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ПЕРЕДАЧА МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК 
4 ОКРЕМОМУ СТРІЛЕЦЬКОМУ 

БАТАЛЬЙОНУ
Разом – ми сила: гуртуємося та допомагаємо Збройним силам України!
У Житомирському обласному спортивному ліцеї Житомирської обласної

ради створено пункт допомоги армії, бо ж на війні будь-яка допомога
необхідна. Зокрема, сплетено маскувальні сітки, які поїдуть до зони активних
бойових дій маскувати 4 окремий стрілецький батальйон, розвідувальний
взвод від ворогаДивлячись на цих мужніх чоловіків, ми вкотре переконуємося,
що в нас міцна українська армія.

Доземно вклоняємося кожному захисникові за мужність, силу, витривалість,
патріотизм, за те, що ціною свого здоров’я та життя бороните кордони
України та захищаєте її інтереси; твердо тримаєте позиції та відбиваєте
напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях та спокійно
працювати. Вони роблять все можливе, аби жити в мирній, заможній, вільній і
по-справжньому європейській країні.
Ми дякуємо за наш захист, за наших рідних та близьких, нашу рідну Україну,

її цілісність та недоторканість, її гідність.
Бо з’являється надія, що настануть кращі часи для України. То ж нехай

Господь єднає Україну в мирі та злагоді, ангели оберігають від небезпеки і
повертають живими додому з ПЕРЕМОГОЮ.
Пам’ятаймо, що кожен з нас може бути ефективним на своєму місці й

наближати ПЕРЕМОГУ України.
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!



Смаколики для військових: 
кожен важливий на своєму місці!

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на
Житомирщині не припиняється волонтерська робота. Ось і колектив
Житомирського обласного спортивного ліцею Житомирської обласної
ради на чолі із Людмилою Віталіївною Корінною спільно з ГО «Спілка
жінок Житомирщини» на чолі з Харчук Ларисою Петрівною та членом
організації Циганчук Наталією Антонівною продовжує спільно
працювати на ПЕРЕМОГУ. Вже сьогодні у Житомирський військовий
шпиталь були з радістю доставлені смаколики для наших захисників.
Ласощі також сьогодні відправили до звільненої Балаклії Харківської
області. Господині нашого закладу спекли смачні та запашні пиріжки,які
є на нашу думку, частиною домашнього затишку і своєрідним оберегом.
Віримо, що зроблені власноруч, вони допоможуть відчути домашнє
тепло та спокій бійцям, які сьогодні особливо потребують нашої уваги та
турботи.
Смачного, наші Герої!
Найшвидшого ВАМ одужання!
Працюємо на Перемогу!

Разом до ПЕРЕМОГИ





Напередодні свята Дня працівників освіти у
приміщенні Бердичівського Музично-
драматичного театру зібралися вчителі,
викладачі та вихователі з різних куточків
Житомирщини, які своєю працею та
здобутками роблять Україну сильнішою,
націю розумнішою, а кожного свого учня –
справжньою Людиною.
З вітальним словом до усіх присутніх

звернувся начальник обласної військової
адміністрації Віталій Бунечко. Віталій Іванович
привітав освітян зі святом та вручив
найкращим педагогам Житомирщини
заохочувальні сертифікати за підготовку
здобувачів освіти, які отримали 200 балів з
трьох предметів під час складання
Національного мультипредметного тесту в
2022 році і Подяки від обласної військової
адміністрації.
У Житомирському обласному спортивному

ліцеї Житомирської обласної ради таких
дітей, які отримали 200 балів з трьох
предметів під час складання Національного
мультипредметного тесту в 2022 році, двоє. Це
Куліковський Є. та Мартиновський А. (ліцеїсти
11-А класу): українська мова ( вчитель
Кондратюк О. М.), історія України (вчитель
Благодир О. В.), математика (вчитель
Лук'яненко Я. В.). Щиро вітаємо учнів та
педагогів. Миру та перемоги усім нам.



Предметні тижні є ефективною формою позакласної роботи. Вони активізують пізнавальну діяльність учнів,
сприяють покращенню засвоєння навчальної програми.

Згідно з річним планом ліцею з 3 по 7жовтня організовано й проведено онлайн тиждень біології. Ліцеїсти 8-11
класів взяли участь в усіх запланованих заходах.

Основною метою тижня біології є розвиток інтересу учнів до предмету, активізація їх пізнавальної діяльності,
формування вмінь правильно пояснювати явища природи, виділяти головне, робити потрібні висновки.

Суттєвим результатом проведення предметного тижня є вміння учнів відстоювати свої переконання,
згуртованість колективу, зростання інтересу до біологічних знань та загальної культури учнів.

З метою реалізації поставлених завдань, у межах предметного тижня були проведені такі заходи.
У понеділок ліцеїсти ознайомилися з планом тижня та умовами його проведення, взяли участь у конкурсі

фотоколажу «Наше майбутнє у наших руках».
4 жовтня було проведено онлайн-вікторину «Біотехнологія – наука майбутнього» та конкурс на кращий

відеорепортаж «Краса рідної землі».
У середу для ліцеїстів було запропоновано відео екскурсію «Перлина степу -Асканія Нова».
У четвер учні взяли участь в онлайн конференції «Вирішення проблеми зникаючих та рідкісних видів

організмів», де змогли висловити свої думки щодо даної проблеми.
7 жовтня відбувся конкурс проєктних робіт у форматі відео та фотопрезентації «Домашні улюбленці».
Отже, можна зробити висновок, що тиждень біології є спільною справою, яка згуртовує ліцеїстів, допомагає

розкривати їх таланти, виховує любов до предмету та розширює знання учнів у різних галузях науки.

ТИЖДЕНЬ БІОЛОГІЇ В ЛІЦЕЇ



Вітаємо всіх захисників України, які щодня

роблять неймовірне та боряться за нашу з вами

Перемогу! Це справжнє свято мужності й

самовідданості, свято лицарства і благородства, 
якими володіють справжні оборонці, 
визволителі й захисники України, водночас

стало уособленим святом усіх чоловіків.
Це свято кожного, хто в той чи інший час

віддав свої знання, силу, мужність і

професіоналізм справі захисту нашої держави.
Хай віра українців оберігає вас від ворожої

зброї, а любов до країни не вичерпується навіть

у найскладніші миті! Дякуємо, підтримуємо та

міцно обіймаємо!



В Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя з дня народження філософа, а 2022 рік
офіційно проголошений роком Григорія Сковороди. Колектив Житомирського обласного спортивного
ліцею разом із кандидатом педагогічних наук, доцентом, заслуженим працівником освіти України,
директором ліцею Людмилою Віталіївною Корінною та доктором педагогічних наук, професором
Григорієм Петровичем Васяновичем провели засідання «круглого столу»на тему: «Григорій Сковорода:
філософія життєтворчості». Згідно з планом роботи проведені наступні заходи:
- Відеоролик «Філософ Григорій Сковорода» , педагог-організатор Зосім Т.В.,
- Сучасність філософії Григорія Сковороди, директор ліцею Корінна Л.В,, заступник директора Рассохіна
Л.Р.
- Презентація книги «Християнсько-філософський персоналізм Григорія Сковороди» доктор
педагогічних наук, професор Васянович Г.П.
- Презентація «Філософія самопізнання Григорія Сковороди» практичний психолог Сірик О.О.
- «У істини мова проста: діалоги із Григорієм Сковородою» учитель української мови й літератури
Бобровницька І.В., презентація Кондратюк О. М.
- Проєкт «Григорій Сковорода – українець у Європі» учитель зарубіжної літератури Войтко О.В.
- Презентація «Сковорода мандрує світом» учитель англійської мови Жуковець О.І.
- Проєкт «Концепція виховання Григорія Сковороди» вихователь ліцею Горбатюк І.П.
- Завершальне слово «Шукайте істину в собі» директор ліцею Корінна Л.В.

Щира подяка Людмилі Віталіївні за організацію такого засідання та Григорію Петровичу, який
презентував книгу про відомого філософа, українця Григорія Савича Сковороду. Доповідь професора
викликала жвавий інтерес, адже Григорій Сковорода – знаний український філософ, для якого філософія
стала і професією, і способом життя. Григорій Сковорода присвятив себе вивченню людини, її
внутрішнього світу й поставив за мету створити таку філософію, яка б навчила людину бути щасливою.
«Щастя наше всередині нас…хай ніхто не очікує щастя ні від високих наук, ні від шанованих посад, ні від
достатку… Воно залежить від серця…».

Григорій Савич Сковорода був і залишається одним із найвидатніших українців за всю історію нації та
символізує її просвітництво та самопізнання.

Засідання «круглого столу»на тему: «Григорій
Сковорода: філософія життєтворчості» 



ПОЕТИЧНЕ СЛОВО
Лист дружини на 

передову
Ти сьогодні там, де шквалів рій,
Безперервно стугонять гармати,
Ти допомагаєш молодим
Звісно, в першу чергу, виживати.
А коли буває кілька днів
Звісток нам доводиться чекати,
Я молю: « Мій Боже, відверни,
Хай наш син не лишиться без тата».
Затиснувши в серці біль тупий,
Щоб не бачив син, ночами плачу.
Іноді грішу: «Чого такий?»
Й розумію, що не міг інакше.
І коли у темнім укритті щемить серце:
« Раптом прилетить…»
Плаче син, а я йому кажу:
« Там же тато, він нас захистить».
Вірить мій маленький син цьому
І тихенько засина в куточку.
Ми ж клянемо цю страшну війну
І чекаємо: по іншому не можна.
Коли бачу в суєті людській
Тихо хтось ховається за спини,
Знаю, чому вибрала тебе,
І тобі я народила сина.
Знаю: ви інакше не могли.
Вірю: переможете вражину.
І своїх позицій не здасте,
Бо за вами – діти України.
Молимось: «Залиштеся живі!»
«Поверніться!» - просимо щоднини.
Людство каже «Ні!» страшній війні.
Хай у Мирі квітне Україна!

Бобровницька І. В., 
учитель української мови та літератури

Важкі роки ідуть на чужині,

В думках у мене рідна Україна.

І ще миліші ті пісні мені,

і мова моя рідна, солов'їна.

На чужині, а подумки в обіймах мами,

Що на зорі читає твори «Кобзаря».

Я буду українкою навіть між світами,

Бо там все рідне, там моя земля.

*******************************

Колись скінчиться цей криміналітет,

Ти стиснеш в руках квіти, а не зброю.

Тебе обійму я , а не твій бронежилет.

Й ми покінчимо з жахливою війною.

Федорчук Олександра,

ліцеїстка 9-Б клас



ФОТОКОЛАЖ
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