЕРНИДУБ, голова журі, завідувач
кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор фізико – математичних наук Богдан
Ярославович МЕЛЕХ. Також учасників олімпіади вітав художній колектив Житомирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №28
імені гетьмана Івана Виговського.
Протягом п’яти днiв учасники виконували рiзного рiвня завдання, наполегливо iшли до перемоги,
відпочивали, відвідали Музей космонавтики.
Урочисте закриття IX Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії відбулося 28 березня 2019 року.
Учасникiв олiмпiади привітали: начальник управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації,
голова оргкомітету Лариса Петрiвна Шевчук.
Переможцями стали: Перепелиця Антон, учень 9 класу Івано-Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 11 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міської ради, Дяченко Артем, учень
10 класу Природничо-наукового ліцею № 145 м. Києва, Лушней Святослав, учень 9 класу Львівського фізикоматематичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка, Гілей Павло та
Кухар Олександр, учні 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському
національному університеті імені Івана Франка, Карасьова Таїсія, учениця 11 класу Українського фізикоматематичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Вітаємо
переможців
та
їх
наставників
з
високими
досягненнями!
Перемога в олімпіаді – це перший крок на шляху до успіху. Бажаємо Вам творчого зростання та нових звершень!
03. 04. 2019, “ЖИТОМИРЩИНА”

Цікава зустріч

Завдяки плідній співпраці комунального закладу «Житомирський обласний
ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради із Інститутом
психології імені Г. С. Костюка НАПН України 27 березня 2019 року в ліцеїінтернаті відбувся колоквіум на тему: «Аксіогенез обдарованої особистості:
дослідження та ціннісна підтримка», головним доповідачем якого був завідувач
лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені Г. С. Костюка
НАПН України професор Олександр Леонідович Музика. Учасниками
обговорення стали члени педагогічного колективу та ліцеїсти 9-х і 11-х класів.
Розглядалися питання ознак та спрямованостей обдарованої особистості,
класифікації особистісних цінностей обдарованої людини з позицій потребового
підходу, основних правил надання ціннісної підтримки, вимог до освітнього
середовища, сприятливого для розвитку обдарованої особистості. Також учасники
колоквіуму мали унікальну можливість пройти онлайнпсиходіагностичні
методики, розроблені О. Л. Музикою. Спілкування з науковцем викликало живий
інтерес у ліцеїстів. Діти задавали цікаві питання та отримували на них змістовну
відповідь. Професор Олександр Леонідович Музика порадив учням не боятися
змін у житті, прагнути соціалізації, уміти адаптуватися в мінливому сучасному
світі, оволодівати новими знаннями. Така співпраця й живе спілкування з
науковцями сприяє особистісному розвиткові ліцеїстів, спонукає їх до наукової та
творчої діяльності.
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Одинадцята міжнародна виставка
«Сучасні заклади освіти» та виставка
освіти за кордоном «World Edu
4-6 серпня 2020 року відбулася одинадцята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та виставка освіти за
кордоном «World Edu» у Київському Палаці Спорту.
Організували та провели виставку компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і
науки України, Національної академії педагогічних наук України.
Учасники: заклади вищої, фахової передвищої та післядипломної освіти, наукові установи; закордонні заклади
освіти та міжнародні освітні агенції; заклади загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти, обласні та
міські органи управління освітою; заклади професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-методичні (науковометодичні) центри (кабінети); виробники та постачальники засобів навчання, проєктів, програм і рішень для галузі освіти,
асоціації, видавництва, освітні портали.
Мета виставки – об’єднати учасників освітнього процесу в пошуку ефективних шляхів підвищення якості освіти,
розвитку національних і міжнародних освітніх проектів і програм, сприяти встановленню ділових контактів, збагаченню
досвідом, розвитку ініціативи в реалізації завдань, визначених сучасним розвитком нашої держави та надати можливість
презентувати інноваційні досягнення, напрацювання закладів освіти та наукових установ, продемонструвати педагогам і
фахівцям сучасні засоби навчання, обладнання для предметних кабінетів, проекти, програми та рішення для
вдосконалення освітнього процесу.
Програмою виставки було передбачено проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів,
презентацій, майстер-класів, воркшопів, відкритих уроків, експертних дискусій, педагогічних коучингів, дискусійних
панелей, тренінгів за участю керівників, провідних фахівців і науковців Міністерства освіти і науки України,
Національної академії педагогічних наук України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», практичних працівників
галузі освіти та представників закордонних закладів освіти, міжнародних представництв, а також випускників, учнів,
батьків і широкої громадськості.
Ліцей-інтернат подав на розгляд Оргкомітету описовий матеріал у номінації «Компетентнісний підхід-основа
якості змісту освіти» і в результаті здобув золоту медаль та був нагороджений дипломом.
Педагоги ліцею-інтернату – учасники виставки: Л.В. Корінна – директор ліцею-інтернату, кандидат
педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України; Л.В. Калачова – заступник директора ліцею-інтернату з
навчально-виховної роботи, заслужений учитель України; Н.П. Преснякова – учитель-методист історії та правознавства,
відмінник освіти України; Л.Р. Рассохіна – учитель-методист української мови та літератури; Канарський Г. М. вчитель
предмету "Захист Вітчизни",
В.В. Опанасенко – учитель інформатики, керівник інформаційно-методичного центру, організували та провели
для учасників виставки круглий стіл «Демократичне освітнє середовище закладу освіти як запорука становлення
відповідального громадянина» та були нагороджені сертифікатами. Також Корінна Л. В. була нагороджена почесним
дипломом за вагомий внесок і плідну організаторську діяльність із створення національної освіти європейського регіону.
Калачова Л. В. за активну участь у розвитку сучасної національної системи освіти була нагороджена почесним дипломом.
Вітаємо та бажаємо процвітання!
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Навчанню бути!

Епідемія коронавірусу внесла свої корективи в організацію життя ліцеїстів і педагогів. Свято Першого
дзвоника в Житомирському обласному ліцеї Житомирської обласної ради цьогоріч відбулося в новому форматі
відповідно до регламенту роботи закладу освіти в умовах адаптативного карантину (рішення педради ліцею
від 28.08.2020 р., протокол №1) та регламенту роботи закладів загальної середньої освіти в умовах
адаптативного карантину (рішення виконкому Житомирської міської ради від 25.08.2020 № 990) з
дотриманням санітарних вимог.
Під час радіолінійки усю ліцейну родину з початком нового навчального року привітали директор
ліцею Людмила Віталіївна Корінна, голова батьківської громадськості Світлана Олександрівна Космач та
Софія Бондар - голова ради ліцеїстів, побажали міцного здоров’я, оптимізму, віри в краще майбутнє та
успішного старту.
З огляду на складну епідемситуацію в Україні та світі Перший урок був присвячений темі здоров’я, а
саме «COVID-19 – новий виклик для всього світу», який проходив в окремих аудиторіях.
Адміністрація закладу розробила Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в ліцеї, що
регламентує протиепідемічні вимоги, виконання яких спрямоване на запобігання ускладненню епідемічної
ситуації та гарантування безпечного перебування усіх учасників освітнього процесу в закладі освіти.
Бажаємо усім температури 36,6!

«Житомирщина», 09 вересня 2020

День здоров’я

Здоров’я - це те, що варто берегти й про що необхідно піклуватися щодня!
Людина, яка не хворіє, почувається впевнено, бо вона усвідомлює, що керує
життям.
Саме з раннього дитинства треба формувати навички щодо ведення
здорового способу життя! Особливо це актуально у наш час.
25 вересня в Житомирському обласному ліцеї пройшов День здоров’я. Це
завжди веселий активний захід, який подобається всім здобувачам освіти.Наші
ліцеїсти завжди чекають цього дійства, адже вони можуть виявити не тільки свої
фізичні здібності, а й узяти участь у спортивних змаганнях, естафетах, конкурсах.
Крім того, показати свою ерудицію та креативність у змаганнях з шахів, шашок,
тенісу. Дівчата мали можливість показати гнучкість та здібності до легкої атлетики,
а хлопці - силу та витривалість у змаганні з армреслінгу. Проведено різноманітні
вправи з м’ячем: «набивання м’яча», футбол, волейбол.
Наприкінці заходу відбулося змагання з волейболу між ліцеїстами та
вчителями.
Діти із користю та задоволенням провели час на свіжому повітрі.

«Житомирщина»,
1 жовтня 2020

Дочка Прометея

Упродовж 18-26 лютого в Житомирському обласному ліцеї Житомирської обласної ради проходило ряд заходів з
нагоди 150-річчя від Дня народження Лесі Українки.
На першому поверсі навчального корпусу транслювався відкритий відеожурнал «Леся Українка – геній тендітної
незламності» та облаштовано було фотозону «Сфотографуйся з Лесею».
Цікавим та змістовним був мистецький вернісаж під гаслом: «Леся Українка очима сучасника».
На уроках української літератури ліцеїсти переглядали фільм «Іду до тебе», віртуально знайомилися з музеями
пошанування Лесі Українки.
Усі виховні та кураторські години були тематично спрямовані до відзначення дня народження нашої землячки.
Ліцеїсти долучилися до Всеукраїнських конкурсів, марафонів.
Відзнято поетичний флешмоб «Рядки, що полонили душу», флешмоб «Схожа на Лесю».
У читальному залі бібліотеки оформлено було книжкову виставку "Ти себе Українкою звала…».
Також у читальному залі бібліотеки ліцею є мурал з портретом Лесі Українки та сюжетами її творів. На фоні цього
стінопису бібліотекарі розмістили повідомлення з цікавими фактами із життя Лесі Українки.
Наші ліцеїсти долучилися до zoom-конференції «Сила духу Лариси Косач». Модератором зустрічі була О. Юрчук,
докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри українського літературознавства та компаративістики
Житомирського державного університету імені Івана Франка.
На онлайн-просторах ліцеїсти проходили онлайн-вікторини, комеморативну гру «150 років про Лесю Українку».
На 2 та 3 поверхах було розміщено дайджест цікавих фактів із життя письменниці.
Так щиро й душевно вкотре згадали, процитували, поговорили про Дочку Прометея 25 лютого в актовій залі
Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради ліцеїсти, учителі та гості на урочистому засіданні поетичної
альтанки "Геній тендітної незламності" з нагоди 150-річчя від Дня народження Лесі Українки. На заході згадали, якою була Леся,
доторкнулися до її творчості, занурились у поетичний світ генія тендітної незламності.
Депутат Житомирської обласної ради Тетяна Парфентієва завітала до нас на гостину та привітала усіх, хто дотичний до
теми Лесі Українки.
Захід відбувся зважаючи на епідеміологічну ситуацію та з дотриманням усіх карантинних обмежень.

5 березня 2021 р., «Житомирщина”

«Ехо»

