
У 2020/2021 навчальному році я спрямувала свою 

діяльність як керівника на реалізацію основних положень 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», Кодексу Законів «Про працю», постанов 

Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і 

науки України та відділу освіти, молоді та спорту 

Коростишівської міської ради 



366 - початкової школи 

425 – базової школи  

69 - старшої школи 860 учнів  

  31 клас  
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1 71 72 +1 1 0           

2 95 95 0 1 1 1         

3 95 95 0 1 1   1       

4 105 102 -3 0 3 1   2     

5 94 93 -1 2 3 2       1 

6 86 84 -2 0 2 1       1 

7 87 88 +1 2 1 1         

8 83 81 -2 0 2 2         

9 75 76 +1 3 2         2 

10 35 35 0 1 1       1   

11 34 34 0 0 0           

Всього 860 855 -5 11 16 8 1 2 1 4 

Із 16 вибулих учнів 4 змінили місце проживання, 8 учнів 

продовжили навчання в інших загальноосвітніх закладах міста 



Поглиблено  

вивчались  

інформатика 

9-А 

географія 

8 класи 

 9 класи (9-Б , 9-В ) 

10 класи 

11 клас 

Упроваджено  

предмет за вибором 

«Ділова активність» 7 класи 

«Подорож у світ 
економіки» 

5-6 класи 

«Фінансова 
грамотність» 

2-4 класи 



Впроваджено 
курси за 
вибором, 

факультативи 
та спецкурси: 

2-4 класи «Основи продуктивного мислення» 

5 класи «Розв’язування текстових задач» 

6 класи «Розв’язування прикладних задач» 

7 класи «Вибрані питання алгебри» 

8 класи 
«Геометрія як практика, логіка і фантазія» 

«Соціальне шкільне підприємництво» 

9 класи «За лаштунками  шкільної математики» 

 10 класи 

«Фінансова грамотність» 

«Модуль числа» 

«Побудова  зображень просторових фігур» 

11 клас «Рівняння і нерівності з параметрами» 



Педагогічний патронаж для осіб, які 
за станом здоров’я не можуть 

здобувати освіту за денною формою 

 3-Б клас – 1 учень  3-Б клас – 1 учень 

4-Б клас – 1 учень 4-Б клас – 1 учень 

 6-Б  та 7-А класи – 1 учень  6-Б  та 7-А класи – 1 учень 

Екстернатна 
форма 

11 клас - 1 учень  11 клас - 1 учень  



  У нашому ліцеї інклюзивне навчання було започатковане в 
2017-2018 навчальному році. 

У трьох інклюзивних класах навчалося троє дітей. 

 У інклюзивних класах спільно з асистентами  працювали 
вчителі  початкових класів. 



НУШ  

(О.Я. Савченко) 

1-Б 

1-В 

2-А 

2-Б 

3-Б 

3-В 

 Запрацювала 

в нашому 

освітньому 

закладі з 

2018 року 



Пріоритетними напрямками діяльності закладу у 2020-2021 навчальному 

році щодо впровадження нових освітніх технологій були: 

Пріоритетними напрямками діяльності закладу у 2020-2021 навчальному 

році щодо впровадження нових освітніх технологій були: 

впровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  
технологій в освітній процес; 

формування інформаційної культури учнів та педагогічних 
працівників, забезпечення їх інформаційних потреб; 

удосконалення інформаційно-методичного забезпечення 
освітнього процесу; 

оптимізація освітнього менеджмента на основі використання 
сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності. 



Продовжено роботу щодо 
популяризації своєї діяльності 

вчителями закладу через Інтернет-
мережу.  

Систематично проводиться робота 
щодо наповнення і оновлення 

шкільного сайту 

4 педагоги мають власні сторінки 
мережі Інтернет (3 блоги та 1 

сайт). 

Учителі протягом навчального 
року активно впроваджували ІКТ-

технології у освітній процес. 

У закладі продовжено роботу з 
Державною інформаційною 

системою освіти України. З метою 
організації єдиного 

інформаційного простору закладу  
поновлено інформацію у системі 

«Курс: Освіта».  

Для активного впровадження і 
використання ІКТ в освітньому 

процесі та глибшого ознайомлення 
з можливостями Інтернет-ресурсів, 

для учнів ведуться гурткова 
робота в початковій школі й 

індивідуальні заняття для учнів 8-
9 класів з предмета 

«Інформатика». 



 

Усього працює 69 фахівців.  
 

 

 

 

58% 
9% 

16% 

10% 7% 

із вищою 

категорією 

 

з першою 

категорією  

з другою 

категорією  

спеціаліст 

із тарифним 

розрядом  

55% 22% 

23% 

без 

педагогічного 

звання 

старших 

учителів  

учителів-

методистів 



8 

6 
2 

3 

2 

2 
1 

Встановлено відповідність раніше 

присвоєній категорії «спеціаліст вищої 

категорії»  
Присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії»  

Присвоєно  кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст ІІ категорії»  

Встановлено відповідність раніше 

присвоєному педагогічному званню 

«учитель-методист»  
Встановлено відповідність раніше 

присвоєному педагогічному званню  

«старший учитель 
Присвоєно педагогічне звання «старший 

учитель»  

Присвоєно педагогічне звання «учитель-

методист»  

 
У 2020-2021 навчальному році 
проатестовано 16 вчителів.  



У 2020 році курсову 

перепідготовку пройшли всі 

вчителі відповідно до плану 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

ліцею. 

33 

13 2 

32 

За регіональним 

замовленням  

За кошти місцевого 

бюджету 

За власні кошти  

Взяли участь у семінарах, 

тренінгах та практикумах 

У 2021 році з 1 січня по 31 травня  за 

регіональним замовленням пройшли 

курсову перепідготовку 22 педагогічних 

працівники, за власні кошти – 2. 

У 2020-2021 навчальному році добровільну 

сертифікацію вчителів початкової школи успішно 

пройшли Пашинська Т. І., Ройда С. А., Казмірська І. 

В., Демченко Ю.О, Якубенко О. В 



Методична проблема   
«Розвиток професійної компетентності 

вчителів та обдарувань ліцеїстів як 
основа моделювання інноваційного 

освітнього простору» 
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Педагогічна рада 

Методична рада 

Методичні 
комісії учителів-

предметників 

вчителів математики, фізики 

вчителів суспільно-природничого циклу 

вчителів початкових класів 

вчителів трудового навчання та вчителів оздоровчо-
естетичного циклу 

вихователів ГПД 

Творчі групи 
учителів-

предметників 

вчителів- словесників 

вчителів інформатики 

вчителів англійської мови  

вчителів початкових класів, що працюють за 
науково-педагогічним проектом «Інтелект України» 

методичне об’єднання класних керівників 5-11 класів 

клуб молодого педагога 

 психолого-педагогічний семінар 



«ЗНО – на 200» 
(Сидоренко Г.Т.) 
«ЗНО – на 200» 
(Сидоренко Г.Т.) 

«Практичне впровадження методики компетентісного 

навчання «шість цеглинок» на уроках з інтенсивного 

курсу «Я досліджую світ» (Тимошенко І.В.) 

«Практичне впровадження методики компетентісного 

навчання «шість цеглинок» на уроках з інтенсивного 

курсу «Я досліджую світ» (Тимошенко І.В.) 

«Впровадження піктограм у 
роботі педагога для 

ефективного сприйняття та 
відтворення інформації» 

(Скачко О.А) 

«Впровадження піктограм у 
роботі педагога для 

ефективного сприйняття та 
відтворення інформації» 

(Скачко О.А) 
«Олімпійські чемпіони та 

рекордсмени України. 
Комплекс вправ для 
правильної постави. 

Діафрагмальне дихання» 
(Гончаренко І.В.) 

«Олімпійські чемпіони та 
рекордсмени України. 
Комплекс вправ для 
правильної постави. 

Діафрагмальне дихання» 
(Гончаренко І.В.) 

«Використання прийому «Здивуй» на уроці 
хімії у 9 класі з теми «поняття про рН розчину 
(без математичних розрахунків). Значення рН 

для характеристики кислотного чи лужного 
середовища» (Волкова О.І.) 

«Використання прийому «Здивуй» на уроці 
хімії у 9 класі з теми «поняття про рН розчину 
(без математичних розрахунків). Значення рН 

для характеристики кислотного чи лужного 
середовища» (Волкова О.І.) 

«Формування картознавчої 
компетентності на уроках 

географії» (Мельниченко В.В.) 

«Формування картознавчої 
компетентності на уроках 

географії» (Мельниченко В.В.) 

«Нейродинамічний підхід у 
роботі з дітьми, які мають 

порушення мовлення» 
(Проценко Б.Д.) 

«Нейродинамічний підхід у 
роботі з дітьми, які мають 

порушення мовлення» 
(Проценко Б.Д.) 

«Використання 
інтерактивних методів при 
розв’язку логічних задач у 
8 класі» (Круглецький І.В 

«Використання 
інтерактивних методів при 
розв’язку логічних задач у 
8 класі» (Круглецький І.В 

«Використання графічних 
методик для візуалізації 
навчального матеріалу» 

(Мельник Н.О.) 

«Використання графічних 
методик для візуалізації 
навчального матеріалу» 

(Мельник Н.О.) 



Педагогічна виставка «Сучасна освіта Житомирщини» 

6 методичних посібників 

Диплом ІІ ступеня  

посібник вчителя фiзичної культури 
Гончаренко І. В 

 посібник вчителя-логопеда 
Проценко Б. Д. 

посібник учителя початкових класів 
Скачко О. А 

Диплом ІІІ ступеня 

посібник учителя початкових класів 
Тимошенко І. В. 



У рамках 
Всеукраїнського Фуд 

челенджу на тему 
«Здорове харчування» 

учитель 
математики 

Водотієць Н. М. 

урок  в 5-А класі з теми  

«Математика і вітаміни» 

Всеукраїнська 
акції 

«Годівничка» 

номінація 
«Найкраща 

розробка 
уроку, 

заняття про 
зимуючих 

птахів» 

учитель 
біології 

Мельник Н.О. 

Обласний 
етап 

І 
місце 



Педагоги 
закладу 

пропагують 
досвід  

через друк 
матеріалів у 

фахових 
виданнях 

Розробки уроків Якубенко О. В. в  
інклюзивному класі за програмою А. 

Савченко журнал «Початкова школа», 
№11-12 за 2020 р 

розміщення 
електронних 

публікацій на сайтах 
освітніх порталів  

«На Урок» 

«Всеосвіта» 

у мережі 
Інтернет  

сайт 
 учитель географії та економіки 

Ніколюк Л. П.  

блоги 

учительукраїнської мови та літератури 
Онищенко Л. М. 

учитель хімії Волкова О.І. 

учитель англійської мови Кондратюк Н.О.  

власні 
YouTube 
канали 

учитель початкових класів 
Тимошенко І.В. 

учитель початкових класів  
Казмірська І.В.  



Всеукраїнський конкурсу 
«Учитель року – 2021»  

Номінація 
«Математика» 

 Кабанцева Н.Д. 

зональний тур 

учасник 

Номінація 

 «Українська мова та література» 

Потаніна І.А. 

зональний тур 

І місце 

обласний етап 

учасник 



Проект «Фінансова 
грамотність» 

Всеукраїнський проект 
«САМБО у кожний навчальний 

заклад» 

Науково-педагогічний 
проект всеукраїнського 

рівня «Інтелект України» 

Інноваційний освітній проект 
всеукраїнського рівня за темою 

«Я –дослідник» 

Проект «Заснування соціальних 
шкільних підприємств у сільській 

місцевості та малих містах 
України для заохочення молоді до 
соціального підприємства у Івано-

Франківській, Житомирській та 
Донецькій областях» 

Експеримент  всеукраїнського 
рівня за темою «Електронний 

підручник для загальної 
середньої освіти» 



Зміст роботи 
педагогів закладу з 

обдарованими дітьми 
включає   завдання: 

виявлення 
обдарованості дітей   

максимальне 
сприяння  розвитку 
обдарованості дітей 



В закладі 
були 

здійснені 
такі 

заходи: 

Поновлений  
інформаційний 
банк даних про 

обдарованих 
учнів закладу 

Проведений 
шкільний етап 
Всеукраїнських 

учнівських 
олімпіад з 
начальних 
предметів 

Організована робота з 
підготовки та участі 

учнів закладу в 
районному та 

обласному етапах 
Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 
начальних предметів  

Проведена робота з 
підготовки та участі 

учнів закладу у 
Всеукраїнському 
конкурсі-захисті 

науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів  МАН 

Організована 
робота з підготовки 

та участі учнів 
закладу в 

районному етапі 
предметних 

турнірів 

Організовані та 
проведені шкільні 

конкурси та 
виставки творчих 

робіт учнів, 
спрямовані на 
виявлення та 

самореалізацію 
обдарованих дітей 

Організована 
робота гуртків та 
факультативів за 
бажанням учнів 

Забезпечене 
інформування про 

всі досягнення 
учнів школи 



ІІ етап 
Всеукраїнських 

учнівських 
олімпіад 

Географія 

І місце – 2 учасники 

ІІ  місце – 2 учасники 

ІІІ місце – 1 учасник 

Біологія 
ІІ місце – 4 учасники 

ІІІ місце – 1 учасник 

У школі проведений І етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  з базових предметів 

Всеукраїнська 

олімпіаду з 

програмування  

Всеукраїнська 

олімпіаду з 

програмування  

учень 11 класу 

Савчук К.  участь 

у І та ІІ онлайн-

етапах ,  ІІІ  та IV 

очному етапі 

учень 11 класу 

Савчук К.  участь 

у І та ІІ онлайн-

етапах ,  ІІІ  та IV 

очному етапі 

запрошений на 

відбірково-

тренувальні збори 

на Міжнародну 

олімпіаду з 

інформатики 2021 

запрошений на 

відбірково-

тренувальні збори 

на Міжнародну 

олімпіаду з 

інформатики 2021 

потрапив в 

Національну 

збірну 

потрапив в 

Національну 

збірну 



Міжнародний 
конкурсу імені 
Петра Яцика 

учень 8-В класу 
Разінкін М.  

районний 
тур 

  І 
місце 

Міжнародний  
математичний 

конкурс 
«Кенгуру» 

учасниками було 

92 учня ліцею 

27 отримали 

відмінний результат 

38  отримали 

добрий результат 

27 відзначені 

сертифікатом учасника 

Обласні 
інтелектуальні 

конкурси-
турніри 

юних економістів Диплом І ступеня 

юних істориків Диплом ІІІ ступеня 

юних географів Диплом ІІІ ступеня 

юних правознавців 



Результати 
участі   в 

обласному етапі 
конкурсу на 

краще володіння 
офісними 

програмами  
(2019-2020 н.р.) 

Диплом  

І ступеня  

у номінації «MS Office» 
Жидецька К. (11 клас) 

у номінації «MS Word» 
Іваніцька Д. (10-А клас) 

Диплом  

ІІ ступеня  

у номінації «MS PowerPoint» 
Кропивницька А. (11 клас) 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в 

країні обласний етап конкурсу  на краще 

володіння офісними програмами 2019-2020 н. 

р. був перенесений на вересень 2020 року.   



Заочний 
інтелектуальний 

конкурс на 
кращу програму 
для комп’ютера 

 Районний турі у 
номінації 

«Прикладні 
програми» 

Неверицька Р. 
(10-Б клас)  

 І місце  
учасник 
обласного 

туру конкурсу 

Результати участі   
в конкурсі на 

краще володіння 
офісними 

програмами 
(2020-2021 н.р.) 

у районному 
етапі  

1 учень отримав  ІІІ місце, 1 учень –ІІ 
місце і 3 учні посіли І місце 

в 
обласном

у етапі  

Диплом 

ІIІ 
ступеня 

у номінації «MS PowerPoint» 
Кропивницька А. (11 клас) 

у номінації «MS Office» 
Прохорець О. (10-Б клас) 



Учениця 11 
класу 

Кропивницька 
Анна  

 Керівник 
учитель 

географії та 
економіки 

Ніколюк Л. П.  

Робота на тему 
«Розвиток 

джентрифікації в 
Україні» (відділення: 

Науки про Землю, 
секція: Географія та 
ландшафтознавство) 

 Дипломом І ступеня 

на обласному рівні  

Дипломом ІІІ 
ступеня  

(фінального) етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 

науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 

академії наук України  



Результати ЗНО 
Інформаційним освітнім ресурсом “Освіта.ua” складено рейтинг шкіл 

Житомирської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за 

підсумками ЗНО.   

Ліцей №2 ім. Л. Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради посів 2 місце! 

 

 

 

 

 А в рейтингу загальноосвітніх шкіл України за підсумками зовнішнього 

незалежного оцінювання 2021 року ліцей потрапив у ТОП-200 у 3 категоріях: 

математика, українська мова та географія. 

 

 

Рейтинг шкіл Житомирської обл. 

Назва навчального закладу Місце ТОР Рейт. 

бал 

Бал 

ЗНО 

Учнів/ 

тестів 

Склав 

(%) 

Коростишівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст..-

ліцей інформаційних технологій» ім. 

Л.Х. Дарбіняна Житомирської обл. 

2 360 136,6 159,3 34/125 99 

 

Рейтинг загальноосвітніх шкіл України 

Назва навчального 

закладу 

Регіон Місце ТОР Рейт. 

бал 

Бал 

ЗНО 

Тестів/ 

склав 

Склав 

(%) 

Коростишівський НВК 

«ЗОШ І-ІІ ст..-ліцей 

інформаційних 

технологій» ім. Л.Х. 

Дарбіняна 

Житомирської обл. 

Житомирська 

обл 

з української мови 

188 360 146,9 171,5 33/33 100 

з математики 

192 360 136,3 159 27/27 100 

з географії 

186 360 143,8 166,9 21/21 100 
 



дітей сиріт та позбавлених 
батьківського піклування – 6; 

здобувачів освіти з 
малозабезпечених сімей – 45; 

здобувачів освіти з багатодітних 
родин – 157; 

здобувачів освіти батьки яких були 
(або є) учасниками АТО(ООС) – 34; 

здобувачів освіти з особливими 
освітніми потребами -3; 

здобувачів освіти з інвалідністю – 
12; 

здобувачів освіти з сімей 
внутрішньо-переміщених осіб – 8. 

У вересні 2020 р.  

проведена 

паспортизація 

закладу 

Станом на 

01.09.2020 р. у 

ліцеї навчалось 

860 учнів. Із них: 



З вадами мовлення 

97 учнів 

Обстежено  

369 учнів 

Надано  

92 консультації 

Логопедичне заняття 

відвідувало 65 учнів 



 

Дієтичне харчування  

( наявність довідки від лікаря ) 

Харчування Харчування 

Гаряче 
харчування 

Гаряче 
харчування 

Безкоштовне 
харчування 

Безкоштовне 
харчування 

Пільгові 
категорії 
Пільгові 
категорії 

За батьківські 
кошти 

За батьківські 
кошти 

1-11 класи 1-11 класи ГПД ГПД 

Буфетна 
продукція 
Буфетна 

продукція 

1-11 класи 1-11 класи 



основна – 642  учні (74,7 %) 

 підготовча – 164 учні (19,1%) 

спеціальна – 48 учнів (5,6 %) 

звільнені від занять фізичної 

культури – 5 учнів (0,6%) 

Пройшло медогляд  

859 учнів  

 за результатами 

якого було проведено 

розподіл дітей по 

групах для занять 

фізкультурою: 



Станом на 
1.06.2021р. 

бібліотечний фонд 
складається  

з основного 
фонду 

2776 
примірників 

 з фонду 
підручників  

9245 

примірників 

періодичного 
видання для 

дітей  

журнал 
«Джміль» за 

2019-2021 роки 

У 2020-2021 
навчальному році 
книжковий фонд 

зріс на  

122 примірники 

методичної 
літератури 

546 примірників 

навчальних 
посібників для 
учнів 5-9 класів 

Користувачами 
бібліотеки були 

861 учень 

76 працівників 

ліцею 

Аналіз основних показників роботи 
бібліотеки за навчальний рік 

показник середньої відвідуваності 

читачів- 6,7  

книговидачі 1163 



 Поточний ремонт системи опалення  

(міський бюджет) 

-49984 грн 

 Поточний ремонт хімводоочистки у котельні 

 (міський бюджет) 

-13815 грн 

 Підготовка до нового навчального року 

(міський бюджет) 

-20000грн 

 

 Шкільні меблі (30 комплектів парт) -49004 грн 

 Поточний ремонт внутрішнього туалету (ІІІ поверх) -179043 грн 

 Інтерактивний комплект (проектор + дошка) -36400 грн 

 Ноутбук -16800 грн 

 Обладнання для кабінету математики -49350 грн 

 Посудомойна машина -49950 грн 

 Телевізори (1-А, 1-Б, 1-В класи) -45000 грн 
 

 Шкільні меблі  -121386 грн 

 Ламінатори 4шт -7880 грн 

 Принтер 3шт -19260 грн 

 Дидактичний матеріал  -15000 грн 
 



Акція педагогічного колективу  

«Одноденний заробіток на підготовку ліцею до нового 

навчального року» 

 

 

 

 

 

 

 Заміна 3-х вікон у комп’ютерному класі  (ІV поверх, 

початкова школа) 

-18600 грн 

 

 Комп’ютерні столи (10 шт) -10502 грн  

 Заміна освітлення та електропроводки у 

комп’ютерному класі  

- 3925 грн 

- 516 грн 

 Жовті наліпки  - 625 грн 
 

Колектив ліцею висловлює глибоку подяку 

батькам учнів за допомогу в підготовці ліцею 

до 2021/2022 н. р. 



Детально проаналізувавши роботу закладу в 2020/2021 навчальному році, 

колектив ліцею №2 ім. Л. Х. Дарбіняна Коростишівської міської ради 

продовжить працювати у 2021/2022 н. р. над завданнями: 

1. Вдосконалення освітнього середовища ліцею: 

• Створення освітнього простору, вільного від будь-яких форм насильства; 

• Формування інклюзивного, мотивуючого простору; 

• Покращення матеріально-технічної бази ліцею. 

2. Вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти: 

• Застосування формувального оцінювання не лише в класах початкової школи, а в 
середній ланці; 

• Впровадження системи само- і взаємооцінювання здобувачів освіти. 

3. Вдосконалення фахової майстерності педагогів: 

• Створення електронної бази сертифікації курсів підвищення кваліфікації педагогів; 

• Вдосконалення навичок дистанційної роботи педпрацівників; 

• Участь педагогів у проєктній, інноваційній діяльності. 

4. Вдосконалення управлінських процесів закладу освіти: 

• Продовжувати формувати відносини довіри, прозорості, дотримання етичних норм 
всіма учасниками освітнього процесу; 

• Забезпечувати своєчасне змістовне наповнення інформаційних ресурсів закладу; 

• Вдосконалити систему зворотнього зв'язку з учасниками освітнього процесу; 

• Популяризувати політику академічної доброчесності та забезпечити її реалізацію. 

Дякую за увагу ! 
 

 

 

 

 

 

 


