
Житомирський обласний ліцей 
Житомирської обласної ради 

КРОКУЄМО  В  НОГУ 
З  ЧАСОМ 

науково-методична та експериментальна 
діяльність





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», кавалер 
ордена княгині Ольги ІІІ ступеня



Ліцей розташований на мальовничій
території, площею 9 га.
Має:
 чотириповерховий навчальний

корпус, 29 обладнаних навчальних
кабінетів;

 два спальних корпуси (пансіони) на
400 місць;

 бібліотеку з читацьким залом;



 їдальня;
 тренажерний зал;
 військове містечко;
 спортивний комплекс;
 складські приміщення;
 автомобіль.



ГІМНАЗІЯ ЛІЦЕЙ ІНТЕРНАТ 
(ПАНСІОН)



 Забезпечення всебічного розвитку всіх 
учасників освітнього процесу;

 виховання і соціалізація особистості,  
здатної до життя в суспільстві;

 формування в ліцеїстів прагнення до 
самовдосконалення і навчання впродовж 
життя;

 готовність до свідомого життєвого 
вибору та самореалізації;

 виховання відповідальності, трудової 
діяльності та громадської активності. 



Упровадження навчально-методичного, управлінського забезпечення плідної 
співпраці педагогів, ліцеїстів, батьківської громадськості та інших соціальних 

інститутів з метою реалізації науково-методичної стратегії 
«ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ 

ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ» 



Створення інноваційного розвивального середовища, яке спонукає 
організовує та спрямовує до творчої співдії, забезпечує розвиток 

творчого потенціалу та творчої компетенції педагогів  



Становлення та розвиток колективу професійно та 
психолого-педагогічно компетентних вчителів 



Ефективне впровадження в освітній процес новітніх 
технологій



Перетворення розвивального акмепростору ліцею як 
простору творчого становлення педагога та учня 





10 науково-практичних конференцій всеукраїнського та 
регіонального рівня за участі наукових установ НАПН 
України  та міжнародного освітянського «Партнер-клубу» 



- 7 засідань НВК «Полісся» за участі науковців 
житомирських вузів; - 5 семінарів-практикумів, 
організованих ЖДУ  ім. Івана Франка



- 3 відкритих засідання громадської науково-педагогічної організації 
«Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих імені 
І.А.Зязюна» за участі науковців ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти» МОН України 



- 3 засідання центру «Школа педагогічної майстерності - 2017» за участю 
науковців  Інституту проблем виховання НАПН України та академіка І.Д. Беха, 
доктора психологічних наук, професора, дійсного члена Національної академії 
педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України



- 9 засідань міжнародного  
освітянського «ПАРТНЕР»-
клубу – не тільки в Україні, а 
й у країнах Європи (Чехія, 
Литва, Польща, Німеччина, 
Словакія)



- 3 дитячо-юнацьких форуми 
«М18: МИ МОЖЕМО БІЛЬШЕ!»



Ліцей має статус парламентського просвітницького осередку та входить до 
Всеукраїнської мережі закладів освіти ГО «Об'єднання «Агенція розвитку освітньої 

політики» Освітнього Центру Верховної Ради України



- двічі організовано проведення ІІ туру 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року»



- тричі проведено IV тур Всеукраїнських 
предметних олімпіад



Відкриті засідання науково-методичної ради



Укладено угоди з інститутами НАПН України – Інститутом педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Інститутом проблем виховання, 

Житомирським технологічним університетом, Поліським університетом, Військовим 
інститутом імені С.П. Корольова, Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, обласними центрами позашкільної освіти



Житомирський державний університет 
імені Івана Франка є науковим куратором 
ліцею: 
 викладачі здійснюють наукове 

керівництво дослідно-
експериментальною роботою ліцеїстів  -
членів МАН «Інтелектуал»;

 кафедри університету співпрацюють з 
методичними комісіями ліцею; 

 організовують спільні науково-
практичні конференції й семінари, 
засідання навчально-науково-
виробничого комплексу «Полісся»; 

 виступають рецензентами й 
співавторами збірок наукових праць, 
статей. 



Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого 
потенціалу учасників навчально-виховного процесу 

(наказ МОН України від 30.12.2013 р. №1858 «Про проведення дослідно-
експериментальної роботи на базі Житомирського обласного педагогічного ліцею 

Житомирської обласної ради»)

2013-
2018



Науково-методичні засади впровадження фінансової 
грамотності у навчально-виховний процес навчальних 

закладів 
(наказ МОН України від 17.06.2013 р. №776 «Про розширення бази для проведення 
дослідно-експериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження 

фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів»

2015-
2019



Формування цінностей суспільства сталого розвитку 
засобами навчального процесу 

(наказ МОН України від 28.12.2015 р. №1/9-625 «Щодо навчального курсу «Основи 
стратегії сталого розвитку України», наказу управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 16. 01.2016 року №01-30)

2015-
2020



Ліцей – авторська «Школа становлення відповідального 
громадянина» 

(наказ МОН України від 19.01.2017 р. №79 «Про проведення Всеукраїнського 
експерименту за темою «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку 

авторських шкіл» на базі ЗНЗ України)

2017-
2021



Створення білінгвальних класів в умовах трансформаційних 
змін в освіті і суспільстві на базі КЗ «Житомирський 

обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» 
Житомирської обласної ради» ( вересень 2020 р. - травень 

2025 р.)
(наказ управління освіти і науки Житомирської обласної адміністрації від 

30.04.2020 року №97, рішення вченої ради КЗ «Житомирський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради від 24.04.2020 

року (протокол №4))

Із 30.04.
2020 р.



Індивідуальна робота педагогів над 
науково-методичною та психолого-

педагогічною проблемою

Індивідуальна та колективна 
робота по виконанню програми 

дослідно-експериментальної 
роботи 

Творчі звіти предметних 
методичних комісій

Робота в складі творчих 
груп педагогів; 

наставництво та 
консультування

Діяльність Школи передового 
педагогічного досвіду

«Майстер-клас»











ЛІЦЕЙ 
ВИЗНАНИЙ 
ДЕРЖАВОЮ



ЛІЦЕЙ  ВИЗНАНИЙ ДЕРЖАВОЮ



НАШІ 
КОНТАКТИ
В МЕРЕЖІ
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