
Житомирський міський ліцей при ЖДТУ – заклад альтернативного типу 

міста і області, який   більше 25 років показує високу результативність своєї 

роботи, працюючи з обдарованими дітьми. Про ефективність використання 

сучасних технологій, інноваційний підхід всіх служб ліцею свідчать 

результати ЗНО, де ліцей щорічно посідає І місця в області, місті.  Вдала 

далекоглядна стратегія, мудро вибрана науково-навчальна, методична, 

виховна службами тактика вибудовує реальні досягнення мети та виконання 

нормативної бази, завдань, що ставить перед освітою держави. 

В 2019-2020 н.р. відповідно до Статуту Житомирського міського ліцею 

при Житомирському державному технологічному університеті (п. 

3.7.6)  біля  350 учнів ліцею отримували додаткові освітні платні послуги.  

Обсяг та зміст позабюджетних освітніх послуг реалізовувався 

відповідно до Закону України «Про освіту», враховуючи Порядок надання 

платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними 

закладами, затверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України 

від 23.07.2010 № 736/902/758, з метою всебічного розвитку учнів з 

урахуванням їхніх задатків, здібностей та враховуючи бажання батьків, 

з’ясовані за допомогою анкетування. 

За бажанням переважної частини батьківської та учнівської  громади ці 

послуги надавалися у вигляді курсів з англійської мови в усіх групах старшої 

та основної школи, а також факультативів з математики, історії , фізики, хімії, 

географії.  За результатами опитування більшість 

учнів  обирали  факультативи з української мови та математики. Всі бажаючі 

ліцеїсти були залучені до роботи гуртка з розвитку соціальної та 

громадянської компетентності, що також фінансувався за кошти спецфонду. 

Робочі навчальні програми курсів були  розроблені за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими 

наказом МОН України від 27.08.2010 р. №834, програми факультативів 

складалися викладачами на основі Програм для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Кількість навчальних годин становила 2,5 – 4 години на тиждень без 

урахування поділу на групи та була  розрахована бухгалтерією ліцею у 

відповідності до заяв батьків та п. 4.1 Договору про надання платних освітніх 

послуг. 
 

 

         Колектив продовжував працювати над вивченням проблемної теми 

навчального закладу «Психолого-педагогічний супровід розвитку 

життєтворчого ресурсу у акмеологічній системі ліцею». У 2019-2020 н. р. 

науково-методична служба координувала її проходження на ІV етапі під 

назвою «Експериментальний етапу процесу впровадження».  Були 

проведені  педагогічні ради, на яких висвітлювались важливі для ліцею 

питання. Викладачі ліцею брали участь в міських МО, міських та обласних 



творчих групах, майстер-класах, творчих лабораторіях для членів НМК. Для 

навчання колективу ліцею викладачі провели відкриті уроки та позаурочні 

заходи. Вчителі математики  Москальчук З.П., Морозов О.В.. показали 

майстер-клас на НМК математики та інформатики «Підвищення 

мотиваційного компоненту на уроках математики», «Секрети підготовки 

випускників до ЗНО», позаурочні заходи представляли керівники гуртків 

Ковтун Ю.В., Рижкіна О.В. Традиційною формою методичної роботи у ліцеї 

став Різдвяний аукціон ідей, на який були в цьому році представлені цікаві 

авторські ідеї 10 педагогів. Переможцями аукціону з використання різних 

методик, прийомів, практичних технік і посіли: I місце - ідея 

учителя   інформатики  Бондаря О.А. «STEM технології», II місце - ідея 

учителя   зарубіжної  літератури  Міллєр І.О. «On-line тестування», III місце - 

ідея вчителя англійської мови Ракової І.Є. «ІТ-технології та storytelling». 

Надією аукціону стали ідеї  вчителя математики Морозової  М.А. «Некоректні 

задачі» та вчителя історії  Ковтуна  Ю.В. «Усна історія». 

       Цілеспрямовану роботу провели заступники директора, педагоги ліцею  у 

підготовці та презентації матеріалів для 3 номінацій міської виставки «Освіта-

2020». Всі матеріали посіли призові місця у таких номінаціях: навчально-

методичний посібник «Методи розв’язування систем нелінійних рівнянь» 

вчителя математики Морозова О.В., який був нагороджений 

міським  департаментом освіти дипломом І ступеня, «Практикум» вчителя 

інформатики Бондаря теж нагороджений міським  департаментом освіти 

дипломом  І ступеня. «Практичний посібник»  «Розвиток мислення як 

унікальної особливості інтелекту» колективу 9 авторів – педагогів-методистів 

ліцею нагороджений дипломом  ІІ ступеня. 

      Ліцейні творчі групи, як важлива ланка методичної роботи, вивчали 

актуальні питання, пов'язані з реалізацією науково-методичної проблеми. У 

вивченні своїх питань найкраще проявила себе група педагогів під 

керівництвом вчителя української мови та літератури Корнійчук Г.М. Вона та 

члени її сталої групи успішно провели тренінг з колективом з дослідженої 

проблеми «Реалізація діяльнісної складової для формування життєвих 

компетентностей ліцеїста» 

       Педагогами ліцею успішно на базі ліцею були проводені  міські семінари, 

вебінари: 

  - вчителів інформатики майстер-класи на теми з основ сучасного 

програмування мовою Python та розв’язування олімпіад них задач мовою 

Python (лютий 2020 р.) – вчителі інформатики Бондар О.А.. Петренко Д.С., 

Зелінська Ю.М. 

  - психологів, соціальних педагогів на тему «Протидія та реагування на 

випадки насильства над дітьми в умовах дистанційного навчання в період 

СОVІD » (травень 2020 р.) – психолог  Бовсуновська Т.А.  

       Щорічно аналізується і проводиться моніторинг проходження курсової 

підготовки педагогів. У 2019-2020 н. р. курсову підготовку пройшли педагоги 

згідно плану їх проходження. 20 з них пройшли курси підвищення при КЗ 

«ОІППО», 5 - пройшли на базі ЖДУ ім. Ів. Франка, 6 - в інших освітніх 



установах. У конкурсі «Вчитель року-2020» здобув перемогу на міському і 

посів призове місце на обласному конкурсі вчитель хімії ліцею Завальнюк С.В. 

     В  результаті атестації в 2019-2020 н.р. у 10 чоловік були підтверджені чи 

присвоєні такі категорії і звання: відповідає раніше присвоєній категорії 

«Спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вчитель-методист» 

вчителі: математики  Москальчук З.П.., Морозов О.В., фізики Шнуркованюк 

Л.О., української мови і літератури Корнійчук Г. М., Кошевич  Ю. О., 

зарубіжної літератури та мистецтва Міллєр  І. О.; присвоєна категорія 

«Спеціаліст вищої категорії» вчителю інформатики  Бондарю О.А.; 

присвоєний 12 тарифний розряд курівникам гуртків  Рижкіній О.В., Ковтуну 

Ю.В.; присвоєна категорія «Провідний  бібліотекар» з встановленням 12 

тарифного розряду бібліотекарю Годлевській Л.І.   

       22 педагога  та психолог ліцею підготували  62  призерів  міської, обласної 

олімпіад з різних предметів. Найбільшу кількість призерів має  вчитель фізики 

та астрономії Ємець Т.В.(12 чоловік), по 6 чол. - Бондар О.А., Шнуркованюк 

Л.О., по 5 - Войналович С.В., Ізюмова А.В., по 4 – Зелінська Ю.М., Хохлова 

Т.Є.   

     Разом з тим в організації та проведенні роботи методичної служби були ряд 

невирішених проблем, мали місце суттєві недоліки: в інформаційному 

забезпеченні роботи учителів у навчальних кабінетах; відсутність досвіду 

роботи вчителів з дистанційного навчання учнів у тривалий період, 

перевантаженість вчителів, деяка формальність у роботі творчих груп, НМК, 

відсутність проведення бінарних та інтегрованих занять з використанням 

сучасних технологій та інші. 

  

 У 2019-2020 навчальному році робота з обдарованими дітьми 

(інтелектуальна обдарованість) була організована відповідно до річного плану 

роботи ліцею, наказів та організаційних документів департаменту освіти 

Житомирської міської ради. Протягом навчального року ліцеїсти залучалися 

до науково-дослідницької діяльності в філії МАН Житомирського 

територіального відділення (І, ІІ етапи конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт), Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів (І, ІІ, ІІІ етапи), навчально-тренувальних зборів по підготовці 

учасників до IV етапу олімпіад, інтелектуальних конкурсів та турнірів різних 

рівнів. 

За підсумками І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів, проведеного в філії МАН Житомирського міського 

ліцею при ЖДТУ  учасниками ІІ (обл.) етапу конкурсу-захисту МАН України 

стали 6 ліцеїстів (5 учнів від філії та 1 від міського наукового товариства), 

які  представили свої роботи в 3 відділеннях. Переможцями обласного етапу 

конкурсу стали всі 6 ліцеїстів-учасників (на 2 учні більше ніж минулого року). 

Дипломи І ступеня вибороли учні 21 групи Сирота Ангеліна (секція 

«Прикладна математика», вчитель Ізюмова А.В.) та Журавльов Андрій (секція 

«Експериментальна фізика», вчитель Ємець Т.В.). Дипломом ІІ ступеня в 



конкурсі МАН нагороджено учня 31 групи Пазича Артема (секція 

«Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту»). 

Дипломи ІІІ ступеня в секції «Математика» здобули Піонтківський Віталій (21 

група) та Чирков Максим (23 група). В секції «Безпека інформаційних та 

телекомунікаційнх систем» диплом ІІІ ступеня виборов учень 13 групи 

Клімінський Артем. Через карантинні обмеження, викликані коронавірусом 

COVID 19, ІІІ етап конкурсу-захисту МАН та IV етап Всеукраїнських олімпіад 

з навчальних предметів у 2019-20 навчальному році не проводився. 

У проведенні ІІ етапу олімпіад з 6 предметів (українська мова та 

література, історія, англійська мова, правознавство, російська мова, німецька 

мова), взяли участь 21  ліцеїст, 17 з яких (81%) вибороли призові місця (на 6 

учнів більше ніж минулого року). В 2019-20 навчальному році ліцеїсти 

вибороли 6 дипломів І ступеня, (жодного диплому І ступеня – минулого року), 

4 дипломи ІІ ступеня (5 – минулого року) та  7 - третього (6 – минулого року). 

В міських олімпіадах найкраще виступили ліцейні команди з англійської 

мови (5 учасників – 5 дипломів переможців) та правознавства (3 учасники – 3 

дипломи). 4 призових місця вибороли учасники олімпіади з української мови 

та літератури. 3 дипломи отримали ліцеїсти на олімпіаді з історії. По 1 

диплому переможців здобули ліцейні команди з російської мови та німецької 

мови. Найбільше призових місць в ІІ етапі олімпіад вибороли ліцеїсти 32 групи 

(11 клас) та 9 класів – по 7 призових місць. Представники 10 класів вибороли 

2 дипломи переможців, а 8 лише один диплом. 

В ІІІ (обласному) етапі олімпіад взяли участь 72 ліцеїсти (на 8 учнів 

більше ніж минулого навчального року). З них 8 ліцеїстів (на 4 більше ніж 

минулого року) - в складі команд від м. Житомира та 64 учні (63 – минулого 

року) - в складі окремих команд з предметів природничо-математичного циклу 

(фізика, астрономія, математика, інформатика, ІТ, біологія, хімія, географія, 

економіка). На обласних олімпіадах ліцеїсти вибороли найбільше призових 

місць серед учасників від шкіл м. Житомира – 60 дипломів переможців (на 9 

відзнак більше ніж минулого навчального року) - 12 дипломів І ступеня, 22 – 

другого та 26 третього. Крім цього, ліцеїсти успішно виступили на обласній 

олімпіаді з психології серед учнів старших класів на базі соціально-

психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка  де вибороли 2 призових 

дипломи. 

Переможцями ІІ, ІІІ та IV етапів олімпіад з навчальних предметів від 

ліцею стали 47 учнів. Серед ліцеїстів-переможців обласних олімпіад з 

навчальних предметів та конкурсу-захисту МАН обласного етапу найбільше 

представників 32 групи (куратор Герасимчук Н.В.) - 14 дипломів переможців 

олімпіад, 11 групи (куратор Сушицька М.А.) - 13 дипломів переможців 

олімпіад, 31 групи (куратор Бондар О.А.) – 11 дипломів переможців олімпіад 

та 1 переможець МАН, 21 групи (куратор Ракова І.Є.) – 9 дипломів переможців 



олімпіад та 3 переможці МАН.  7 дипломів переможців обласних олімпіад та 

1 перемогу в МАН також вибороли учні 23 групи (куратор Фурман Г.Б.) 

З учнями - переможцями Всеукраїнських олімпіад з навчальних 

предметів різних етапів та  конкурсу-захисту МАН України працювали 24 

вчителі ліцею. Найбільшу кількість переможців (12 учнів) підготував вчитель 

фізики та астрономії Ємець Т.В. По 6 переможців - вчитель інформатики та ІТ 

Бондар О.А. та вчителька фізики Шнуркованюк Л.О. 5 дипломів переможців 

вибороли учні вчительки математики Ізюмової А.В. та вчителя історії та 

правознавства Ковтуна Ю.В. 

У 2019 - 2020 навчальному році стипендіатом міського голови став учень 

31 групи Пазич Артем, який став переможцем (золота медаль) Міжнародної 

наукової виставки MILSET в Абу-Дабі (ОАЕ), призером (3 місце) X 

Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних 

інноваційних проектів “Майбутнє України”, отримав сертифікат “Лідер 

стартапу” програми “Diamond Challenge Ukraine”. Учениця цієї ж групи 

Власенко Вікторія виборола перемогу в загальноміському конкурсі 

«Обдарованість року» (номінація «Інтелект року»). 

Минулого навчального року під керівництвом вчителів-наставників 

ліцеїсти брали активну участь у різноманітних інтелектуальних конкурсах та 

турнірах: Всеукраїнських турнірах юних математиків, юних правознавців, 

юних фізиків, юних істориків, Міжнародних  конкурсах «Кенгуру» 

(математика), «Левеня» (фізика), «Бебрас» (інформатика), Міжнародному 

мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. 

Т.Шевченка,  знавців української мови ім. П.Яцика, конкурсах на краще 

володіння ПК, на кращу програму для ЕОМ, з WEB дизайну, «Офіс-

менеджменту та програмування», конкурсі знавців англійської мови 

«Гринвіч», Всеукраїнському історичному конкурсі «Лелека», Міжнародній 

програмі обміну учнівською молоддю «FLEX», Всеукраїнській українознавчій 

грі «Соняшник», конкурсі-перекладу англійської поезії «The Poet’s Corner», 

обласному конкурсі «Кращий юний краєзнавець». 

Учень 32 групи Артемчук Артем виборов І місце на обласному конкурсі 

«Кращий юний краєзнавець», І місце у ХХ обласному інтелектуальному 

конкурсі  «Мирний космос» (напрям «Історія розвитку авіації та 

космонавтики»), ІІ місце  в обласній етнолого-краєзнавчій конференції «Чуття 

єдиної родини». Фіналісткою Міжнародної програми обміну учнівською 

молоддю «FLEX» стала десятикласниця Зелінська Наталія. Ліцеїсти були 

учасниками та стали переможцями Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На 

Урок» (англійська мова, біологія, інформатика). 

У 2019 - 2020 навчальному році адміністрація, педагогічний колектив, 

соціально-психологічна служба, медичний працівник ліцею продовжували 



вивчати вимоги нормативно-правових актів щодо забезпечення прав дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Завданнями ліцею на 2020 - 2021 навчальний рік в роботі з інтелектуальною 

обдарованістю є 

-  удосконалення роботи з обдарованими ліцеїстами та їх якісна підготовка 

до інтелектуальних змагань через використання сучасних форм, методів, 

прийомів роботи з учнями як на уроці так і в позаурочний час; 

-    популяризація діяльності філії МАН та залучення більшої кількості 

учнів до роботи філії, 

-    залучення ліцеїстів до наукових проектів, інтелектуальних конкурсів та 

турнірів, Інтернет олімпіад; 

-    надання допомоги батькам та вчителям в питаннях роботи з 

обдарованими дітьми; 

-    співпраця ліцею з закладами вищої освіти м. Житомира та центрами 

учнівської молоді; 

-   створення умов для  навчання дітей з особливими потребами та 

налагодження співпраці з батьками при наданні освітніх послуг таким 

дітям.  

 

Головною метою виховного процесу в ліцеї є формування громадянина, 

патріота, інтелектуально розвиненої, духовної і морально зрілої особистості, 

готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими 

проблемами, творити себе і оточуючий світ. Зміст виховної роботи у 2019/20 н. 

р. був направлений на формування системи загальнокультурних і національних 

цінностей та соціально значущих якостей особистості, що характеризують її 

ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої 

себе, на виховання компетентного, активного громадянина демократичної 

України, патріота своєї  Батьківщини з високим рівнем національної свідомості, 

духовно-морального та художньо-естетичного  розвитку, творчої 

працелюбності, правової, екологічної, фізичної та психологічної культури. 

Учнівський колектив ліцею поповнили нові учні 3 восьмих класів (01, 

02 та 03 групи), в складі інших груп також відбулися зміни. Насамперед 

потрібно було створити умови комфортного навчально-виховного середовища 

для нових учнів, полегшивши процес їх адаптації до умов ліцею, сформувати 

дитячі колективи, забезпечити дотримання єдиних вимог відповідно Правил 

учнів ліцею та Правил внутрішнього розпорядку. З цією метою кураторами 

груп, психологічною службою, адміністрацією ліцею вивчався соціально-

психологічний стан учнів, їх вікові та індивідуальні особливості, навчальні 



стилі, нахили та інтереси. Була проведена робота із залучення учнів до 

ліцейних клубів та виховних заходів, до участі у роботі учнівського 

самоврядування. Було проведено психолого-педагогічні консиліуми для всіх 

викладачів 8-их класів „Адаптаційний період для груп 0 курсів: проблеми, 

шляхи їх розв’язання”. Психологом та медичним працівником складені 

психологічний паспорт та паспорт здоров’я новонабраних ліцеїстів та 

розроблені здоров’язбережні рекомендації. 

На початку семестру були проблеми з дотриманням деякими учнями 

дисципліни на уроках, правил безпечної поведінки в ліцеї, були випадки 

цькування та з'ясування стосунків через бійку,  пропусків занять без поважної 

причини старшими учнями, тютюнопаління поза межами ліцею; потрібно 

було навчити учнів культурі міжособистісних стосунків, спілкування, 

виховати відповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків та доручень, 

особливо щодо чергування по ліцею та в класі, роботи по 

самообслуговуванню. 

Велика увага приділялася розвитку ефективної системи учнівського 

самоврядування. З цією метою було проведено вибори Ради ліцеїстів, розподіл 

функцій між комітетами Ради ліцеїстів, встановлено зворотний зв’язок з 

відповідними комісіями груп, проведено навчання учнівських лідерів, здійснено 

координацію діяльності учнівського самоврядування, висвітлення результатів в 

ліцейній пресі. Регулярно проходили засідання Ради та старостат. За ініціативою 

Ради ліцеїстів було проведено антистрес  розмальовки  до Дня миру, благодійні 

акції «Привітай воїна АТО», «Подаруй дитині свято», інтерактивні онлайн-

заходи під час карантину. 

З метою виховання активності, колективної відповідальності, заохочення 

творчої ініціативності було продовжено конкурс „Група року”. Переможцями 

конкурсу стали 32 група (куратор Герасимчук Н.В.),31 група посіла ІІ місце 

(куратор Бондар О.А.), 21 група здобула ІІІ місце (куратор Ракова І.Є.). 

          Відповідно річного плану роботи ліцею, плану-календаря масових 

заходів, плану виховної роботи всі групи ліцею були залучені до підготовки та 

проведення культурно-масових заходів, участі у творчих конкурсах та 

спортивних змаганнях з метою розвитку ліцейних традицій, організації 

змістовного дозвілля, створення умов для визначення та реалізації талантів та 

здібностей ліцеїстів; в усіх групах проводилася колективна та індивідуальна 

виховна робота. В ліцеї були проведені наступні масові виховні заходи:  Свято 

першого дзвоника та конкурс на найпатріотичніше селфі , День вчителя, 

благодійна дискотека, Козацький квест, Наукові пікніки до свята 30-річчя 

ліцею, Посвята в ліцеїсти, Новорічна дискотека. В січні 2020 року ліцей 

приймав делегацію учнів наукового ліцею з міста Стамбул (Туреччина). Свято 

останнього дзвоника було проведено дистанційно, у групах спілкування було 

представлено фото-флешмоб з випускних вечорів випускних груп. 

       Продовжувало роботу творче об’єднання «Карат». Регулярно та 

змістовно працював клуб «Що? Де? Коли?» 

 ( керівник Ліференко Д.О.), команди ліцею стали призерами міських 

шкільних чемпіонатів з інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» та «Брейн-



ринг». Члени команди  Євроклубу (керівник Ковтун Ю.В.) вибороли 

першість у міському та обласному турнірах юних правознавців. Спортивні 

команди ліцею були учасниками міських чемпіонатів з баскетболу та 

футболу. Команди дівчат з чирлідингу здобули нагороди у чемпіонаті 

України з чирлідингу (Ukraine Cheer Cup) в м. Київ та  міжнародному 

чемпіонаті (Ukrainian open international cheerleading and majorette-sport 

championship 2019) в м. Львів. Учні ліцею здобули перемоги  у 

Всеукраїнському заочному конкурс робіт юних фотоаматорів  «Моя країна-

Україна!», міському конкурсі до дня народження Лесі Українки, взяли участь 

в  обласному літературному фестивалі-конкурсі «Обрії душі». 

      Одним з пріоритетних напрямків  виховної роботи стало виховання 

патріота, який знає і шанує історичну пам'ять та культурну  спадщину 

українського  народу, готовий стати на захист Батьківщини та примножувати 

її славу, тому найбільша кількість заходів була спрямована на виховання 

почуття патріотизму. Відповідно до календаря пам’ятних дат  та плану заходів 

національно-патріотичного виховання було проведено флешмоб «Голуб 

миру», День Партизанської Слави; команда ліцею взяла участь у міських 

змаганнях гри «Сокіл» («Джура»). Відповідно пам’ятних дат проводилися 

уроки Мужності та акція «Турбота» - відвідування та привітання підшефних 

ветеранів. До Дня захисника Вітчизни та українського козацтва було 

проведено Козацький Квест  та благодійний ярмарок, тематичну зустріч  учнів 

ліцею з учасниками АТО - курсантами ЖВІ. Проводилися заходи  до Дня 

Збройних Сил України: зустріч учнів з курсантами ЖВІ-випускниками ліцею 

та військово-спортивна естафета. В ліцеї відзначалися дні Соборності 

(флешмоб «Ланцюг єднання”), Гідності та Свободи, пам’яті жертв 

Голокосту,  Героїв Крут, пам’яті  Героїв Небесної сотні; було проведено 

інформаційні заходи та акцію «Турбота» до  75-й річниці Перемоги у ІІ-й 

світовій війні. Учні ліцею провели благодійні та соціальні акції з допомоги 

воїнам АТО та їх сім’ям: 12 листівок-привітань воїнам ООС до Дня захисника 

України, акція «Дякую захисникам»: ковдра та новорічні листівки бійцям 95-ї 

окремої аеромобільної бригади. 

      У ліцеї пройшли тижні правових знань, гігієни та здоров’я, знань учнями 

основ безпеки життєдіяльності та безпеки дорожнього руху, фотовиставка до 

Дня міста, благодійна акція до дня Людей похилого віку з відвідуванням 

геріатричного пансіонату, День крапки, побачення з книгою наосліп, арт-

перерва «Проба пера» до Дня української писемності. Кураторами груп  було 

організовано екскурсії до міст Київ та Львів. до краєзнавчого музею, 

культпоходи на вистави драматичного театру, концерти обласної філармонії, 

перегляд кінофільмів у кінотеатрах ім. І.Франка, «Україна». Формування 

особистості громадянина України відбувалося на виховних годинах: 

«Україна починається з тебе», «Це мої місто – мій Житомир»,  «Бережи честь 

змолоду», «Щастя: реальність чи ілюзія?», «Вишиванка – оберіг кожного 

українця», «Ми і навколишній світ. Для чого ми живемо?», «Я і ми», на 

заходах до значущих календарних дат. 



     В другому семестрі виховні заходи проводилися дистанційно, з 

використанням дистанційної платформи ліцею та соціальних мереж. Було 

створено теки «Виховна робота» та «Соціально-психологічна служба» на 

гугл-диску ліцею, які постійно наповнювалися інформаційними матеріалами 

та освітньо-розвивальними ресурсами. Ліцеїсти були активно залучені до 

веб-квестів до дня екологічних знань та «Мікс танців», створення Книги 

творчих робіт ліцеїстів, ліцейного онлайн-турніру з шахів, здійснювали 

віртуальні екскурсії музеями України та світу, дистанційно відвідували 

культурно-мистецькі заклади, спілкувалися на актуальні теми та проводили 

виховні години в групах спілкування. Змістовно та іноваційно проводилися 

заняття гуртка «Соціальна майстерня» та Євроклубу, інтелектуальні ігри в 

клубі «Що? Де? Коли?» в онлайн-режимі. 

       Одним з основних напрямків виховної роботи було формування 

здоров’ябережних компетентностей ліцеїстів, їх умінь збереження життя у 

надзвичайних ситуаціях, зокрема під час пандемії коронавірусу. З учнями та 

батьками протягом карантинів проводилася інформаційно-профілактична 

робота з недопущення зараження та розповсюдження грипу та вірусу СOVID-

19. В першому семестрі ліцеїсти прослухали лекцій спеціалістів БО «АСЕТ» 

«Твоє здоров’я – твоє майбутнє», «СНІД, секс, стосунки» в рамках реалізації 

проекту «Університет здорової молоді» для учнів 8-9-х класів, було проведено 

загальноліцейний урок «Абетка безпечної поведінки на дорозі»,  вікторину 

«Знай, щоб жити». Спортивно-оздоровча робота здійснювалася на заняттях 

спортивних секцій, на міських змаганнях, віртуальних заняттях з фітнесу та 

аеробіки, які проводили керівники спортивних секцій.  Куратори регулярно 

проводили інструктаж, бесіди з техніки безпеки та збереження життя і 

здоров’я дітей. В усіх групах проведено профілактичні бесіди з протидії 

негативним впливам соціальних мереж та кібербулінгу, 

відеоінструктаж   «Безпечні канікули». 

     Робота з профілактики злочинності, правопорушень та інших 

негативних проявів в учнівському середовищі  ліцею 

проводилася  відповідно нормативних документів та плану виховної роботи. 

Питання профілактики правопорушень, протидії негативним проявам серед 

учнів, зайнятості учнів у позакласній діяльності та їх залучення до гурткової 

роботи було заслухано на засіданнях педагогічної ради, питання  порушення 

дисципліни, негативних проявів(тютюнопаління, вживання алкоголю, бійки, 

цькування, запізнень) розглядалися в ліцейному Центрі профілактики 

правопорушень. Кураторами груп постійно вивчалися ситуації в сім‘ях, сфера 

спілкування учнів поза ліцеєм, їх зайнятість в позаурочний час в гуртках та 

клубах. Було організовано чергування по ліцею груп та педпрацівників  з 

метою створення безпечного середовища для навчання та виховання, 

запобігання протиправних дій. Регулярно проводилися профілактичні рейди 

перевірки поведінки учнів у дворі ліцею та території мікрорайону під час 

перерв та після уроків.Протягом року проводилися систематичні заходи з 

профілактики булінгу та усіх видів насильства. Було проведено МО кураторів 

груп та виробничі наради «Безпека та благополуччя дитини, протидія булінгу 



в підлітковому середовищі, вирішення конфліктів мирним шляхом, 

вироблення навичок безконфліктного спілкування», тематичну педагогічну 

раду «Шляхи забезпечення академічної доброчесності в освітньому 

середовищі ліцею», вебінар для кураторів ліцею на онлайн-платформі ZOОM 

«Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми в умовах 

дистанційного навчання в період COVID-19». З учнями проводилася 

індивідуальна та масова робота: тематичний урок «Я маю право», «Урок з 

поліцейським», тренінгові заняття «Стоп булінг!»,заняття з елементами 

тренінгу «Протидія торгівлі людьми» спеціалістами ГО «Авенір», центру 

БВПД та інспекторами ювенальної превенції міського відділу поліції. 

Практичний психолог та соціальний педагог проводили бесіди та онлайн-

тренінги на теми  «Не стань живим товаром», виховні години у формі 

тематичного кола на тему «Відповідальність за дії та вчинки у підлітковому 

віці», «Наша поведінка і стосунки у групі».Учні переглянули  кінофільм на 

правову тематику, наданий ГО «Сучасний формат» у рамках фестивалю 

документального кіно. Під час дистанційного навчання в групах пройшло 

обговорення результатів опитування “Молодь і протиправна поведінка”, 

проводилися виховні години за матеріалами, підготовленими соціальним 

педагогом  та практичним психологом, кураторами та учнями на теми безпеки 

в Інтернеті, протидії булінгу та усім проявам насильства та торгівлі людьми, 

оптимальної самоорганізації та антистресових рекомендацій під час 

карантину. 

 У 9-11 класах активно проводилася  профорієнтаційна робота: Для 

старшокласників були організовані профорієнтаційні зустрічі з 

представниками університетів Житомира та Києва. У січні–лютому 2020 року 

з учнями 9-х класів проводилось дослідження професійних здібностей та 

нахилів, а також рекомендованого профілю для навчання у 10-му класі. Було 

оформлено інформаційний стенд для випускників та їх батьків: «Куди піти 

вчитись?» (лютий-березень 2020р) та «Поради щодо успішної підготовки і 

здачі ДПА та ЗНО у 2020 році» (квітень-травень), проведено виховні години у 

11 класах «Як не помилитись при виборі професії». 

Майже вся виховна робота в ліцеї проходила у співпраці з батьківською 

громадою, за семестр проведено 3-5 батьківських зборів, на загальноліцейних 

батьківських зборах обговорювались актуальні питання сьогодення: 

формування навичок ЗСЖ, профілактика суїцидальної поведінки молоді, 

сімейне виховання та безконфліктне спілкування, профілактика залучення 

підлітків у «групи смерті» та небезпечні квести. Ключовими напрямками 

роботи МО кураторів були національно-патріотичне виховання та 

профілактика негативних проявів в учнівському колективі: тютюнопаління, 

вживання наркотиків та алкоголю, насильства та булінгу. Під час карантину 

підтримувався постійний контакт з кураторами, а через них з батьками, 

проводилися зум-конференції та тренінги з кураторами та учнями.  

    Здобутками проведеної виховної роботи за названими напрямками можна 

вважати підвищення рівня навчальних досягнень ліцеїстів, згуртування 



класних колективів, успішну адаптацію ліцеїстів-новачків, зростання 

соціальної активності та самостійності,  національної свідомості, 

громадянських якостей та патріотизму ліцеїстів. 

Проте залишається проблемою поведінка деяких учнів 8 класів,вплив 

негативних лідерів, запізнення та пропуски занять без поважної причини 

деякими ліцеїстами, були випадки тютюнопаління та цькування. Необхідно 

працювати над підвищенням рівня культури спілкування, дозвілля та 

загального рівня вихованості учнів, подоланням інтересу до алкоголю та 

паління, розвитком учнівського самоврядування, залучення проблемних учнів 

до розвивально-креативної діяльності. Усім педагогам потрібно 

вдосконалювати та набувати нові навички дистанційної освіти та  педагогічного 

впливу з використанням онлайн-ресурсів. 

Робота практичного психолога в ліцеї протягом 2019/20 н.р. більшою 

мірою спрямована на соціально-психологічний супровід усіх учасників НВП 

згідно річного плану роботи психолога закладу, а також на  вирішення 

конкретних проблем, з якими зверталися учні, їхні батьки і вчителі. 

Проблемною темою практичного психолога було створення сприятливих 

психологічних умов для максимального самовираження та творчої 

самореалізації особистості ліцеїстів. Протягом І і ІІ семестрів усі учасники 

НВП перебували під соціально-психологічним супроводом практичного 

психолога. Основна увага приділялась новоприбулим учням, для яких 

створювались всі умови для комфортної адаптації у закладі; з ліцеїстами 

першого курсу (9-ті класи) проводилась профорієнтаційна робота, з метою 

з’ясування рівня розвитку їхніх здібностей та нахилів,а також створення 

сприятливих умов для максимальної самореалізації своїх можливостей 

кожного ліцеїста. З учнями другого курсу (10-ті класи) проводилось 

дослідження мотиваційної сфери та з’ясування домінуючих мотивів у 

навчанні. За результатами проведеної роботи було проведено ряд ділових ігор 

та розвивальних занять з метою розповсюдження культу знань серед учнів, а 

також підвищення рівня навчально-пізнавальної мотивації ліцеїстів. Для 

батьків систематично проводився батьківський лекторій. Вся робота серед 

учнів 3-го курсу (11 класи) була спрямована на глибинну профорієнтацію. 

Значна увага приділялась індивідуальній роботі з одинадцятикласниками - 

індивідуальна глибинна профдіагностика, консультування за її результатами 

та надання рекомендацій щодо майбутнього вступу.   Протягом навчального 

року з усіма учнями було проведено ряд психодіагностичних 

профорієнтаційних методик, надано рекомендації щодо вибору майбутньої 

професії з посиланнями на навчальні заклади України, а також проводився 

соціально-психологічний супровід ліцеїстів у підготовці до ЗНО, навчання 

технікам стресостійкості, умінню не розгубитись у стресовій ситуації. 

Всі педагогічні ради у ліцеї проходили із активною участю соціально-

психологічної служби, для педагогів було проведено ряд психолого-

педагогічних семінарів, проводились виступи на засіданнях методичних 

комісій.  



Окрім того з усіма учасниками освітнього процесу проводились заходи 

відповідно до затверджених державних програм. 

Постійно діяв батьківський лекторій, до якого були залучені батьки усіх 

груп. Систематично батькам надавались індивідуальні та групові консультації 

з актуальних питань навчання та виховання підлітків та молоді.  

Протягом року учні 10-х класів могли відвідувати факультатив з 

психології. У 2019-2020 н.р. двоє учениць ліцею стали переможницями (І, ІІ 

місця) обласної олімпіади з психології, науковим керівником яких була 

Соколюк Л.Й. Окрім того 5 учнів 10 класів теж брали участь у олімпіаді і 

отримали достойний результат (науковий керівник Бовсуновська Т.А.).  

На базі ліцею відбувся вебінар для практичних психологів  міста на тему 

“Протидія та реагування на випадки насильства в умовах карантину”, який 

підготувала та провела практичний психолог закладу Бовсуновська Т.А.   

Впродовж 2019-2020 н.р. психолог активно брала участь в організації та 

проведенні заходів з підвищення психологічної культури освітян міста, 

проведення “Дня психології у школі”, результативно працювала у міській 

творчій групі психологів, брала участь у розробці програм та наочних 

посібників. 

Бовсуновською Т.А. активно впроваджуються відновні практики у 

закладі, зокрема частими були проведені медіації  для учнів та батьків з метою 

вирішення конфліктів мирним шляхом з урахуванням інтересів усіх сторін, 

проведення тематичних Кіл на актуальні теми.  

Під час карантину психологом закладу активно велась сторінка 

психологічної служби на сайті ліцею, у групі соціальної мережі “Фейсбук”, на 

платформі дистанційного навчання. Активно велась розсилка актуальної 

інформації для батьків у групах вайберу. З учнями проводились онлайн 

виховні години та тренінгові заняття - вебінари з метою психологічної 

просвіти та профілактики. Для проведення педагогічної ради дистанційно, 

було організоване гугл- опитування.  Консультації усім учасникам освітнього 

процесу надавались через створену анонімну “Скриньку довіри” та в 

телефонному режимі.  

У 2019-20 н.р. практична психологиня ліцею стала авторкою статті 

“Створення мирного середовища навколо себе”, яка була надрукована 

та  увійшла до збірки статей журналу “Неформальна освіта: кращі практики і 

проекти” - журнал за ред.Н.П.Павлик, Житомир, 2020р. - Вип.3. - 56 с. 

Діяльність соціального педагога регламентується Положенням про 

психологічну службу системи освіти України та іншими нормативно-

правовими документами. Особливостями діяльності соціального педагога в 

умовах ліцею є здійснення посередництва між освітніми установами, сім’єю, 

громадськістю. Організація такої ефективної взаємодії організована з метою 

створення умов для всебічного розвитку підлітків та молоді. Особливої уваги 

потребує сприяння участі вихованців у науковій, технічній, художній 

творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявлення задатків, 

обдарованості, розкриття здібностей, талантів, піклування про професійне 

самовизначення та професійну адаптацію учнівської молоді.  



Впродовж 2019/20 н.р. соціальний педагог активно співпрацювала з 

громадськими організаціями такими як БО “АСЕТ”, ЖОМГО “Паритет”, 

Міський та обласний Центр зайнятості, Міський та обласний центр надання 

вторинної  безоплатної правової допомоги, Відділ ювенальної превенції у 

Житомирській області. Представники усіх цих організацій так чи інакше 

залучались до виховного процесу у закладі: проводили інтерактивні зустрічі, 

відеолекторії, проводили просвітницьку роботу для батьків та учнів ліцею. 

Соціальний педагог підтримувала ініціативи управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту Житомирської міської ради у впровадженні інформаційно-

просвітницьких кампаній з актуальних та важливих питань для всіх учасників 

освітнього процесу. Учні ліцею у 2020 році брали участь у Всеукраїнському 

дистанційному конкурсі учнівських наукових робіт на тему захисту прав дітей, 

в якому одна з учасниць  посіла  І місце.  

   Діяльність соціального педагога в ліцеї передбачає створення умов для 

успішної соціалізації та адаптації дитини, набуття нею соціальної 

компетентності, формування і утвердження її як особистості, входження її в 

активне громадське життя, тому значна увага приділялась діагностичній 

роботі. Так за річним планом спеціаліста було проведено ряд методик на 

дослідження ціннісних орієнтацій, ставлення до шкідливих звичок та 

суїцидальні наміри учнівської молоді.  Вивчалось питання обізнаності з 

протидії торгівлі людьми та безпечні умови виїзду за кордон неповнолітніх, 

питання організації навчального процесу  учнів в умовах карантину під час 

дистанційного навчання.  

Значна увага приділялась профілактичній та розвивальній роботі. В 

онлайн-режимі учні усіх груп могли пройти цікаві вікторини та інтерактивні 

ігри: Гра-пасьянс “Рожеві окуляри, вікторина “Що варто знати про булінг”, 

інтерактивна гра “Безпечні канікули” та “Я кидаю палити”, не залишилось 

осторонь і питання безпеки в Інтернеті, для ознайомлення з яким ліцеїсти 

переглядали  відеоролики «Stop_sexting. Шахрайства в мережі».  У 

просвітницькій діяльності важливим є питання прав та свобод людини, тому 

усі без винятку пограли в цікаву гру-презентацію «Мої права», «Види 

насильства», «Подолання сексуального насильства. Куди звертатися?».  

Роботі з батьками приділялась теж значна увага і під час дистанційного 

навчання в тому числі. Батьківський лекторій являв собою скарбничку 

матеріалів «Безконфліктне спілкування», «Як справлятися з емоціями», «Як 

навчити приймати рішення», «Статеве виховання» та ін. Інформація постійно 

оновлювалась на сайті Житомирського міського ліцею, групі Фейсбук, на 

гугл-диску з дистанційного навчання.  Постійно оновлювалась вкладка “Стоп 

булінг!”.  Значна увага приділялась питанню самоосвіти та проходження 

онлайн-курсів, що дало можливість Борисенко С.В. отримати відповідні 

сертифікати.  



Соціальний педагог тримала постійний зв'язок з учнями через скриньку 

довіри та в телефонному режимі. Надавала консультації кураторам груп, брала 

участь у проведенні методичного об'єднання та педагогічної ради.  

Робота соціального педагога за будь-яким напрямком стає більш 

ефективною завдяки співпраці з психологом, педагогічним колективом, 

батьками, адміністрацією та спеціалістами різних соціальних служб, правових, 

медичних установ. Така взаємодія дає змогу здійснювати інтегрований підхід 

щодо соціально-педагогічного супроводу учнівської молоді в сучасних 

умовах. 

 

Перспективи розвитку закладу 

• Постійно інтегруватися в освітній простір міста, області, держави, 

забезпечуючи високий рейтинг навчального закладу. 

• Створювати організаційно-педагогічні умови для збереження гордості 

навчального закладу -  його кадрового потенціалу. 

• Збагачувати виховний процес у навчальному закладі новими 

технологіями, які б забезпечили всебічний розвиток та становлення 

ліцеїста – справжнього громадянина, патріота нашого міста, держави. 

• Активно запроваджувати новітні технології навчання та виховання 

ліцеїстів, керуючись принципами демократизму, толерантності, 

взаємоповаги між учителями та учнями. 

• Нарощувати темпи зміцнення матеріально-технічної  та науково-

методичної бази навчального закладу, створюючи сучасні умови 

навчання ліцеїстів відповідно до європейських стандартів. 

• Продовжувати і надалі розвивати ліцейні традиції, забезпечуючи 

досягнення запланованих рівнів здобуття загальної середньої освіти, в 

тому числі через додаткові освітні послуги.. 

• Надалі розвивати та міцно закріпити систему громадського управління 

навчальним закладом, активно залучаючи батьківську громадськість 

• Ініціювати перед міською владою питання щодо добудови приміщення 

до основного корпусу ліцею у зв'язку з недостатністю площі 

спортивного залу та відсутністю актового залу та їдальні. 

 


