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передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів 
інваріантної складової, уведення спецкурсів та факультативів.  
         Згідно з наказом МОН України від 20.02.2002 року №128 «Про 
затвердження «Порядку  поділу класів на групи при вивченні окремих 
предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» у ліцеї  відбувається 
поділ класів на групи: 
- при вивченні іноземної мови (при кількості більше 27 учнів) 9-А, 9-Б, 

10-А, 10-Л; 11-Л; 
- при вивченні української мови (при кількості більше 27 учнів) 9-А, 9-

Б,10-А, 10-Л; 11-Л; 
- при проведенні уроків з фізичної культури в 10-11 класах при кількості 

учнів більше 27 (дівчата і хлопці окремо, але не менше 8 учнів в групі) 
10-А, 10-Л; 11-Л; 

- при вивченні інформатики на групи, з кількістю не менше 8 учнів в 
групі; 

- при проведені практичних занять з профільних (допрофільних) 
предметів в класах: 

 10-А, з математики 3 години (при умові наявності в класі більше 27 
учнів); 
          Відповідно до листа МОН України від 14.08.2009 року № 1/11-6881 
при вивченні предмета  «Основи захисту України» в 10-11 класах 
відбувається поділ на групи не залежно від кількості учнів в класі, але не 
менше 5 осіб в групі.   
 Спецкурси та факультативи викладаються за навчальними 
програмами, затвердженими МОН України. За навчальними планами на 
них відводиться 11,5 годин по 10-11 класах, у 8, 9 класах –11 годин. 
 У серпні-вересні 2021 року підбито підсумки ЗНО-2021 р.,  
127 випускників ліцею пройшли зовнішнє незалежне оцінювання з таких 
предметів зокрема: 
з української мови та літератури 92 ліцеїстів; 
українська мова     35 ліцеїста; 
математики    127 ліцеїстів; 
історії України    92 ліцеїста; 
англійської мови    75 ліцеїстів; 
географії     35 ліцеїстів; 
біології     28 ліцеїсти; 
хімії      9 ліцеїстів; 
фізики     15 ліцеїста; 
 
 За результатами ДПА, яке проводилось у формі ЗНО-2021, випускні 
курси ліцею показали такий середній бал предметів: 
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                   2021 н.р         2020 н.р. 
 українська мова  8,31       9,1; 
 математика  6,5       8,0; 
 історія України   8,22              9,8; 
 англійська мова  8,3;               8,4 
 біологія   7,21      8,72; 
 географія   6,9       7,03. 
 Глибокі знання показали учні на зовнішньому незалежному 
оцінюванні з української мови і літератури та історії України: 160 і більше 
балів з цих предметів отримали відповідно 82,5% та 82,6% випускників, 
що проходили тестування. За результатами ЗНО 2020, зросла кількість 
ліцеїстів які отримали із ЗНО вище 195 балів.  

Відповідно до Річного плану роботи Житомирського обласного 
ліцею Житомирської обласної ради у вересні 2021 року проведені 
контрольні зрізи знань за І семестр. 
 Виконано 588, робіт за результатами яких на високому рівні – 15,3%, 
на достатньому ‒ 38,9%, на середньому – 35,9% та початковому – 9%. 
Зокрема середній бал робіт з української мови складає 6,75 б., з іноземної 
мови – 6,8 б., з математики 5,8 б., з хімії -7,9 б., з біології – 5,5 б. та  з 
історії – 7,2 б. 
  Найкращі результати показали наступні курси:10-Л з української 
мови (7,5 балів, вчитель  Волощук Л.П.), 11-Л з української мови (7.8 
балів, вчитель Волощук Л.П.), 11-А з англійської мови 7,8 балів (вчитель 
Коваль К.В.), 11-Л з англійської мови (8,7 балів вчитель Коваль К.В.)  
Середній бал виконання робіт по ліцею складає 6,7 балів. 
 Лише 9 ліцеїстів мають оцінку високого рівня за  виконання робіт. 12 
балів отримали: 11-І Бумар Олександр, Пархоненко Александра, 
Тарнавська Анастастія, Янчук Анна з історії ,10-Б Горпинич Анастасія, 
Павловська Анна, Мошківська Марія з хімії, 10-Л Кошової  Вікторії  з 
іноземної мови, 11-І Янчук Анна з української мови. 
 Проте такі учні як 10-Б Романовська Аліна з біології, Гопаченко 
Ольга 8-Б з української мови, 9-В Гаркуша Поліна з біології отримали 
найнижчий бал початкового рівня - один. 
 Початковий рівень показали ліцеїсти:  
8-А (математика) Блажаєвський В.І.(2б),Радчук В., Ткаченко В.,Геча К., 
Недзвецький О.(3б)   
8-Б (українська мова) Поліщук Юлія, Войтюк Олена(2б) , Гопаченко О.(1б) 
8-Б (англійська мова ) Кадлубівська Владислава (3б) 
8-В (англійська мова)Горбачевська Юлія(3б); 
8-В (інформатика) Горбачевська Наталія(3б); 
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9-А (математика) Ковалишин В., Мельниченко І., Гейдор Д., Танський Л., 
Добровольський В.,(3б)  
9-А (англійська мова) Коротун М., Ференцюк Назар.(2б)   
9-Л (українська мова) Горпинич А.(3б) 
9-Л (англійська мова) Губін Владислав(3б),Пелешок Ярослав (3б), 
Горпинич Артем (2б). 
9-Б (англійська мова) Зубчик Дмитро, Боярчук Ірина, Гончарук Денис(3б)  
9-В (біологія) Никончук Б., Совик Д., Синицька І., Холіна О., Христюк 
Н.,(3б) Гаркуша П.,(1б) 
9-В (історія) Синицька Ілона, Совик Дар`я, Христюк Наталія(3б) 
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Результати контрольного зрізу знань 
 

 
       
предме
т кл

ас
 

к-
ть

 і
 

пи
са

ли
 Навчальні досягнення  

сер. 
бал 

 
вчителі 1

2 
1
1 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 
 
   
Україн
ська 
      
мова 

9-Л 18 14 0 0 0 0 1 4 3 2 3 1 0 0 5.6 Кондратюк 
О.М. 

8-Б 21 16 0 0 0 0 3 2 2 4 2 0 2 1 5.2 Волощук Л.П. 
10-Л 15 

16 
15 
16 

0 
0 

0 
0 

3 
0 

1 
2 

4 
2 

3 
0 

2 
5 

1 
3 

1 
1 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

7.5 
6.7 

Волощук Л.П. 
Лознюк А.Л 

10-І 22 20 0 0 1 1 3 0 3 3 5 3 1 0 5.4 Бобровницька 
І.В 

11-Л 15 
14 

11 
10 

0 
0 

0 
0 

2 
1 

6 
2 

0 
2 

2 
3 

1 
1 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

7.4 
7.6 

Боровська-
Карандюк І.А. 
Бобровницька 
І.В. 

11-І 22 20 1 1 2 4 3 2 1 6 0 0 0 0 7.6 Боровська-
Карандюк І.А. 

11-Б 23 23 0 1 4 2 6 5 4 1 0 0 0 0 7.8 Волощук Л.П. 

всьо
го 

16
3 

14
5 

1 2 15 1
8 

2
4 

19 22 2
1 

1
2 

4 4 1 6,75  

 
 
Інозем
на 
мова 

8-А 17 17 0 0 6 2 8 0 2 1 5 0 0 0 7,2 Нечипорчук 
О.Є. 

 8-Б 21 21 0 0 0 1 0 3 4 1
1 

1 1 0 0 5,5 Нечипорчук 
О.Є. 

8-В 23 21 0 1 4 1 4 0 6 2 2 1 0 0 7,0 Коваль К.В. 
9-А 13 

15 
12 
15 

0 
0 

3 
3 

1 
3 

1 
0 

1 
2 

1 
2 

1 
3 

0 
0 

2 
4 

0 
1 

2 
0 

0 
0 

7 
7,8 

Жуковець О.І. 
Корнійчук 
О.В. 

9-Б 14 
14 

9 
11 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

0 
1 

1 
1 

2 
2 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

0 
3 

3 
0 

0 
0 

4,7 
5,9 

Коваль К.В. 
Жуковець О.І. 

9-Л 18 14 0 0 1 1 2 3 1 2 1 2 1 0 6 Жуковець О.І. 
10-А 28 10 0 0 1 0 3 1 1 1 2 0 0 0 6 Коваль К.В. 
10-Л 15 

16 
12 
14 

1 
0 

0 
0 

2 
1 

2 
2 

1 
6 

1 
1 

1 
3 

2 
1 

1 
0 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

7,1 
7,5 

Коваль К.В. 
Нечипорчук 
О.Є. 

11-А 22 20 0 0 9 1 2 0 4 2 2 0 0 0 7,8 Коваль К.В. 
11-Л 14 12 0 1 2 5 1 3 0 0 0 0 0 0 8,7 Коваль К.В. 
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14 12 0 1 2 5 1 3 0 0 0 0 0 0 8,1 Корнійчук 
О.В. 

всьо
го 

24
3 

20
0 

1 9 33 2
3 

3
3 

22 28 2
4 

2
2 

8 7 0 6,8  

Матем
атика 

8-А 17 15 0 0 0 1 4 1 1 1 2 4 1 0 4,8 Гнатюк Н.М. 
9-А 29 28 0 0 2 4 4 2 6 2 3 5 0 0 6,3 Чугонова О.В. 
10-А 30 20 0 1 0 1 3 2 3 3 5 1 1 0 5,8 Єлісеєва В.В. 

11-А 22 19 0 2 0 3 1 2 2 3 4 1 1 0 6,3 Лук’яненко 
Я.В. 

всьо
го 

98 82 0 3 2 9 1
2 

7 12 9 1
4 

1
1 

3 0 5,8  

Хімія 10-Б 24 21 3 1 1 3 3 4 2 2 2 0 0 0 7,9 Зинюк Н. М. 

всьо
го 

24 21 3 1 1 3 3 4 2 2 2 0 0 0 7,9  

Історія 10-І 22 19 0 0 2 4 1 6 0 2 4 0 0 0 6,9 Благодир О.В. 
11-І 22 22 4 2 2 1 5 5 2 1 0 0 0 0 8,6 Глушенко 

М.В. 
9-В 17 15 0 0 1 1 0 1 5 3 1 3 0 0 5,6 Шевчук А.В. 
всьо
го 

39 37 4 2 3 2 5 6 7 4 1 3 0 0 7,2  

Біологі
я 

9-В 17 15 0 0 0 1 0 0 1 2 6 5 0 1 4,0 Гамза Б.В. 
10-Б  23 20 0 3 1 0 1 4 1 0 6 0 3 2 5,8 Гамза Б.В. 

11-Б 23 21 0 0 0 2 6 5 3 5 0 0 0 0 6,8 Боросюк О.М. 
всьо
го 

63 56 0 3 1 3 7 9 5 7 1
2 

5 3 3 5,5  

Інфор
мат. 

9-Б 14 
14 

12 
14 

0 
0 

0 
0 

2 
0 

1 
3 

3 
7 

5 
0 

1 
2 

0 
1 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

7,8 
7 

  Бондар С.П. 

 8-В 11 
12 

10 
11 

0 
0 

3 
0 

3 
0 

2 
1 

2 
1 

0 
2 

0 
3 

0 
1 

0 
2 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

9,7 
5,9 

Івашко В.М 
Опанасенко 
В.В 

 всьо
го 

51 47 0 3 5 6 1
2 

5 3 1 1 1 0 0 8,1  

по 
ліцею 

ВСЬ
ОГО 

35
1 

58
8 8 2

3 59 6
1 

9
6 72 79 6

8 
6
4 

3
2 

1
7 4 6,7  
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Відповідно до річного плану роботи Житомирського обласного 
ліцею Житомирської обласної ради у грудні 2021 року були проведені 
директорські контрольні роботи за І семестр навчального року. 
Виконано 609 робіт за результатами яких на високому рівні – 15,1%, на 
достатньому ‒ 45,3%, на середньому – 38,5% та початковому – 6,5%. 
Зокрема середній бал робіт з української мови складає 8,1 б., з іноземної 
мови – 6,5 б., з математики 6,5 б., з хімії -7,5 б., з біології – 5,6 б. та  з 
історії – 7,06 б. 
  Найкращі результати показали наступні курси:11-Л з української 
мови (9,6 балів, вчитель  Боровська-Карандюк І.А.), 10-Л з української 
мови (9,5 балів, вчитель Волощук Л.П.), 10-Л з англійської мови (8,3 балів, 
вчитель Кульчицька Н.М.), 9-А - 8,2 балів (вчитель Корнійчук О.В.); 8-А з 
математики (7, Гнатюк Н.М.); 11-І з історії (7,25 балів вчитель Глушенко 
М.В.). Середній бал виконання робіт по ліцею складає 6,9 балів. 
 Лише 4 ліцеїстів мають вищу оцінку за  виконання робіт; 12 балів 
отримали: 11-І Янчук Анна, 11-І Бумар Олександр, 11-І Сорокопуд Дарина 
з української мови та літератури; 10-Б Павловська А. з біології. 
 Проте наступні учні 10-Б з біології Чернуха К, 11-А з математики 
Петрук В., 9-А з математики Добровольський В. отримали найнижчий бал 
початкового рівня - один. 
 Незадовільні результати зрізу знань (початковий рівень) показали 
наступні ліцеїсти :  
8-В (англійська мова) Булковська А; 
8-Б (українська мова) Ващенко В., Ямчук А., Гопаченко О., Нагорний М.; 
10-І (українська мова) Кривопустов В.; 
9-В (біологія) Холіна О., Синицька І.; 
11-А (математика) Томіч В.; Білюк Н.; 
9-А (математика) Ференцюк Н., Назаров І., Грибан О., Сурікова А.; 
9-Л (англійська) Козир В., Горпинич А., Губін В., Кропивницька Я.; 
10-А (англійська мова) Якименко М., Олександрович Д.; 
10-Л (англійська мова) Синицька А., Нетреба І.; 
10-А (математика) Корнійчук М., Дзюблик З.; 
8-А (англійська мова) Радчук В., Ткаченко В.; 
8-Б (англійська мова) Сергійчук А., Дмитренко К., Гопаченко О., Коляда 
К.; 
9-А (англійська мова) Ференцюк Н.. 
 Також не підвищився рівень знань деяких учнів 8-9 класів у 
порівнянні з нульовим зрізом знань, що проводився наприкінці вересня 
2021 року. Повторно початковий рівень знань показали учні Гопаченко О. 
(8-Б), Синицька І., Холіна О. (9-В), Горпинич А., Губін В. (9-Л). 
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 Недостатньо високими є  результати робіт з профільних предметів 
випускних курсів, а саме: середній бал 11-А (математика) складає 6,6 б.,11-
Б (біологія) – 6,8 б., 11-Л (англійська мова) одна з груп – 5,8 б.. 
 
 

Результати 
контрольного зрізу знань за І семестр 2020-2021 навчального року 

 
 
       
предме
т кл

ас
 

к-
ть

 
уч

ні
в 

пи
са

ли
 Навчальні досягнення  

сер. 
бал 

 
вчителі 1

2 
1
1 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 
 
   
Україн
ська 
      
мова 

9-Л 18 18 0 0 1 1 3 2 5 5 1 0 0 0 6,4 Кондратюк 
О.М. 

8-Б 21 20 0 0 0 2 2 3 2 6 1 2 2 0 5,6 Волощук Л.П. 
10-Л 15 13 0 3 6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 9,5 Волощук Л.П. 

16 15 0 0 7 1 3 1 1 2 0 0 0 0 8,4 Лознюк А.Л 
10-І 21 20 0 0 2 9 5 4 1 3 2 1 0 0 8,5 Бобровницька 

І.В 
11-Л 14 10 0 3 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 9,6 Боровська-

Карандюк І.А 
13 11 0 0 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 8,9 Бобровницька 

І.В. 
11-І 22 17 3 1 0 7 4 0 1 0 1 0 0 0 8,9 Боровська-

Карандюк І.А. 
11-Б 23 19 0 0 1 4 7 3 3 1 0 0 0 0 7,7 Волощук Л.П. 

всьо
го 

16
3 

12
5 

3 7 23 31 3
1 

1
4 

14 1
7 

5 3 2 0 8,1  

 
 
 
 
 
Англій
ська 
мова 
 

8-А 18 16 0 0 0 3 1 1 3 1 5 2 0 0 5,7 Сметаннікова 
С.П. 

 8-Б 21 19 0 0 0 1 1 1 2 7 3 1 0 0 4,5 Сметаннікова 
С.П. 

8-В 25 21 0 0 2 2 1 1 10 4 0 1 0 0 6,5 Кульчицька 
Н.М. 

9-А 13 13 0 0 1 3 1 0 2 3 1 1 1 0 6,1 Жуковець О.І. 
15 14 0 0 3 6 1 0 3 1 0 0 0 0 8,2 Корнійчук 

О.В. 
9-Б 14 9 0 1 2 0 3 1 1 1 0 0 0 0 8,1 Кульчицька 

Н.М. 
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14 12 0 0 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 6,6 Жуковець О.І. 
9-Л 18 18 0 0 0 0 0 4 5 1 4 3 1 0 5,0 Корнійчук О. 

В. 
10-А 15 13 0 0 0 4 2 2 1 1 1 2 0 0 6,7 Корнійчук О. 

В. 
15 15 0 0 0 2 0 1 6 6 0 0 0 0 6,1 Сметаннікова 

С.П. 
10-Л 15 13 0 1 0 2 9 1 0 0 0 0 0 0 8,3 Кульчицька 

Н.М. 
16 15 0 0 0 1 1 2 7 0 2 1 1 0 5,7 Корнійчук О. 

В. 
11-А 21 18 0 1 0 6 2 4 3 1 1 0 0 0 7,5 Жуковець О.І. 
11-Л 13 10 0 0 1 0 2 0 3 0 1 2 2 0 5,8 Жуковець О.І. 

14 12 0 0 2 1 6 2 1 0 0 0 0 0 8 Корнійчук 
О.В. 

всьо
го 

24
7 

21
8 

0 2 13 36 3
3 

2
0 

48 2
6 

2
6 

1
3 

5 0 6,5  

Матем
атика 

8-А 17 15 0 1 0 4 1 1 4 3 1 0 0 0 7 Гнатюк Н.М. 
9-А 29 26 1 0 3 5 4 3 1 3 1 1 3 1 6,7 Чугонова О.В. 
10-А 30 28 0 1 2 0 2 3 5 6 7 2 0 0 5,8 Єлісеєва В.В. 

11-А 21 16 0 3 1 1 3 1 3 0 4 1 1 1 6,6 Лук’яненко 
Я.В. 

всьо
го 

97 85 1 5 6 10 1
0 

8 13 1
2 

1
3 

4 4 2 6,5  

Хімія 10-Б 24 23 0 2 0 5 4 6 3 2 1 0 0 0 7,5 Зинюк Н. М. 

всьо
го 

24 23 0 2 0 5 4 6 3 2 1 0 0 0 7,5  

Історія 10-І 21 21 0 0 10 4 4 0 5 3 4 0 0 0 6,95 Благодир О.В. 
11-І 22 20 0 3 2 1 0 5 1 2 4 2 0 0 7,25 Глушенко 

М.В. 
9-В 17 15 0 2 1 1 2 2 3 1 2 1 0 0 7 Шевчук А.В. 
всьо
го 

60 56 0 5 13 6 6 7 9 6 1
0 

3 0 0 7,06  

Біологі
я 

9-В 17 13 0 0 1 0 0 4 2 1 3 2 0 0 5,6 Гамза Б.В. 
10-Б  23 23 1 2 1 1 0 1 3 5 0 0 1 1 4,6 Гамза Б.В. 
11-Б 23 20 0 1 4 1 8 1 3 1 4 0 0 0 6,8 Боросюк О.М. 
всьо
го 

63 56 1 3 6 2 8 6 8 7 7 2 1 1 5,6  
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Інфор
мат. 

9-Б 13 
13 

26 0 0 3 9 9 4 0 0 0 0 0 0 8,1   Бондар С.П. 

 8-В 11 
11 

20 0 1 0 3 5 3 6 2 0 0 0 0 6,95 Опанасенко 
В.В 
 

 всьо
го 

28 46 0 1 3 12 1
4 

7 6 2 0 0 0 0 7,5  

по 
ліцею 

 70
8 

60
9 

5 2
3 

64 10
2 

1
0
6 

6
8 

10
1 

7
2 

6
2 

2
5 

1
2 

3 6,9  

 
На підставі наказу Департамента освіти і науки Житомирської обласної 
державної адміністрації від 07.10.2021 №63 «Про організацію і проведення 
в області ІІ етапу та підготовку до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році» в 
олімпіадах взяло участь 177 ліцеїстів, зокрема: 
 
  українська мова і література   20 учнів 
  математика      41 учень 
  історія      12  учнів 
  географія      21 учнів 
  правознавство     12 учнів 
  фізика      14 учнів 
  біологія      20 учнів 
  хімія       7 учнів 
  англійська мова     12 учнів 
  німецька мова     4 учня 
  ІКТ       4  учня 
  астрономія     5 учнів 
  екологія     5 учнів 
 
 За результатами ліцейного етапу олімпіад визначені призери ІІІ 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та сформовані команди, які 
будуть представляти освітній заклад у наступних етапах олімпіад. 
Кількісний склад команд формується відповідно до рейтингу ліцею за 
минулий навчальний рік, а саме: 

навчальний 
предмет 

переможці 
ліцейного 
етапу 

клас міс
це 

кількіст
ь учнів 

вчитель 

англійська мова Кошова В.  10-Л І 3 Кульчицька Н.М. 
Мошківська М.  10-Б ІІ  Сметаннікова С.П. 
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Оберняк К.  11-Л ІІІ  Корнійчук О.В. 
астрономія Губерт А. 11-Л І 2 Миронович С.Б. 

Бондар С. 11-А ІІ 
Юзвак О. 11-Б ІІІ 

біологія Павловська А. 10-Б І 4 Гамза Б.В. 
 Мошківська М.  10-Б ІІ 

Горпинич А. 10-Б ІІ 
Макаренко М.  11-Б ІІ  Боросюк О.М. 

географія Мудрук В. 8-А І 4  
Томляк М.І. Савчук Б. 8-Б ІІ 

Безпрозванна І. 8-Б ІІІ 
Голубенко А. 11-А ІІ 
Федорук А. 11-А ІІ 
Вербельчук С. 10-А І  Пантєлєєв Ю.Г. 
Рудюк В. 9-В  І 
Назарова Д. 10-Л ІІ 
Баренфельд К. 9-Б ІІ 
Горпинич А. 10-Б ІІІ 
Дідур В. 9-Л ІІІ 

екологія    2 Гамза Б.В. 

 
ІКТ 

Мартиновський 
А.  

11-А І 4 Опанасенко В.В. 

Мульгура Я.  11-А І 
Тарнавська А.  11-А І 
Зулінський 
Максим  

11-Б І 

історія Юрченко А. 8-Б І 4 Глушенко М.В. 
Бабіч Б. 8-Б ІІ 
Матвійчук К. 8-А ІІІ 
Саєнко М. 9-В І  Шевчук А.В. 
Заклюка А. 9-А ІІ   
Гнатюк В.  9-В ІІІ 
Якубович С. 10-Б І   

Благодир О.В. Полінкевич С. 10-І ІІ 
Павловська А. 10-Б ІІІ 
Бумар О. 11-І І   

Глушенко М.В. Пархоменко А. 11-І ІІ 
Янчук А. 11-І ІІІ 
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математика Парій І. 11-А ІІ 5  
Лук’яненко Я.В. Мартиновський 

А. 
11-А ІІ 

Білюк Н. 11-А ІІІ 
Каленюк А. 9-Б І   

Чугунова О.В. Гнатюк В. 9-В ІІ 
Стенюк М. 9-А ІІІ 
Котонос М. 8-А ІІ  Гнатюк Н.М. 
Вишневська М. 8-А ІІІ 
Євпак І. 10-А ІІ   

ЄлісеєваВ.В. Тимченко Л. 10-А ІІ 
Коровчук Д. 10-А ІІІ 
Сергійчук М. 10-А ІІІ 

німецька мова Прус А.  10-І І 4  
Жуковець О.І. Кучерук С. 10-І ІІ 

Оленчук Р.  10-І ІІІ 
Шипелюк Л.  9-Б ІІІ 

правознавство Заклюка А. 9-А І   
 
Преснякова Н.П. 

Каленюк А. 9-Б ІІ 
Українець А.  9-В ІІІ 
Гнатюк В. 9-В ІІІ 
Мошківська М. 10-Б І 
Павловська А. 10-Б ІІ 
Якубович С. 10-Б ІІІ 
Тимченко Л. 10-А ІІІ 
Пархоменко А. 11-І І 
Макаренко М. 11-Б ІІ 
Янчук А. 11-І ІІІ 

українська мова 
і література 
 
 

Янчук А. 11-І І  
 
4 

 
Боровська-Карандюк 
І.А. 

Губерт А. 11-Л ІІ 
Попова К. 11-Л І 
Буйноза Б. 11-Л ІІІ 
Сорокопуд Д. 11-І ІІІ 
Вишневич В. 10-І І  

Бобровицька І.В. Українець А. 9-В І 
Гнатюк В. 9-В ІІ 
Егорова В. 8-В ІІ Бобровицька І.В., 

Кондратюк О.М. 
Назарова Д. 10-Л І  Лознюк А.Л. 
Тимченко Л. 10-А ІІ 
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Заклюка А. 9-А ІІІ  Рассохіна Л.Р. 
Юрченко А. 8-Б І  Волощук Л.П. 
Моніч О. 8-Б ІІІ   

фізика Котонос М. 8-А І 4 Миронович С.Б. 
Химич Д. 8-А ІІ 
Егорова В. 8-В ІІІ 
Каленюк А. 9-Б І 
Українець А. 9-В ІІ 
Гнатюк В. 9-В ІІІ 
Бондар С. 11-А І  

Єфіменко О.К. Губерт А. 11-Л ІІ 
Юзвак О. 11-Б ІІІ 

хімія Горпинич А. 10-Б І 4  
Зинюк Н.М. Павловська А. 10-Б І 

Стрелюк Б. 10-Б ІІ 
Мошківська М. 10-Б ІІ 

 
 
На кінець 2021 року в ліцеї навчається 354 учня, серед них є ліцеїсти які 
закінчили І семестр навчального року на високому і достатньому рівні, 
мають оцінки початкового рівня. 
Наступні ліцеїсти: Пархоменко Олександра (11-І), Сорокопуд Дарина 
(11-І), Янчук Анна (11-І), Губерт Андрій (11-Л), Макаренко Марія (11-Б) 
показали лише відмінні результати та підтвердили своє право бути 
претендентами на нагородження медаллю. 
Середній бал навчальних досягнень по кожному окремому курсі склав: 
8А – 8,29 9А – 8,1 10А – 8,71 11А – 9,01 
8Б – 7,9 9Б – 7,33 10Б – 8,78 11Б – 8,88 
8В – 8,14 9В – 8,07 10Л – 8,85 11Л – 9,07 
 9Л – 8,45 10І – 7,5 11І – 8,5 
 
Найнижчий рейтинг по ліцею мають курси 7,33 – 9Б, 7,5 – 10І, 7,9 – 8Б. 

Виховна робота ліцею  у І семестрі 2021-2022 н.р.  була  спрямована 
на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про охорону дитинства», Концепції виховання дітей та молоді, 
Конвенції про права дитини, наказу МОНУ від 31.10.2011 № 1243 «Про 
основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів України», Концепції Державної соціальної програми 
національно-патріотичного виховання на період  до 2025 року, схваленої 
Розпорядженням Кабінету міністрів України № 1233-р від 09.10.2020 року, 



14 
 

указу Президента України від 25.05.2020 року № 195/2020 «Про 
Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього 
середовища у новій українській школі», розпорядження Кабінету міністрів 
України від 23.12.2020 року «Про затвердження плану заходів з реалізації 
Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього 
середовища у новій українській школі на 2021 рік». 

  Відповідно до річного плану роботи Житомирського обласного 
ліцею Житомирської обласної ради, науково-методичної стратегії ліцею 
«Формування організаційно-педагогічних умов розвитку творчого 
потенціалу учасників освітнього процесу»  кожен ліцеїст був залучений до 
участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, 
організації змістовного позаурочного дозвілля в освітньому закладі. 

       Усі напрямки виховної роботи, взаємопов’язані між собою та 
виконувалися згідно з річним планом роботи закладу  на  2021-2022 
навчальний рік, планами роботи з учнівським колективом кураторів, 
вихователів, практичного психолога, соціального педагога, педагогів 
організаторів, гуртків, спортивних секцій тощо. Основні напрями роботи 
враховувались як під час проведення загальноліцейних заходів, так і під 
час проведення групової та індивідуальної роботи з ліцеїстами. 

Аналіз  виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на 
належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів. У 
цілому завдання виховної роботи, поставлені на І семестр 2021/2022 
навчального року, виконані у повному обсязі та на належному рівні (звіт 
про проведення виховної роботи в ліцеї за І семестр 2021/2022 навчального 
року, додається) . 

Виховна робота в ліцеї  в І півріччі 2021-2022 н.р. проводилась з 
урахуванням науково-методичної проблеми закладу: «Формування 
організаційно-педагогічних умов розвитку творчого потенціалу учасників 
освітнього процесу»  та була спрямована  на залучення кожного ліцеїста до 
участі в різних сферах діяльності на основі його здібностей та нахилів. 

   Таким чином, формування та становлення в умовах освітнього 
простору закладу освіти всебічно розвиненої особистості, відповідального 
громадянина, готового до успішної самореалізації в житті, – педагогічна 
місія діяльності ліцею.  

       Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота 
проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології 
виховання учнів. У цілому завдання виховної роботи, поставлені на І 
семестр 2021/2022 навчального року, виконані у повному обсязі та на 
належному рівні. 

Проблеми організації виховної роботи розглядалися на засіданнях 
педагогічної ради ( 01.11.2021 р. – Проблеми підліткового булінгу та 
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шляхи його попередження), нарадах при директорові, засіданнях 
методичних комісій. 

Усі напрямки виховної роботи, що діють, щільно взаємопов’язані між 
собою та виконувалися згідно з річним планом роботи закладу освіти на  
2021-2022 навчальний рік, планами роботи з учнівським колективом 
кураторів, вихователів, практичного психолога, соціального педагога, 
педагогів організаторів, ліцейної бібліотеки, гуртків, спортивних секцій 
тощо. Основні напрями роботи враховувались як під час проведення 
загальноліцейних заходів, так і під час проведення групової та 
індивідуальної роботи з ліцеїстами. 

 
 Відповідно до річного плану ліцею було проведено більшість 

запланованих загальноліцейних заходів,  під час яких діти 
продемонстрували свої здібності, креативність та творчу майстерність: 
Свято Першого дзвоника, День знайомств (презентація класу), День 
здоров’я,  Свято до Дня вчителя, було підготовлено загальноліцейне свято 
до Дня Захисника Вітчизни, але у зв’язку з оголошенням «червоної зони»,  
як і Андріївські вечорниці проведено у класі. 

  
Усі виховні заходи в закладі освіти були спрямовані на формування в 

учнів відповідних ціннісних ставлень  - ціннісного ставлення до себе, до 
свого здоров’я, ціннісного ставлення до людей, сім’ї, родини, ціннісного 
ставлення до праці, ціннісного ставлення до природи, ціннісного ставлення 
особистості до суспільства і держави, ціннісного ставлення до культури і 
мистецтва.  

Важливою складовою виховання свідомого ставлення до свого 
здоров’я є спортивно-оздоровча робота. З метою забезпечення 
повноцінного розвитку учнів, охорони і зміцнення їх здоров’я, пропаганди 
здорового способу життя  було проведено Декаду здоров’я. 

Цікаво пройшов, вже ставши традиційним   для нашого закладу, День 
здоров’я, який було проведено  17 вересня. На заході показові виступи 
представили   курсанти Житомирського військового інституту імені С.П. 
Корольова,  ліцеїсти   різноманітних  спортивних  конкурсах, естафетах, 
іграх тощо.  

У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна зусиллями 
українських військових відстоює свободу і територіальну цілісність, 
пріоритетного значення набуває патріотичне виховання учнівської молоді.  

 До Дня  захисників і захисниць України та Дня збройних сил України 
було організовано акції «Козацькому роду нема переводу» та «Герої для 
нас як приклад».  Ліцеїсти передали на передову для воїнів ООС 
виготовлені власноруч подарунки-обереги, малюнки, вітальні листівки 
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разом та  солодощі до свят. Крім того ліцеїстами було підготовлено 
відеопривітання  українським воїнам до Дня збройних сил України. 

    Цікаво в закладі пройшов  захід, підготовлений ліцеїстами 10-А 
класу до Дня  спільних дій, присвячений 30 річчю ратифікації  Україною 
Конвенції ООН про права дитини. У заході взяв участь регіональний 
представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

  За окремим планом в ліцеї  було проведено заходи   Всеукраїнської 
акції «16 днів проти насильства».  

Свої здібності учні розвивають на заняттях гурткової роботи. З метою 
створення додаткових умов для самовизначення, саморозвитку, 
самореалізації особистості, сприяння професійній орієнтації, формування 
моральних якостей в учнів, розвитку творчих здібностей, виявлення та 
підтримки талановитих та обдарованих учнів, організації їх змістовного 
дозвілля здійснено заходи щодо охоплення гуртковою роботою значної 
кількості ліцеїстів. Для реалізації цих завдань у І семестрі 2021 – 2022 н. 
р.  в ліцеї  організовано роботу наступних гуртків:  

- «Основи науково-дослідницької діяльності (українська мова)» 
(кер. Гримашевич Г.І., 2 години);  

- «Основи науково-дослідницької діяльності (історія)» (9-10 класи,  
кер. Шевчук А.В., 2 години );  

- «Основи науково-дослідницької діяльності (біологія)» (10-11 класи; 
кер. Шевчук Л.М., 2 години);  

- «Основи науково-дослідницької діяльності (право)» (кер. Кравчук 
І.І., 2 години);  

  -  «Аксіома»  (кер. Семенець С.П., 10-11 класи, 2 години); 
 - «Основи журналістики» (8 класи; кер. Боровська-Карандюк І.А.., 1 

година);  
- «Патріот» (10-11 класи; кер. Канарський Г.М., 2 години);  
- «Шахи» (8-11 класи; кер. Пантєлєєв Ю.Г., 2 години) 
- «Практикум з правопису української мови» (9 класи,; кер. 

Кондратюк О.М., 1 год.).  
- «Основи програмування» (8-9 класи; кер. Бондар С.П., 1 год.) 
- « Dutsch» (9-11 класи; кер. Жуковець О.І., 1 год.) 
Результати діяльності гуртківці представляли під час предметних 

тижнів, брали участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, 
які проходили в ліцеї протягом І семестру поточного навчального року. 

 З метою створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального 
і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання 
творчого самовдосконалення учнів, залучення обдарованої молоді до 
науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей 
та їх наставників у 2021-2022 н.р  продовжила свою роботу ліцейна філія 
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МАН «Інтелектуал» в шести секціях: мовознавство, історія України, 
математика, ботаніка, зоологія, правознавство.  12.12.2021 р. проведено 
ліцейний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН «Інтелектуал». 

Куратори та вихователі  проводять педагогізацію батьків на 
батьківських зборах. 24.09.2021 проведено загальноліцейні збори батьків. 
Обрано батьківський комітет ліцею, який очолила Бондарчук І.В. 

Практично усі  загальношкільні заходи висвітлюються на сайті ліцею 
та в соціальній мережі Facebook. 
 
Науково-методична робота  в  ліцеї   здійснюється відповідно до Закону 
України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню 
освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
середньої освіти «Нова українська школа», Стратегії розвитку ліцею на 
2020-2025р.р., плану роботи на 2020-2021 навчальний рік, наказу по 
ліцею від 02.09.2021 року «Про організацію науково-методичної роботи з 
педагогічними працівниками у 2021-2022 навчальному році», інших 
нормативних документів, передбачених чинним законодавством. 

Педагогічний колектив закладу освіти протягом  І семестру 2021-
2022 н.р. продовжив роботу над єдиною науково-методичною стратегією 
«Формування організаційно-педагогічних умов розвитку творчого 
потенціалу учасників освітнього процесу», узгоджуючи її з основними 
завданнями закладу освіти, визначеними річним планом роботи.   

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної 
освітньої діяльності,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 07листопада 2000 року № 552, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167( із змінами, внесеними 
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1352 від 
30.11.2012, наказами Міністерства освіти і науки №380 від 31.03.2015, 
№994 від 11.07.2017р.), на виконання наказу управління освіти і науки 
Житомирської обласної державної адміністрації  від 30 квітня 2020 року 
№97 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі закладів 
загальної середньої освіти та надання їм статусу експериментальних 
закладів загальної середньої освіти регіонального рівня», рішення вченої 
ради комунального закладу “Житомирський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти”  Житомирської обласної  ради від   24 
квітня 2020 року (протокол №4), у ліцеї запроваджено дослідно-
експериментальну роботу регіонального рівня за темою: «Створення 
білінгвальних класів в умовах трансформаційних змін в освіті і 
суспільстві». Відповідно до наказу по ліцею від 04.05.2020 року №65, яким 
затверджена програма  роботи на  2020 - 2025 роки та план виконання, 

https://ips.ligazakon.net/document/view/REG6716?ed=2009_11_23&an=281
https://ips.ligazakon.net/document/view/REG6716?ed=2009_11_23&an=281
https://ips.ligazakon.net/document/view/REG6716?ed=2009_11_23&an=281
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2111-12#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2111-12#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0401-15#n36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1171-17#n2
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завершено І (організаційно-підготовчий) етап дослідно-експериментальної  
роботи ( на базі 8 класів, білінгвальне викладання математики – 
англійської мови та інформатики – англійської мови). Це питання було 
винесено на перше засідання науково-методичної ради ліцею. Науковим 
керівником експерименту Корінною Л.В. та координатором роботи 
Рассохіною Л.Р. підготовлено звіт за результатами роботи, матеріали 
узагальнено в інформаційному збірнику «Організаційно-педагогічні умови 
створення білінгвальних класів в умовах трансформаційних змін в освіті і 
суспільстві на базі Житомирського обласного ліцею Житомирської 
обласної ради». Визначено завдання на реалізацію ІІ концептуально-
діагностичного етапу (вересень 2021 р.-травень 2023 р.) Рецензентом 
видання виступила Ситняківська С.М., доктор педагогічних наук, доцент 
ЖДУ імені Івана Франка, яка надала конструктивні науково-методичні 
поради щодо шляхів і методів реалізації експерименту.  

Сформована в ліцеї структура науково-методичної роботи базується 
на діагностично-прогностичній основі з урахуванням рівня професійної 
компетентності педагогів та їх потреб.   
Вчителі беруть участь у роботі науково-практичних конференцій, 
організованих Міністерством освіти і науки України та  науковими 
установами Національної академії педагогічних наук України, засіданнях 
науково-методичної ради, методичних комісій ліцею, Школи передового 
педагогічного досвіду «Майстер-клас», творчих та проєктних груп. 
Так директор ліцею Корінна Л.В., яка очолює зокрема наукову та 
експериментальну роботу в закладі, взяла участь у роботі Всеукраїнського 
серпневого форуму «Освіта України 30 без бар’єрів: вектори якості та 
успіху» форуму ( відповідно до листа Міністерства освіти і науки України 
від 04.08.2021р. №1/9-395), серпневого форуму  «Освіта Житомирщини 30: 
час важливих змін» (відповідно до листа департаменту освіти і науки 
Житомирської облдержадміністрації від 20.08.2021р. №973-1/3 21), де було 
визначено ключові пріоритети діяльності закладів освіти на 2021-2022 
навчальний рік. 

Відповідно до інформаційного листа лабораторії психології 
обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України від 
08.10.2021 року про проведення XIII науково-практичного семінару 
«Аксіогінез обдарованої особистості і ціннісна підтримка особистісного 
розвитку», педагоги ліцею долучилися до участі в заході, який відбувся в 
онлайн форматі 28 жовтня 2021 року. Педагоги ліцею Лознюк А.Л., 
Гаврилюк М.О.; Зинюк Н.М.; Чугунова О.В. підготували статті та взяли 
безпосередню участь у роботі семінару. 
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Відповідно до листа Інституту обдарованої дитини НАПН України від 
30.09. 2021 «Про проведення Міжнародної науково-практичної онлайн 
конференції «Наукова освіта: традиція і сучасність» педагоги ліцею 
долучилися до участі в конференції, яка відбулася 28.10.2021 року. 
Директор ліцею Корінна Л.В. та психолог Сірик О.О. підготували доповідь 
на тему «Розвиток інтенсивної мотивації у здобувачів освіти». 

Відповідно до  статті 42 Закону України «Про повну загальну 
середню освіту», на виконання Наказу МОН № 1480 від 30.11.2020р. 
«Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної 
середньої освіти» з метою  створення внутрішньої системи забезпечення 
якості освіти в закладі  освіти та забезпечення рівного доступу учнів і 
молоді до якісної освіти у ліцеї розроблено й затверджено наказом 
директора № 207 від 01.11.2021р. Положення про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти в закладі відповідно до методичних 
рекомендацій на засадах академічної доброчесності. 

Згідно з вимогами Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України 
від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
14.12.2010 року за № 1255/18550 зі змінами та доповненнями (наказ МОН 
МС України від 20.12.2011 р. №1473, наказ МОН України від 08.08.2013 р. 
№1135), на виконання завдань, визначених Постановою Кабінету 
Міністрів України № 800 (від 21.08.2019 зі змінами) та з метою 
стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 
професійної майстерності педагогів, розвитку їх творчої ініціативи, 
забезпечення ефективності освітнього процесу в закладі створено 
атестаційну комісію  в оновленому складі, розроблено план заходів по 
проведенню атестації педагогічних працівників у 2021-2022 н.р. Зокрема, 
як узагальнення досвіду роботи, педагоги ліцею, що атестуються, 
підготували посібники для презентації на постійній виставці передового 
педагогічного досвіду «Інноваційні педагогічні технології, творчі доробки, 
передові педагогічні ідеї та  знахідки педагогів ліцею»: «Формування 
інформаційної  компетентності учнів на уроках української мови й 
літератури», автор Лознюк А.Л., учитель- методист української мови й 
літератури; «Упровадження елементів білінгвального навчання  на уроках 
математики», автор Чугунова О.В., учитель математики І кваліфікаційної 
категорії. Матеріали підготовлено  за загальною редакцією Корінної Л.В., 
директора ліцею, заслуженого працівника освіти України, кавалера ордена 
княгині Ольги ІІІ ступеня, кандидата педагогічних наук, доцента, член-
кореспондента Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся».  

https://osvita.ua/legislation/law/2232/
https://osvita.ua/legislation/law/2232/
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Видання рекомендовані науково-методичною радою ліцею (протокол №2 
від 20.12.2021р.) для участі у виставці «Сучасна освіта Житомирщини - 
2022». 

Згідно з річним планом роботи ліцею була організована діяльність 
методичних комісій у складі: 

Кафедра вчителів суспільно-гуманітарних наук 
Методична комісія вчителів української мови 

та літератури і зарубіжної літератури, вчителів 
іноземних мов 

Боровська-Карандюк 
І.А. 

Методична комісія вчителів історії, 
правознавства, географії 

Преснякова 
Н.П. 

Кафедра вчителів природничо-математичних наук 
Методична комісія вчителів хімії, біології, 

фізики, екології,  математики, інформатики. 
економіки 

Єлісеєва В.В. 

Кафедра здоров'я  
Методична комісія вчителів фізкультури, 

предмету «Захист України» 

Яремчук Ю.В. 

Кафедра виховної роботи 
Методична комісія кураторів, вихователів, 

керівників гуртків 
Юраш Г.О. 

 
Серед основних питань, що порушувались на засіданнях методичних 

об`єднань, були: вивчення навчальних програм, інструктивних та 
методичних листів Міністерства освіти і науки України, підручників, 
посібників; обговорення досягнень психолого-педагогічної науки та 
перспективного педагогічного досвіду; планування й підготовка 
предметних тижнів, загальноліцейних свят в умовах пандемії та інших 
заходів, ознайомлення з новою психолого-педагогічною й методичною 
літературою, фаховою пресою; підготовка та участь учнів у предметних 
олімпіадах; мовно-літературних конкурсах, аналіз якості знань, умінь і 
навичок ліцеїстів; аналіз відвіданих уроків і заходів, обмін досвідом. 
Розглядалися також питання реалізації основних принципів Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей і молоді та концепції «Нова 
школа»; робота над реалізацією науково-методичної проблеми ліцею та 
методичної комісії; обговорення основних засад концепції «Нова школа», 
ознайомлення з інструктивно-методичними, нормативними документами 
та планом роботи ліцею на поточний навчальний рік, новими 
рекомендаціями МОН щодо навчання під час пандемії COVID- 19; 
обговорення та погодження календарних планів роботи з урахуванням змін 
у навчальних програмах та можливого дистанційного навчання. 
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Згідно з річним планом роботи ліцею та з метою формування ключових 
компетентностей учнів у ліцеї протягом І семестру проведено предметні 
тижні: фізичної культури (13-17.09.2021), біології, екології та основ 
здоров’я (18-22.10.2021), зарубіжної літератури та мистецтва (22-27 
11.2021), математики та інформатики (29.11. – 04.12. 2021), іноземної мови 
(13-17 12. 2021), правознавства (06 – 10. 12. 2021) . Ліцеїсти 8-11-х класів 
взяли активну участь у всіх запланованих заходах, які були проведені 
відповідно до вимог МОЗу.  Звіти про проведення заходів було 
оприлюднено на сайті ліцею та в соціальних мережах. 
Традиційно 9 листопада у ліцеї відбулися заходи з нагоди Дня української 
писемності та мови - новий формат – онлайн: відеожурнал «День 
української писемності», лінгвістичні смаколики від ліцеїстів та для 
ліцеїстів, працював мовний патруль: операція «Антисуржик», кросинг-
реклама «Багатство української мови», дайджест «Новий правопис» тощо. 
9 листопада відбувся Всеукраїнський диктант національної єдності, до 
якого активно долучилися ліцеїсти в онлайн форматі. ХХІ  диктант 
відбувся на всіх майданчиках Суспільного радіо, телебаченні й 
соцмережах. Звіт про проведення заходу було оприлюднено в інтернет-
просторі. 

Членами методичних комісій згідно з планом роботи закладу  було 
організовано і проведено перший і другий етап Всеукраїнських 
предметних олімпіад.  Переможці другого етапу склали команду, яка буде 
представляти ліцей на обласному етапі учнівських предметних олімпіад. 

Робота методичного об’єднання вихователів протягом І семестру 
здійснювалася згідно з планом роботи методичної комісії на поточний 
навчальний рік. Вихователі працювали над формуванням особистості 
ліцеїста, її духовно-ціннісних орієнтацій, культурно-пізнавальних 
інтересів. На засіданнях методичної комісії розглядалися й 
обговорювалися питання і ситуації з педагогіки, психології, методики 
виховання, вихователі ділилися напрацьованим досвідом, співпрацювали з 
психологом і соціальним педагогом (за потребою). Засідання проводилися 
у формі дискусій, круглого столу, на яких відбувалося формування 
професійно-педагогічної та соціально-психологічної культури вихователів, 
розширення та поглиблення знань з проблем виховання. Молоді вихователі 
навчалися досвіду на засіданнях методичної комісії  за допомогою 
досвідчених наставників. 

 Відповідно до освітньої програми закладу, Положення про 
внутрішню систему забезпечення якості освіти, Положення про академічну 
доброчесність учасників освітнього процесу,  плану роботи  ліцею на 2021-
2022 навчальний рік адміністрація закладу освіти  системно контролює та 
аналізує виконання загальних та спеціальних вимог до матеріально-
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технічного обладнання і науково-методичного оснащення навчальних 
кабінетів ліцею. Протягом жовтня-листопада 2021р. проведено огляд 
навчальних кабінетів закладу освіти . Відповідно до нормативних 
документів та з урахуванням особливостей закладу освіти комісією були 
визначені основні критерії перевірки освітнього простору навчальних 
кабінетів. За результатами перевірки підготовлено наказ, де визначено 
напрямки удосконалення роботи з метою створення комфортного 
освітнього середовища. 

Відповідно до плану роботи відбулися  засідання науково-
методичної ради ліцею, де розглядалися актуальні питання діяльності та 
якісної організації освітнього процесу закладу. Зокрема на засіданні, що 
відбулося 20.12. 2021, вивчалося питання внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності закладу. Практичний психолог 
Сірик О.О. повідомила про результати моніторингу якості освітнього 
процесу. Було визначено напрямки роботи з метою підвищення якості 
освітньої діяльності. 
 
 

Основним завданням  діяльності психологічної служби 
Житомирського обласного спортивного ліцею Житомирської обласної 
ради є сприяння повноцінному розвитку особистості ліцеїстів, створення 
умов для формування в них мотивації до самовиховання і саморозвитку; 
створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному та 
учнівському колективі, соціально-психологічний супровід  дітей пільгових 
категорій, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх 
учасників освітнього процесу. 

Протягом І семестру проводилась організаційно-методична, 
психодіагностична, консультаційна, корекційно-відновлювальна та 
розвивальна робота, профілактика, психологічна просвіта. 

Психологічна служба ліцею забезпечує своєчасне і систематичне 
вивчення розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з 
урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших 
індивідуальних особливостей; сприяє збереженню та зміцненню 
психічного та соціального здоров’я, особистісному, інтелектуальному, 
фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти; сприяє забезпеченню 
психологічної безпеки, наданню психологічної і соціально-педагогічної 
допомоги всім учасникам освітнього процесу. З цією метою практичний 
психолог активно працює над створенням корекційно-розвивального 
комплексу «Тривожність у підлітковому та ранньому юнацькому віці» 
(діагностична програма, корекційний блок, розвивально-профілактичний 
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блок) та оновленням Переліку психодіагностичних методик, які 
використовуються у роботі практичного психолога. 

Практичним психологом ліцею були проведені психодіагностичні 
дослідження на визначення: 

− трьох основних характеристик нервової системи (рівень процесів 
збудження, гальмування та рухливості) (за тестом Я. Стреляу);  

− самооцінки психічних станів за Г. Айзенком (рівня тривожності, 
фрустрації, агресивності, ригідності);  

− рівня пізнавальної активності учня (за методикою Б. К. Пашнєва); 
− особливостей міжособистісних стосунків у колективах (соціометрія);  
− особистісної адаптованості школярів (за А. Фурманом); 
− суб’єктивної оцінки якості освітніх й управлінських рішень у ліцеї 

учасниками освітнього процесу (модифікована анкета з «Абетки для 
директора»). 
2 листопада практичним психологом ліцею був організований та 

проведений психолого-педагогічний консиліум за результатами 
діагностики ліцеїстів 8 та 9 класів. На основі отриманих результатів під 
час консиліуму були розроблені рекомендації для подальшої роботи членів 
педагогічного колективу з ліцеїстами, які потребують підвищеної уваги. 

Працівники психологічної служби періодично відвідували ліцеїстів у 
спальних корпусах з метою перевірки умов проживання у кімнатах; 
зайнятості учнів під час самопідготовки та вільного часу; емоційного 
стану; міжособистісних стосунків сусідів по кімнаті. 

Розвивальна робота практичного психолога ліцею була спрямована 
на зниження рівня тривожності ліцеїстів, розвиток позитивної навчальної 
мотивації, підвищення навичок соціальної та особистісної адаптованості, 
оволодіння навичками партнерського спілкування тощо. Проводились 
заняття з елементами тренінгу на згуртування учнівських колективів 
(8, 9 класи), розвиток навичок здорового способу життя (9 кл.), з метою 
профорієнтації (11 класи). З ліцеїстами 8 та 9 класів були проведені 
заняття з елементами тренінгу «Запобігання та протидія булінгу» та 
просвітницько-профілактичні заняття з метою підвищення знань з питань 
статевого виховання, ВІЛ/СНІДу (до Всесвітнього дня боротьби з 
ВІЛ/СНІДом). 

Протягом семестру здійснювалась робота, спрямована на 
попередження булінгу (просвіта, профілактика) не лише зі здобувачами 
освіти, а й з педагогами. На засіданні педагогічної ради психолог 
виступала із питанням «Кібербулінг у підлітковому та ранньому 
юнацькому віці. Види, профілактика та протидія». 
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Практичний психолог брала активну участь в організації та 
проведенні щорічної акції «16 днів проти насильства». Ліцеїсти 
розробляли інформаційні листівки та плакати «STOP VIOLENCE!» з 
метою профілактики насильства різними мовами (українська, англійська, 
німецька). У співпраці з кураторами та вихователями сприяла 
популяризації серед батьків серіалу «Безпека дітей в Інтернеті» та 
«Батьківство в епоху цифрових технологій» задля збереження дітей від 
кібербулінгу, суїцидальних Інтернет-спілок, сексуального насильства.  

В межах всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» ліцеїсти 
створювали інформаційні та соціальні відеопроєкти.  Всі роботи учнів 
були розміщені на офіційному сайті ліцею та на сторінці у Фейсбук. 

Житомирський обласний спортивний ліцей тісно співпрацює з 
Лабораторією психології обдарованості Інституту психології імені 
Г.С. Костюка НАПН України. Психолог є співавтором статті «Розвиток 
позитивного самоставлення  у школярів підліткового віку» та брала участь 
у семінарі «Аксіогенез обдарованої особистості і ціннісна підтримка 
особистісного розвитку» (із циклу наукових семінарів «Аксіопсихологія 
обдарованої особистості»). Також підвищувала кваліфікацію, беручи 
участь у міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Наукова 
освіта: традиція і сучасність», і стала співавтором статті «Розвиток 
інтринсивної мотивації у здобувачів освіти». 

Під час засідання науково-методичної ради ліцею практичний 
психолог була співдоповідачем у питанні «Про вивчення внутрішньої 
системи забезпечення якості освітньої діяльності закладу», де розкрила 
основні аспекти проведеного онлайн-моніторингу, завданнями якого було: 
дослідити рівня комфорту та безпеки умов навчання та праці; оцінити 
діяльність закладу освіти щодо запобігання будь-яким  проявам 
дискримінації, булінгу; проаналізувати наявність та якість відкритої, 
прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх 
навальних досягнень; визначити особливості педагогічної діяльності 
педагогічних працівників ліцею (планування роботи, застосування освітніх 
технологій та ресурсів, інтеракція з батьками, дотримання академічної 
доброчесності тощо); визначити ставлення учасників освітнього процесу 
до управлінських процесів ліцею. 

Троє ліцеїстів брали участь в Обласних олімпіадах з психології для 
старшокласників, науковий керівник – Сірик О. О., практичний психолог 
ліцею. Гонгало А. (ліцеїстка 11-І класу) отримала диплом у номінації 
«Командний залік» в обласній олімпіаді з психології для старшокласників 
на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
Сорокопуд Д. (ліцеїстка 11-І класу) отримала диплом за перемогу в 
командному змаганні у номінації «Психологічна ерудиція» та була 

http://psychology-naes-ua.institute/
http://psychology-naes-ua.institute/


25 
 

нагороджена дипломом ІІІ ступеня за перемогу в Обласній учнівській 
олімпіаді з психології на базі Поліського національного університету. 

Невід’ємною частиною роботи психологічної служби ліцею є 
соціальний захист учнів. У свою чергу, соціальним педагогом ліцею 
систематично здійснюється моніторинг за поповненням банку даних 
(соціальний паспорт) учнів пільгових категорій та організація їх 
соціального супроводу. 

У тісній співпраці соціального педагога із заступником з навчально-
виховної роботи, кураторами та вихователями, здійснюється постійний 
контроль за дотриманням правил проживання ліцеїстів у спальних 
корпусах, а також контроль за організацією харчування учнів. 

Оскільки одним з важливих напрямків діяльності психологічної 
служби є робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування, соціальним педагогом ліцею у співпраці з представниками 
громадської організації «Останній дзвінок» 23 вересня на базі ліцею було 
організовано та проведено зустріч для даної категорії дітей, на якій 
ліцеїстів ознайомили з діяльністю та особливостями проведення 
позаурочних виховних заходів на базі центру громадської організації. 
Після зустрічі дітям були презентовані пакунки з предметами першої 
необхідності та роздані інформаційні буклети просвітницького характеру. 

Соціальним педагогом в рамках проведення ліцейних батьківських 
зборів разом з кураторами 9-В та 9-Л класів було поінформовано батьків 
щодо соціального супроводу учнів пільгових категорій у ліцеї та надано 
консультативну допомогу з даного питання. 

На загальноліцейних батьківських зборах соціальним педагогом було 
висвітлено питання організації соціального захисту учнів та ознайомлено 
батьків із законодавчою базою, яка регулює дане питання. 

Профілактична робота соціального педагога ліцею зорієнтована на 
попередження негативних проявів в учнівському середовищі та 
формуванню здорового способу життя. З цією метою соціальним 
педагогом постійно проводиться роз’яснювальна робота з ліцеїстами та 
особлива увага приділяється індивідуальним бесідам з учнями, схильними 
до тютюнокуріння та вживання алкогольних напоїв. 

Протягом семестру соціальним педагогом здійснювалась 
превентивна робота щодо унеможливлення виникнення булінгу та 
конфліктних ситуацій у взаємодії «учень-вчитель». Зокрема, проводилась 
індивідуальна та групова робота, як з окремими ліцеїстами, так і з класом 
вцілому. 

Також соціальний педагог брала активну участь в рамках проведення 
всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», під час якої ліцеїсти 
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разом з кураторами та вихователями підготували соціальні відеоролики, 
які представлені на офіційних сторінках ліцею  у соціальних мережах. 

Завдяки тісній співпраці ліцею з Лабораторією психології 
обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
соціальний педагог взяла участь у підготовці до семінару «Аксіогенез 
обдарованої особистості і ціннісна підтримка особистісного розвитку». 

Соціальним педагогом ліцею у І семестрі проводилась активна 
робота щодо співпраці із соціальними службами області, що сприяло 
соціальній підтримці, захисту прав та інтересів ліцеїстів, а також допомозі 
в організації їх соціального супроводу. 

Соціальний педагог постійно працює над удосконаленням своєї 
професійної майстерності, про що свідчить участь у курсах підвищення 
кваліфікації на базі Житомирського інституту післядипломної педагогічної 
освіти Житомирської обласної ради.  
 

Протягом навчального семестру бібліотека ліцею  працювала в 
тісному контакті з педагогічним колективом. Роботу бібліотеки було 
спрямовано на популяризацію книг, формування світогляду ліцеїстів, 
реальну допомогу кожному в задоволенні читацьких потреб , інтересів, 
запитів. Всю роботу бібліотека проводить згідно річного плану. Для 
забезпечення читачів необхідною для навчально-виховного процесу 
літературою постійно вивчаються читацькі потреби. В цьому напрямку 
проводяться індивідуальні бесіди з учнями ліцею для вивчення їх інтересів 
та інформаційних потреб, ознайомлення із новою навчальною, методично, 
художньою літературою шляхом проведення тематичних виставок. 

До бібліотеки ліцею  записано всього 420 читачів. Із них:  347  учнів, 
та 73 співробітників ліцею. 

 На початок навчального року 2021-2022 було видано 5165 
підручників. Всі ліцеїсти та педагогічний колектив  повністю забезпечені 
підручниками. 
Проведено цикл бесід про роль бібліотеки і культуру читання. 
Було оформлено книжкові виставки на теми: 
- 21 вересня- Міжнародний день миру 
- 26 вересня –Європейський день мов 
- 30 вересня –Міжнародний День Бібліотек 
- 5 жовтня – Всесвітній день учителя 
- 9 листопада –День української писемності та мови ( дистанційно) 
- 25 листопада – День пам`яті жертв голодоморів  
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
- 6 грудня- День Збройних Сил України 
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Бібліотекою було проведено ряд масових заходів: 
- книжкові виставки:  
- « Іван Франко  - поет національної честі» до 165 – річчя з дня 
народження; 
- «Увага новий підручник»; 
- «День Державного прапора», 
- «День пам’яті жертв голодомору», 
- «Світ без насилля»,  
- «Знайди свою книгу» в рамках Національного тижня читання; 
- «1 Грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом», 
- бібліотека брала участь у предметних тижнях . 
- цикл заходів, присвячених Міжнародному дню рідної мови, спільно з 
учителями української  мови та літератури. 
-  інсталяція - вітання  «Учителю, ти є і будеш вічно». Допомога в 
урочистих заходах з нагоди Дня вчителя. 

Головною метою бібліотеки був пошук, отримання й передача 
інформації, популяризація дитячої, юнацької та методичної літератури, а 
також надання інформаційної, методичної допомоги учням і педагогам у 
забезпеченні їхніх інформаційних потреб. 
Постійна мета та контроль бібліотеки у виявленні читацьких інтересів, а 
саме у проведенні в кожному класі за віком: 
а) рекомендаційних бесід; 
б) обговорення про прочитану книгу; 
в) про виявлення ролі книги у житті учня; 
г) про роль науково – пізнавальної літератури у вивченні та засвоєнні 
шкільної програми. 
Задовольнити проблемно – пошукову діяльність учнів на бібліотечно – 
бібліографічних уроках: 
Шкільна бібліотека здійснює свою роботу відповідно до Положення „Про 
бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу” та вимог навчально-
виховного процесу школи. 
Виходячи з основних принципів виховання, робота бібліотеки ліцею  буде 
спланована за приоритетними напрямами: 
- вивчення читацьких інтересів; 
- виховання інформаційної культури; 
- художньо – естетичне виховання; 
- морально – правове виховання; 
- економічне виховання учнів. 
Бібліотека повинна задовольняти потребу дитини в пізнанні 
навколишнього світу, визначення свого місця у ньому, у вивченні історії та 
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культури свого краю, природи та побуту рідного краю в якому народилася 
й живе. 
Основне завдання шкільної бібліотеки і бібліотекаря – навчити дитину 
любити книгу, учнів – читачів – користуватися бібліотекою, її фондами, 
довідково – бібліографічним апаратом. 
Головне, що визначає, обумовлює атмосферу життя нашого суспільства на 
сучасному етапі, - це надихаюча творчість, пошуки нових технологій, 
нетрадиційних шляхів, які дозволяють нам позбутися тягаря застарілих 
проблем. Саме з такої позиції хотілося б оцінити найближчі перспективи 
бібліотечної роботи з дітьми. Саме ми повинні зрозуміти і пояснити всім: 
дитяча та юнацька книга – це не просто джерело інформації. Це привід для 
роздумів, спілкування, вибору самостійної життєвої позиції, ідеалу. 
Тож шкільні бібліотекарі повинні доносити до учнів знання, накопичені 
життєвою мудрістю багатьох поколінь, бо молоді люди, що навчаються – 
це наше майбутнє. 
Робота проводиться згідно з річним планом, виходячи з основних 
документів про школу, про бібліотеку, які визначають стратегічні 
завдання, напрямки і шляхи модернізації освіти і виховання. 
Наприкінці навчального семестру звітую перед директором та 
педагогічною радою школи про проведену роботу. Ведеться чіткий облік 
роботи з читачами – учнями, педагогами та батьками у щоденнику роботи 
шкільної бібліотеки, де фіксується: кількість читачів; відвідувань; 
книговидача; текстова;масові заходи; індивідуальна; інформаційна форми 
роботи. 
Інформаційне забезпечення навчально – виховного процесу починається з 
попередньої копіткої роботи: з вивчення запитів книгокористувачів – учнів 
Популяризація літератури з метою забезпечення інформаційних потреб 
учнів здійснюється проведенням різних масових заходів бібліотекою разом 
з педагогічним колективом, а саме: 
- літературна вікторина „Мій рідний край, моя Земля!” (місячник 
краєзнавства ); 
Усі заходи супроводжуються книжковими виставками, біля яких 
проводяться огляди, бесіди. 
Щорічно у школі відзначаємо Всеукраїнський день бібліотек.  
Разом з колективом школи беремо участь у щорічному огляді – конкурсі 
„Живи, книго!” Проводяться рейди – перевірки стану підручників. 
Так як у наш час бібліотечні фонди поповнюються мало, тому з метою 
поповнення бібліотечного фонду ми запровадили в школі акцію „Подаруй 
бібліотеці книгу”. З метою виховання бережливого ставлення до книги, 
підвищення відповідальності за бережливе й правильне використання 
підручників проводяться бібліотечні уроки, а саме: 
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8 кл. - бібліотечні уроки: «Нам без книг ніяк не можна!», 
9 кл. - «Як книга мені допомагає вчитися». 
 
В медпункті ліцею працюють: 
-Лікар- терапевт-1 
-Медсестри -2 
-Санітарка -1 
 
В медпункті ліцею розгорнуто: 
-Ізолятор на 11 ліжок 
-Маніпуляційна -1 
-Кімната медсестри 
-Кабінет лікаря 
-Кабінет щеплень 

 
Медпункті ліцею забезпечений: медикаментами для невідкладної 

допомоги, перев’язувальними матеріалами, дезінфікуючими засобами , 
засобами індивідуального захисту: Захисні щитки, одноразові захисні 
маски , рукавички , деззасобами для обробки рук , кварцевими лампами 
(дві) пульсоксіметрами (6). 

На даний час в ліцею працюють 113 чоловік, 112 чоловік мають 
необхідні щеплення проти корона вірусу, 1 чоловік –довідка про проти 
показ, 1 чоловік відсторонений. Ліцей повністю забезпечений: деззасобами 
для обробки рук, одноразовими масками , і захисними щитками (60 штук) 
Забезпеченість інфрачервоними термометрами В усіх класах встановлені 
кварцові лампи  Щоденно проводиться термометрія вчителів і учнів в 
учбовому корпусі і в спальному корпусі. Проведено протиепідемічні 
заходи та контроль медичними працівниками ліцею з метою попередження 
розповсюдження інфекційних захворювань та травм у навчальному закладі  
та створення умов захисту працівників та ліцеїстів в умовах карантину з 
приводу  поширення інфекції на COVId-19. 
 

Всього звернень за мед допомогою  в медпункт  з 01.09.2021-
31.12.2021 р. -666 чоловік. Серед  них : 

№ 
З/П Назва патології за зверненням Кількість 

учнів 
1. Дихальна система 364 

2. Серцево-судинні захворювання 174 

3. Шлунково-кишкові захворюв ання 84 

4. Інші захворювання 36 
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Робота з цивільного захисту проводилась відповідно до вимог Кодексу 
цивільного захисту України від 20.06.2013 р., постанов Кабінету Міністрів 
України від 26.06.13 № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій 
за призначенням органів управління та сил цивільного захисту», від 
26.06.13 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання 
населення діям у надзвичайних ситуаціях» , наказу № 27 від 29.01.2020 р. 
управління освіти і науки Житомирської обласної адміністрації «Про 
основні заходи з питань цивільного захисту в установах і закладах освіти 
на 2020 рік» підготовка з цивільного захисту керівного, педагогічного 
складу, ліцеїстів, робітників і службовців здійснювалась в умовах пошуку 
нових форм і методів організації і проведення занять. 
Навчання у навчально -методичному центрі пройшли директор ліцею 
Корінна Л.В., заступник директора Ціпов’яз Т.В.. В наступному році 
згідно плану пройдуть навчання Левончук Н.А.(відповідальна особа з ЦЗ), 
Россохіна Л.Р. (голова евакуаційної комісії), Пилипчук Н.С.(заступник 
директора). 
Заняття та бесіди по темам ЦЗ з ліцеїстами 10, 11 класів проводились 
згідно календарного плану. 
 

2021 рік Житомирським обласним спортивним ліцеєм було закуплено 
основних засобів та необоротних матеріальних активів: 

 
Веб-камера CNP D1-1 2.0 Mega 
Pixeis 

шт 21 17556,00 

Лобзик Фіолент 600 шт 1 1250,00 
Рубанок Ритм шт 1 870,00 
Болгарка Ритм шт 1 1080,00 
Проекційний екран Redieaf SGM-
4303 203*153 

шт 1 1969,00 

кабель HDMI 15м. шт 2 996,00 
мережевий фільтр 10м. шт 2 756,00 

5. Травми 0 

6. Мікротравми 0 

7. Інфекція на COVID-19 5 

8. Вітряна віспа 2 

9. Вірус коксакі 1 

10.  Всього  звернень 666 
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мережевий фільтр 7м. 5розеток шт 1 219,00 
перехідник HDMI-VGA шт 1 222,00 
подовжувач USB2.0 4,5м.(AM-AF) шт 1 68,00 
мережева карта Wi-Fi TP-Link TL-
WN722N 

шт 4 1316,00 

вогнегасник ВП-2 шт 10 3600,00 
клавіатура Vinga KB110BK USB шт 1 108,00 
Мишка Gensus DX-150X USB Black шт 1 159,00 
Мишка Gensus DX-125X USB Black шт 2 298,00 
маршруторизатор безпровідний ТР-
Link Archer 

шт 1 699,00 

фотоапарат цифровий Canon EOS 
M50+15-45 I 

шт 1 16665,83 

тканеві рулонні штори шт 3 5853,00 
жалюзі вертикальні шт 3 4920,00 
бензопила шт 1 2990,00 
мотокоса шт 1 2600,00 
електрична коса шт 1 2850,00 
Акустична система Behriger VP2520 шт 2 22400,00 
підсилювач StorSbund IS2500 шт 1 16800,00 
комплект шнурів шт 1 1500,00 
подовжувач 50м/п шт 1 1790,00 
облучатель бактерецидний 75М в 
комплекті 

шт 44 45364,00 

облучатель бактерецидний 35М в 
комплекті 

шт 5 4605,00 

Дошка аудиторна 3000х1200 шт 4 16800,00 
Дошка аудиторна 2000х1000 шт 1 2541,00 
пила електрична шт 1 2500,00 
пила акумуляторна шт 1 6500,00 
дрель електрична шт 3 3420,00 
шуруповерт АКБ електричний шт 1 2150,00 
лобзік електричний шт 2 3120,00 
шуруповерт мережевий шт 2 1600,00 
шліфмашинка кутова шт 2 2200,00 
рубанок електричний шт 1 1950,00 
шліфмашина стрічкова шт 1 1800,00 
кусторіз АКБ електричний шт 1 9100,00 
Міксер PHILIPS HR3775100 шт 1 2050,00 
Яблуня Антонівка шт 17 2023,00 
Яблуня Бені Шогун шт 9 1071,00 
Яблуня колоновидна Телеймон шт 9 1071,00 
Ноутбук Acer шт 1 43900,00 
Холодильник Атлант шт 2 15198,00 
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Холодильник Еленберг шт 2 7398,00 
Набір постільної білизни шт 77 29299,00 
Антисептики шт 11 5225,00 
Рукавички гумові шт 300 2760,00 
Рушники паперові шт 240 8400,00 
Килимки грязезахисні шт 10 11000,00 
Рукавички господарські шт 250 5292,00 
Замки врізні шт 55 11190,00 
Спецодяг шт 15 23675,00 
Мотобур бензиновий шт 1 5850,00 

 
На курси підвищення кваліфікації НУШ було виділено 44171,00 грн. 
використано - 32725,00 грн. 

 
Ліцеїсти повністю були забезпечені паперовими 
рушниками, милом рідким, туалетним папером 

 
На харчування витрачено близько 2 700 000,00грн. 

 
За 2021 рік було проведено ряд закупівель, серед них: 

тис.грн. 
електрична енергія 810,033 
розподіл електричної енергії 463,908 
природний газ 1848,28 
послуги з розподілу газу
 337,62
0 розподіл води 
 199,8 
водовідведення 146,5 
технічне обслуговування систем 
газопостачання та газового 39 
обладнання 
зернові культури та картопля 45,5 

хлібопродукти, кондитерські вироби 427 
риба 93,15 
м'ясо 973 
м'сопродукти (ковбаси) 312,2 
масло вершкове 495 
молоко та вершки 447,2 
сирні продукти 530 
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овочі, фрукти та горіхи 710,9 
яйця курячі 82,5 

какао та цукрові кондитерські вироби 34,5 

чай, кава 55 
водопровідні та санітарно-
технічні 

49,951 

роботи 
покрівельні роботи роботи 

 
49,567 

Фарба 37,788 
фотоапарат цифровий 19,999 

послуги з просочування деревини 49,99 
послуги з встановлення 
протипожежного устаткування 

 
47 

фруктові та овочеві соки 49 
дезинфікуюче обладнання 49,969 
мед 31,742 
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За рахунок бюджетних коштів за 2021 рік були 
здійснені такі видатки: 
 
КЕКВ 

Видатки 
за 2021 
рік 

2110 оплата праці 16420700 
2120 нарахування на оплату праці 3591400 
2210 предмети, матеріали, 
обладнання та 
інвентар 

 
394900 

2220 медикаменти та 
перев'язувальні 
матеріали 

 
10900 

2230 продукти харчування 2700000 
2240 оплата послуг (крім 
комунальних) 

313100 

2272 оплата водопостачання та 
водовідведення 

 
188088 

2273 оплата електроенергії 904253 
2274 оплата природного газу 2401952 
2275 оплата інших енергоносіїв та 
інших 
комунальних послуг 

 
8800 

2800 інші поточні видатки 1000 
  
Разом: 26935093,0

0 
 

Середня кількість працюючих за 2021 рік склала 130 чоловік 
 
 
 
        У 2021р. в ліцеї проводиться певна робота на виконання  вимог Закону 
України «Про охорону праці», Положення про організацію з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 26.12.2017 
року №1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за 
№100/31552,  Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, 
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 
806/12680 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 22 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06#n15
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листопада 2017 року № 1514), «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів” , “Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів”, “Правил експлуатації електрозахисних 
засобів”, “Правил будови електроустановок”, “Правил пожежної безпеки”, 
інструкцій з охорони праці, виробничих інструкцій, правил надання до 
лікарняної допомоги потерпілим від нещасних випадків.  
         Постійно на педагогічних нарадах піднімаються питання з охорони 
праці та забезпечення безпеки життєдіяльності в ліцеї. Видаються відповідні 
накази з цих питань. 
       Здійснюються заходи  дотримування обмежень задля запобігання 
поширенню гострої респераторної хвороби COVID-19, спричиненої 
короновірусом SARSCoV-2. Виданий наказ від 01.09.2021р. №156 «Про 
впровадження протиепідемічних заходів в закладі освіти». Проводиться 
щоденний температурний скринінг. Під час навчального процесу вчителі, 
учні та інші працівники використовують засоби гігієни, захисні маски, 
респіратори, рукавички та дезінфікуючі засоби.  
        У серпні 2021р. з працівниками ліцею перед початком нового  
навчального року проведені навчання з питань охорони праці та забезпечення 
безпеки життєдіяльності навчального закладу. 
         28.08.2021р. комісією у складі голови: Ціпов’яза  Т.В. – заступника 
директора ліцею з господарської роботи  і членів комісії: вчителя - 
Канарського Г.М., голови профкому Волощук  Л.П. та юрисконсульта 
Ковальчука А.М.  перевірені знання з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, надання до лікарняної допомоги потерпілим при нещасних 
випадках у педагогічних працівників (протокол №1) та технічного персоналу 
(протокол№2). 
         27.08.2020р. утвореною постійно діючою технічною комісією (наказ від 
03.06.2021р №102)  здійснена перевірка відповідності вимогам нормативно-
правових актів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності підчас 
освітнього  улаштування і обладнання навчальних кабінетів, майстерень, 
лабораторій, спортзалів. Складені відповідні акти-дозволи на проведення в 
них занять з учнями , а також розроблені паспорти на кожний навчальний 
об’єкт із зазначенням переліку навчально-наочних посібників і навчального 
обладнання. 
        Наказом від 28.08.2021р.  № 150 утворено комісію, затверджено перелік 
питань з вивчення стану готовності кабінетів та приміщень ліцею до 2021-
2022 навчального року. До складу комісії увійшли:   1.Осипович Н.Є. – т.в.о. 
директора департаменту освіти і науки Житомирської      обласної державної 
адміністрації,  голова комісії. Члени комісії: Андрійчук  О.І. - декан 
факультету підвищення кваліфікації   КЗ «Житомирський ОУППО» 
Житомирської обласної ради; Кравченко В.Я. - начальник Житомирського 
міського управління  головного управління Держспоживслужби в 
Житомирській області;  Янович  О.О. -  головний спеціаліст з питань НС та 
ЦЗ Корольовської районної ради м. Житомира;  Мосейчук В.В.- головний 
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державний інспектор управління  Держпраці у Житомирській області;  
Галетко С.А. - головний інспектор Житомирського міського відділу 
управління ДСНС України у Житомирській області; Корінна Л.В. - директор 
ліцею;  Рассохіна Л.Р. – заступник директора ліцею з навчально-виховної 
роботи, Ціпов’яз Т.В. - заступник директора ліцею по господарській  роботі 
(секретар комісії); Ковальчук А.М. - юрисконсульт ліцею; Канарський Г.М. - 
вчитель ліцею;  Денисюк В.К.- вчитель ліцею;  Волощук Л.П.- голова  
профкому ліцею.                                                                                        
Складений акт про готовність ліцею до нового 2021-2022 навчального року, 
один примірник направлений до департаменту освіти та науки Житомирської 
облдержадміністрації.  
      З метою посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів   
сфери освіти, безпеки життєдіяльності  учасників освітнього процесу під час 
літніх. зимових канікул та з метою посилення контролю та збереження життя 
та здоров’я учнів, попередження надзвичайних ситуацій в ліцеї, належної 
організації заходів щодо проведення літніх і зимових канікул, новорічних та 
різдвяних свят, видані накази по ліцею від 25.05.2021 № 88 «Щодо 
забезпечення життєдіяльності учасників освітнього процесу в період літніх 
канікул», від 17.12.2021р.№245 «Про організацію та проведення заходів з 
питань безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час 
зимових канікул». 
        Вчителі, куратори груп, вихователі проводить інструктажі із 
здобувачами освіти: 

з охорони праці - під час проведення трудового навчання; 
з безпеки життєдіяльності - під час проведення навчальних занять, 

позакласних, позашкільних заходів: 
вступний на початку навчального року - з реєстрацією вступного 

інструктажу з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти в журналі обліку 
навчальних занять на сторінці куратора групи; 

первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією в журналі 
реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів здобувачів 
освіти з безпеки життєдіяльності; 

первинний інструктаж перед початком заняття (нової теми, лабораторної, 
практичної роботи тощо) - з реєстрацією в журналах обліку навчальних 
занять і виробничого навчання на сторінці предмета в рядку про зміст уроку, 
лекції, практичної роботи тощо; 

Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності містять питання охорони 
здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки 
дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту. 

Відповідні інструктажі проводяться з технічним персоналом та 
працівниками, яких прийнято на роботу до ліцею  з питань дотримання вимог 
правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, 
вентиляційного обладнання, машин, механізмів, водогрійних котлів, 
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посудин, що працюють під тиском, електричних установок та інших агрегатів 
і механізмів підвищеної небезпеки. 

На кожного вчителя ліцею розроблені та затверджені  інструкції з 
охорони праці під час проведення навчальних процесів в кабінетах та 
виробничі інструкції на технічного працівника під час експлуатації машин, 
механізмів, приладів, виконання конкретних робіт. 

Громадські та адміністративно-побутові будинки ліцею на кожному 
поверсі забезпечені первинними засобами пожежогасіння - вогнегасниками. 
Визначені відповідальні особи  за пожежну безпеку на об'єктах. 

Розроблений та затверджений директором ліцею Корінної Л.В. та 
погоджений головою профкому Волощук Л.П. графік відпусток 
педпрацівників за 2020-2021н.р.  

У 2021р. прийнято на посаду вчителя 4 чол., 2 чол. на посаду вихователя, 
10 чол. на посади технічного персоналу. 6 чол. працюють за сумістництвом,  
На кожного заведена особова справа, здійснені записи до трудових книжок 
про прийняття їх на роботу. Звільнено з роботи 5чол. з посад медпрацівниківі 
5 чол. технічного персоналу. Трудові книжки видані звільненим працівникам 
згідно чинного законодавства. 

Відповідно до рішення Житомирської обласної ради від 30.11.2021р. № 
305 «Про зміну назви та затвердження у новій редакції Статуту 
Житомирського обласного спортивного ліцею Житомирської обласної ради» 
до трудових книжок працівників внесені відповідні записи про 
перейменування закладу. 
 

Виходячи з вище зазначеного та з метою забезпечення системної роботи 
по підвищенню науково-теоретичного рівня, методичної підготовки та 
професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення рівня 
загальнодидактичної й науково-методичної підготовки  педагогічних 
працівників для організації та здійснення освітнього процесу, 
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Педагогічній раді ліцею за результатами контрольного зрізу знань та 
семестрового оцінювання: 
  1.1 розглянути питання про доцільність перебування в освітньому 
закладі окремих учнів, що показали початковий рівень знань протягом І 
семестру 2021-2022 н. р.; 
  1.2 рекомендувати кураторам курсів офіційно повідомити батьків 
ліцеїстів 8, 9, 10 класів, що мають за результатами семестрового оцінювання 
початковий рівень знань, про умови подальшого навчання на допрофільних 
та профільних курсах ліцею на підставі Статуту освітнього закладу та 
державних документів, що стосуються порядку переводу учнів закладів 
ліцейного типу.  
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 2. Методичним комісіям вчителів розглянути результати контрольного 
зрізу знань, проаналізувати типові помилки учнівських робіт та розробити 
заходи з ліквідації прогалин в знаннях учнів. 
 3. Заступнику директора з навчально-виховної  роботи Левончук Н.О. у 
квітні 2022 року провести повторний контроль рівня знань ліцеїстів, а саме: 
 з української мови – 8-Б курсі 
 з іноземної мови  - 8-А, 8-Б, 9-Л, 10-Л, 11-Л курсах 
 з математики - 10-А курсі 
 з біології – 9-В,10-Б курсах 
 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Пилипчук 
Н.С.: 

4.1. Контролювати практичну реалізацію запланованих виховних 
заходів,  їх ефективність. 

4.2. Сприяти розширенню напрямів співробітництва закладу із 
громадськими організаціями. 

4.3. Розглядати питання виховної роботи на нарадах, засіданнях 
методичної комісії  вихователів. 

5. Голові методичної комісії вихователів Юраш Г.О. проаналізувати 
підсумки виховної роботи закладу за І семестр  2021-2022 н.р. на 
засіданні зазначеної комісії.  
 
 6. Керівникам методичних комісій ліцею: 

 6.1. Проаналізувати стан науково-методичної та дослідно-
експериментальної роботи за І семестр 2021-2022 н.р. та перспективи її 
розвитку  на ІІ семестр н.р. Спланувати роботу методичних комісій згідно з 
планом науково-методичної роботи ліцею, виходячи із потреб і запитів 
педагогічних працівників.  
 6.2. З урахуванням широкого використання в освітньому процесі 
технологій дистанційного та  коригуючого  навчання, осучаснити зміст,  
форми проведення засідань методичних комісій, формувати у педагогів 
навички проведення основних елементів дистанційного навчання: 
дистанційних курсів, відеолекцій; чат-занять, веб-занять - дистанційних 
уроків, конференцій, семінарів, ділових ігор, лабораторних робіт, 
практикумів; навичок користування  веб-сторінками  і сайтами; електронною 
поштою ; роботою на форумах і блогах; використання чатів і ІCQ; теле - і 
відеоконференцій;  віртуальних класних кімнат  тощо. 
 6.3. Активно працювати над вивченням. узагальненням та 
поширенням передового педагогічного досвіду колег. Щорічно представляти 
матеріали на постійну виставку «Інноваційні педагогічні технології, творчі 
доробки, передові педагогічні ідеї та  знахідки педагогів ліцею». 
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Залучати педагогів до випуску методичних посібників з досвіду роботи, 
спонукати членів методичних  комісій до участі в сучасних науково - 
методичних заходах, вебінарах, зокрема через Інтернет ресурси. 
 6.4. Контролювати взаємовідвідування уроків, виховних заходів, 
занять гуртків членами методичної комісії.  Провести  майстер-класи згідно з 
планом роботи  Школи передового педагогічного досвіду «Майстер-клас». 
 6.5. Підвищити організаційно-виховний та науково-методичний 
рівень проведення заходів у межах предметних тижнів та декад . 
 7. Заступнику директора ліцею з навчально-виховної роботи 
Рассохіній Л.Р. 
 7.1. Спрямувати науково-методичну роботу у ІІ семестрі 2021-
2022н.р. на розширення і розвиток професійних компетентностей, творчого 
потенціалу педагогічних працівників, розробку ними авторських матеріалів 
передового педагогічного досвіду; реалізацію Національної стратегії 
розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській 
школі, модернізацію організаційних форм та змісту науково-методичної 
роботи з учителями, удосконалення організаційно-методичних механізмів 
підтримки творчо працюючих педагогів та підготовки їх до участі у фахових 
конкурсах. 
 7.2. Забезпечити  виконання плану науково-методичної роботи  
закладу освіти на 2021-2022 н.р. 
 7.3. Продовжити роботу  згідно з  наказом по ліцею від 04.05.2020 
року №65  "Про організацію та проведення дослідно-експериментальної 
роботи регіонального рівня  за темою: «Створення білінгвальних класів в 
умовах трансформаційних змін в освіті і суспільстві», що триває на базі  
закладу освіти з вересня 2020 року по травень 2025 року; на виконання 
завдань ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи. 
 7.4.Забезпечити участь педагогів ліцею в обласній виставці «Сучасна 

освіта Житомирщини – 2022».  

 7.5. Продовжити підтримку ділових контактів із  закладами освіти 
нового типу та вузами з метою вивчення й поширення інноваційних форм 
організації освітнього процесу, встановлювати нові зв’язки. 
 7.6. Надавати консультативну допомогу педагогам у питаннях 
планування самоосвіти, вибору науково-методичної стратегії, організації 
дослідно-експериментальної  роботи, дистанційного й коригуючого 
навчання. 
 7.7. Надавати методичну допомогу вчителям, які будуть атестуватися 
у 2021/2022 н. р. 
 7.8. Надавати допомогу завідуючим навчальними кабінетами у 
питаннях планування їх  роботи, методичного забезпечення та поновлення 
дидактичних матеріалів, створення розвивального освітнього простору 
відповідно Указу Президента України №195/2020р. “Про Національну 
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стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій 
українській школі”. 
7.9. Продовжити випуск на базі інформаційно-видавничого Центру ліцею 
інформаційно-методичних збірників, методичних бюлетенів  з питань 
організації й узагальнення досвіду роботи щодо впровадження інноваційних 
форм організації освітнього процесу. 
7.10. Контролювати виконання плану проходження курсової перепідготовки 
учителів  ліцею при комунальному закладі "Житомирський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради.  
8. Педагогам ліцею: 
8.1. Систематично працювати над підвищенням рівня професійних 
компетентностей. Підвищити  відповідальність за результати та ефективність 
освітньої діяльності. 
8.2. Активно впроваджувати у педагогічну практику інноваційні технології, 
технології дистанційного навчання, розвивати творчий потенціал учнів, 
формувати їх ключові компетентності. 
8.3. Реалізовувати індивідуальні науково-методичні стратегії  відповідно до 
науково-методичної проблеми  закладу освіти: «Формування організаційно-
педагогічних умов розвитку творчого потенціалу учасників освітнього 
процесу». Системно узагальнювати матеріали різних форм роботи над  
науково-методичною стратегією в кейсі самоосвітньої діяльності вчителя 
(вихователя). 
8.4. Поширювати власний педагогічний досвід - розробки уроків, виховних 
заходів, методичні статті у фахових виданнях, брати участь у фахових 
конкурсах. Зокрема створити електронне портфоліо з метою популяризації 
досвіду роботи учителів – методистів ліцею через інтернет-простір. 
 
9. Психологічній службі ліцею: 
9.1 Працювати відповідного до річного плану ліцею на 2021-2022 н.р. та 
річного плану соціального педагога та практичного психолога. 
9.2. Розширити профорієнтаційну роботу для учнів 9 та 11 класів. 
(просвіта, консультування, групові тренінги). 
9.3. Сприяти модернізації кабінетів психологічної служби та поповненню 
допоміжного інструментарію для роботи. 
9.4. Підвищувати свою професійну кваліфікацію. 
9.5. Продовжити тісну співпрацю з навчально-методичним кабінетом 
психологічної служби системи освіти КЗ «Житомирський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради.  
9.6. Забезпечити соціально-психологічний супровід дітей, які потребують 
підвищеної, особливої уваги, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей з інвалідністю та дітей з малозабезпечених сімей, з сімей 
учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб. 




	Серед основних питань, що порушувались на засіданнях методичних об`єднань, були: вивчення навчальних програм, інструктивних та методичних листів Міністерства освіти і науки України, підручників, посібників; обговорення досягнень психолого-педагогічної...
	Протягом навчального семестру бібліотека ліцею  працювала в тісному контакті з педагогічним колективом. Роботу бібліотеки було спрямовано на популяризацію книг, формування світогляду ліцеїстів, реальну допомогу кожному в задоволенні читацьких потреб ,...
	До бібліотеки ліцею  записано всього 420 читачів. Із них:  347  учнів, та 73 співробітників ліцею.
	На початок навчального року 2021-2022 було видано 5165 підручників. Всі ліцеїсти та педагогічний колектив  повністю забезпечені підручниками.
	Проведено цикл бесід про роль бібліотеки і культуру читання.
	Було оформлено книжкові виставки на теми:
	- 21 вересня- Міжнародний день миру
	- 26 вересня –Європейський день мов
	- 30 вересня –Міжнародний День Бібліотек
	- 5 жовтня – Всесвітній день учителя
	- 9 листопада –День української писемності та мови ( дистанційно)
	- 25 листопада – День пам`яті жертв голодоморів
	- 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом
	- 6 грудня- День Збройних Сил України
	Бібліотекою було проведено ряд масових заходів:
	- книжкові виставки:
	- « Іван Франко  - поет національної честі» до 165 – річчя з дня народження;
	- «Увага новий підручник»;
	- «День Державного прапора»,
	- «День пам’яті жертв голодомору»,
	- «Світ без насилля»,
	- «Знайди свою книгу» в рамках Національного тижня читання;
	- «1 Грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом»,
	- бібліотека брала участь у предметних тижнях .
	- цикл заходів, присвячених Міжнародному дню рідної мови, спільно з учителями української  мови та літератури.
	-  інсталяція - вітання  «Учителю, ти є і будеш вічно». Допомога в урочистих заходах з нагоди Дня вчителя.

	Головною метою бібліотеки був пошук, отримання й передача інформації, популяризація дитячої, юнацької та методичної літератури, а також надання інформаційної, методичної допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб.
	Постійна мета та контроль бібліотеки у виявленні читацьких інтересів, а саме у проведенні в кожному класі за віком:
	а) рекомендаційних бесід;
	б) обговорення про прочитану книгу;
	в) про виявлення ролі книги у житті учня;
	г) про роль науково – пізнавальної літератури у вивченні та засвоєнні шкільної програми.
	Задовольнити проблемно – пошукову діяльність учнів на бібліотечно – бібліографічних уроках:
	Шкільна бібліотека здійснює свою роботу відповідно до Положення „Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу” та вимог навчально-виховного процесу школи.
	Виходячи з основних принципів виховання, робота бібліотеки ліцею  буде спланована за приоритетними напрямами:
	- вивчення читацьких інтересів;
	- виховання інформаційної культури;
	- художньо – естетичне виховання;
	- морально – правове виховання;
	- економічне виховання учнів.


	Бібліотека повинна задовольняти потребу дитини в пізнанні навколишнього світу, визначення свого місця у ньому, у вивченні історії та культури свого краю, природи та побуту рідного краю в якому народилася й живе.
	Основне завдання шкільної бібліотеки і бібліотекаря – навчити дитину любити книгу, учнів – читачів – користуватися бібліотекою, її фондами, довідково – бібліографічним апаратом.
	Головне, що визначає, обумовлює атмосферу життя нашого суспільства на сучасному етапі, - це надихаюча творчість, пошуки нових технологій, нетрадиційних шляхів, які дозволяють нам позбутися тягаря застарілих проблем. Саме з такої позиції хотілося б оці...
	Тож шкільні бібліотекарі повинні доносити до учнів знання, накопичені життєвою мудрістю багатьох поколінь, бо молоді люди, що навчаються – це наше майбутнє.
	Робота проводиться згідно з річним планом, виходячи з основних документів про школу, про бібліотеку, які визначають стратегічні завдання, напрямки і шляхи модернізації освіти і виховання.
	Наприкінці навчального семестру звітую перед директором та педагогічною радою школи про проведену роботу. Ведеться чіткий облік роботи з читачами – учнями, педагогами та батьками у щоденнику роботи шкільної бібліотеки, де фіксується: кількість читачів...
	Інформаційне забезпечення навчально – виховного процесу починається з попередньої копіткої роботи: з вивчення запитів книгокористувачів – учнів
	Популяризація літератури з метою забезпечення інформаційних потреб учнів здійснюється проведенням різних масових заходів бібліотекою разом з педагогічним колективом, а саме:
	- літературна вікторина „Мій рідний край, моя Земля!” (місячник краєзнавства );

	Усі заходи супроводжуються книжковими виставками, біля яких проводяться огляди, бесіди.

	Щорічно у школі відзначаємо Всеукраїнський день бібліотек.
	Разом з колективом школи беремо участь у щорічному огляді – конкурсі „Живи, книго!” Проводяться рейди – перевірки стану підручників.
	Так як у наш час бібліотечні фонди поповнюються мало, тому з метою поповнення бібліотечного фонду ми запровадили в школі акцію „Подаруй бібліотеці книгу”. З метою виховання бережливого ставлення до книги, підвищення відповідальності за бережливе й пра...
	8 кл. - бібліотечні уроки: «Нам без книг ніяк не можна!»,
	9 кл. - «Як книга мені допомагає вчитися».






