


Підвищення кваліфікації педагогічного колективу, упровадження 
інноваційних технологій, методик, форм організації освітнього процесу 

для задоволення потреб спільноти в одержанні повноцінних освітніх 
послуг 

Виховання громадянина України, соціально компетентної особистості, 
здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення 

у різноманітних життєвих ситуаціях 

Створення освітнього середовища, де формується творча, гармонійно 
розвинена, адаптована до умов сучасності особистість. Збереження і 

зміцнення морального, фізичного, психічного здоров’я ліцеїстів 

Продовження  роботи з інноваційної та експериментальної діяльності  

Надання можливості батькам бути залученими до процесу прийняття 
рішень щодо якості освіти їх дітей та участі в житті ліцею 

Проведення  моніторингу  якості  освіти  й  освітніх  послуг.  Відстеження  
результативності роботи закладу в системі 



Напрямки 

роботи 

Напрямки 

роботи 

Робота з  

обдарованими 

дітьми 

Професійне  

зростання 

Розповсюдження 

передового 

досвіду 

Участь у 

творчих 

конкурсах 

Науково-

методичне  

забезпечення 

Використання 

інноваційних 

технологій 

Психологічна 

підтримка 

Академічна 

доброчесність 

Освітній процес – це невтомна праця 

кожного педагога 



438 учнів 

360 учнів 

Базова школа, 

5-9 

16 класів 

Початкова 

школа, 1-4 

13 класів  

Старша 

школа, 10-11 

3 класи 

Всього  

32 класи 

На базі школи створено 

32 класи, здобували 

освіту  864 учні 

66 учнів 

864 учнів 



1-А – 3 учні 

2-В -1 учень 

4-В- 1 учень 

5-А- 1 учень 
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1 100 104 +4 6 2   2   

2 73 72 -1 1 2    1 1 

3 93 92 -1 0 1    1  

4 94 94 0 2 2 1  1   

5 100 101 +1 4 3   2 1  

6 92 94 +2 3 1    1  

7 84 85 +1 2 1   1   

8 84 85 +1 2 1   1   

9 78 78 0 2 2   2   

10 34 33 -1 0 1     1 

11 32 33 +1 1 0      

Всього 864 871 +7 23 16 1 0 9 4 2 
 

Із 16 вибулих учнів 13 змінили місце проживання, 2 учні 

вибули з інших причин, 1 учень продовжив навчання в 

іншому загальноосвітньому закладі міста. 



географія 8-11  класи 

«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» 



3-В -1 учень 

1-А-1 учень 

4-Б -1 учень 



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

В умовах Нової української школи в освітньому закладі 
було організовано інклюзивне навчання 6 дітей з 
особливими освітніми потребами (ІІ і ІІІ рівні підтримки). 

 У інклюзивних класах спільно з асистентами вчителів  
працювали вчителі  початкових класів та   вчителі-
предметники. 



НУШ  

(О.Я. Савченко) 

1-А 

1-Б 

1-В 

2-Б 

2-В 

3-А 

3-Б 

4-Б 

4-В 

 Запрацювала 

в нашому 

освітньому 

закладі з 

2018 року 



Пріоритетними напрямками діяльності закладу у 2021-2022 навчальному 

році щодо впровадження нових освітніх технологій були: 

Пріоритетними напрямками діяльності закладу у 2021-2022 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 

сайту ліцею 

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 9-
11 класів з предмета 

«Інформатика». 



 

Усього працює 72 фахівці.  
 

 

 

 

51% 

8% 

18% 

13% 
10% 

із вищою 

категорією 

 
з першою 

категорією  

з другою 

категорією  

спеціаліст 

із тарифним 

розрядом  



 
У 2021-2022 навчальному році 
проатестовано 12 вчителів.  



Курсову перепідготовку в 

2021-2022 н. р. пройшли 

всі вчителі відповідно до 

плану підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників ліцею на 

2021 рік та 2022 рік. У 2021-2022 навчальному році 

добровільну сертифікацію вчителів 

початкової школи успішно пройшли 

Кіневич І.М та Власюк І.А. 
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Педагогічна рада 

Методична рада 

Методичні комісії 
учителів-

предметників 

Творчі групи 
учителів-

предметників 

методичне об’єднання класних керівників 5-11 класів 

клуб молодого педагога 

 психолого-педагогічний семінар 

  вчителів математики, фізики  

вчителів суспільно-природничого циклу 

вчителів початкових класів 

вчителів трудового навчання та вчителів оздоровчо-
естетичного циклу 

вихователів ГПД 

вчителів- словесників 

вчителів інформатики 

вчителів англійської мови  

вчителів початкових класів, що працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект України» 



Журі обласної виставки 

перевірило творчі 

розробки на плагіат і 

відзначило дипломами 

учасників 9 педагогів 

нашого ліцею, так як у 

цьому році ступеня 

диплому не визначали. 



Педагоги 
закладу 

пропагують 
досвід  

розміщення 
електронних публікацій 

на сайтах освітніх 
порталів  

«На Урок» 

«Всеосвіта» 

у мережі 
Інтернет  

сайт 
 учитель географії та економіки 

Ніколюк Л. П.  

блоги 

учитель української 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 – 2022»  

Номінація 
«Біологія» 

 Прошковська О.С. 

Зональний  

тур 

Переможець 

Обласний 
етап 

Номінація 

 «Інформатика» 

Нацевич А.М. 

Зональний 
тур 

Переможець 

Обласний  

етап 

ІІІ 

місце 



 Проект «Фінансова грамотність»  

Всеукраїнський проект «САМБО у кожний 
навчальний заклад» 

Науково-педагогічний проект 
всеукраїнського рівня «Інтелект України» 

Експеримент  всеукраїнського рівня за 
темою «Електронний підручник для 
загальної середньої освіти» 

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 



Освітній процес під час карантину та військового стану 
здійснювався з використанням дистанційних технологій 

Основним ресурсами для організації синхронного 
та асинхронного навчання здобувачів освіти було 
середовище для проведення відеоконференцій 
Zoom та електронний щоденник Atoms  

У період повітряної тривоги уроки не 
проводилися онлайн, а реалізовувалося через 
підтримку навчання.  

Крім основного сайту закладу для зручності було 
створено спеціальний сайт «ДН ліцей № 2 
ім.Л.Х. Дарбіняна» 

Для полегшення роботи в Zoom для кожного класу 
створений обліковий запис, всі вчителі мали логіни 
та паролі для входу. Коди доступу для учнів 
надсилалися в класні групи Viber.  

Навчання учнів з числа тимчасово внутрішньо 
переміщених осіб в ліцеї організовувалося за заявою 
одного з батьків.  



Зміст роботи 
педагогів закладу з 

обдарованими дітьми 
включає   завдання: 

виявлення 
обдарованості дітей   

максимальне 
сприяння  розвитку 
обдарованості дітей 



Проведений І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
начальних предметів 

Організована робота з підготовки та участі учнів закладу в 
ІІ та ІІІ 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  інтелектуальних турнірах різних рівнів 

Організовані та проведені 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 ліцею 

У закладі  

здійснені 

такі 

заходи 



І ЕТАП 

У школі проведено  

олімпіади з базових 

предметів 

ІІ ЕТАП 

За підсумками ІІ етапу 

Всеукраїнських 

олімпіад учні ліцею 

вибороли 46 призових 

місця: 14 – І-х, 18 – ІІ-х, 

14 – ІІІ-х. 
 

ІІІ ЕТАП 

Учні ліцею посіли 10 

призових місця: 3 – І-х, 

4 – ІІ-х, 3 – ІІІ-х. 

За результатами участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах ліцей 

посів 5 місце у загальному рейтингу закладів освіти в Житомирській 

області. 



Предмет 

кількість 
призових 

місць 

І-х ІІ-х ІІІ-х 

Українська мова та 
література 2 0 1 1 

Математика  4 2 0 2 

Фізика 3 1 2 0 

Історія 1 0 1 0 

Біологія 3 0 1 2 

Географія 3 0 2 1 

Хімія 1 0 1 0 

Англійська мова 1 0 0 1 

Екологія 1 0 1 0 

Інфор.технол. 7 3 2 2 

Економіка 8 3 2 3 

Російська мова  4 2 1 1 

Трудове навчання 2 0 1 1 

Обслуговуюча праця 1 1 0 0 

Правознавство 3 1 2 0 

Астрономія 1 1 0 0 

Інформатика 1 0 1 0 

Усього 46 14 18 14 



У період січня-лютого 2022 року 

проведено III (обласний) етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

хімії, української мови і літератури, 

основи правознавства, фізики,  географії, 

математики, біології, економіки,  

астрономії та інформатики, з інших 

предметів ІІІ етап не проводився у 

зв’язку з введенням військового стану. 



Районний 
етап 

 взяли участь у 8 
конкурсах-

турнірах з різних 
предметів 

призові 
місця 

здобули 6 
команд 

  І місце – 4 команди  

(юних біологів, юних правознавців, 

юних економістів, юних фізиків, юних 

винахідників і раціонадізаторів) 

ІІ – місце – 2 команди  (юних 

математиків та юних біологів) 

Обласний етап 

Диплом І ступеня 2 (юних правознавців, юних 
винахідників і раціоналізаторів) 

Диплом  

ІІ ступеня 
3 (юних хіміків, юних 

математиків, юних економістів)  

Диплом  

ІІІ ступеня 2 (юних біологів, юних географів) 

У зв’язку з введенням військового стану в Україні Всеукраїнський етап 
інтелектуальних конкурсі-турнірів з різних предметів не проводили. 

Учні закладу були представниками збірних команд 

Коростишівського ТГ на обласному етапі турніру  



На засіданні наукового товариства «Ерудит» ліцею №2 ім.Л.Х. 

Дарбіняна ліцеїсти презентували свої наукові дослідження у 3 

секціях Малої академії наук:  правознавства, математики, 

географії та ландшафтознавства . 

 

Юні науковці взяли участь у 3 наукових відділення 

(філософії та суспільствознавства,  математики, наук 

про землю) І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН де 

посіли перші місця. 

 Були учасниками ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН. 

 

 

ЖИТОМИСЬКА  

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК  УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Правові аспекти трансплантації: 
закордонний досвід та перспективи 

запровадження в Україні 

Чернов МатвійАндрійович,учень 10-А класу ліцею № 2 
ім. Л. Х. Дарбіняна Коростишівської міської ради. 

Науковий керівник:Бернацька Олена Григорівна, вчитель 
історії та правознавства ліцею № 2 ім. Л. Х. Дарбіняна 
Коростишівської міської ради. 

 

Метою нашого дослідження є: 

•Виявлення залежностей між ефективним законодавством 
та результатами його впровадження. 

•Встановлення зв’язків між іноземним та українським 
законодавством. 

•Визначення умов для усунення недоліків у процесі 
запровадження. 

 

Об’єктом нашого дослідження є сфера транспланталогії, 
а предметом дослідження – законодавче врегулювання 

цієЇ сфери. 

 

Методи дослідження: 

загальнонаукові (метод 

системного аналізу, 

формально - логічний) та 

спеціальні методи 

дослідження 

(порівняльно-правовий, 

метод тлумачення 

правових норм). 

 

Законодавець закріплює три види 
«прижиттєвого донорства»  

•родинне донорство; 

•перехресне донорство; 

•донорство анатомічних матеріалів, 
здатних до регенерації 
(самовідтворення) 

 

Трансплантація — спеціальний 

метод лікування, що полягає в 

пересадженні реципієнту органа 

або іншого анатомічного 

матеріалу, взятих у людини чи 

тварини. 

Трансплантація – це:  

1.порятунок від невиліковних 

хвороб 

2.шанс на повноцінне життя 

3.можливість подарувати життя 

іншим 

Висновки: 

1.Трансплантологія потребує подальшого 

законодавчого закріплення та використання 

іноземного досвіду. 

2.Цей напрямок медицини зачіпає багато 

особистих прав, тому потребує узгодження з 

моральними, етичними та навіть релігійними 

нормами. 

3.Лише чітке дотримання біоетичних норм 

може зробити трансплантацію благородною 

справою, що дасть можливість врятувати тисячі 

людських життів. 

 



дітей сиріт та позбавлених 
батьківського піклування – 9; 

здобувачів освіти з 
малозабезпечених сімей – 51; 

здобувачів освіти з багатодітних 
родин – 154; 

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

здобувачів освіти з особливими 
освітніми потребами -5; 

здобувачів освіти з інвалідністю – 
13; 

здобувачів освіти з сімей 
внутрішньо-переміщених осіб – 6 

здобувачів освіти, які перебувають 
на обліку в службі у справах дітей, 

як ті, які перебувають у СЖО -1 

У вересні 2021 р.  

проведена 

паспортизація 

закладу 

Станом на 

01.09.2021 р. у 

ліцеї навчалось 

864 учнів. Із них: 



РОБОТА З БАТЬКАМИ 

За минулий рік 

індивідуальні 

консультації були надані 

35 батькам. 

З батьками учнів 

систематично 

проводяться бесіди в 

телефонному режимі, 

регулярно у батьківських 

вайбер-групах 

розміщуються 

рекомендації та корисні  

посилання. 

 

ДІАГНОСТИКА 

Всього 

психодіагностичним 

опитуванням було 

охоплено 476 учнів, 19 

батьків. 

РОБОТА З ДІТЬМИ 

Всього корекційними 

заняттями було охоплено 

53 учні. 

За результатами 

соціально - психологічних 

досліджень серед учнів 

школи проводились 

групові консультування. 

За минулий рік 

індивідуальні 

консультації були надані 

50 учням 

 На сайті ліцею створений розділ 

"Психологічна підтримка у 

воєнний час".  

Внутрішньо переміщеним учнями 

надавались індивідуальні консультування, 

проведене арт – терапевтичне заняття 

«Дерево сили». 



З вадами мовлення 

113 учнів 

Обстежено  

361 учень 

Надано  

81 консультацію 

Логопедичне заняття 

відвідувало 83 учні 



Харчування організоване за заявами батьків. 

Наказом затверджено склад комісії 

контролю з організації харчування, списки 

дітей, які безкоштовно харчуються та графік 

харчування учнів в їдальні.  

Харчування учнів 1-4 класів здійснюється на 

першій перерві, харчування інших учнів 

ліцею – на великій перерві. Вся інформація 

про організацію харчування розміщена на 

стенді, який знаходиться в їдальні. 

Класні керівники щоденно ведуть облік 

харчування дітей в журналі обліку 

харчування та здійснюють контроль за 

додержанням дітьми правил особистої 

гігієни 



основна – 673  учні (78 %) 

 підготовча – 140 учні (16,2%) 

спеціальна – 48 учнів (5,6 %) 

звільнені від занять фізичної 

культури – 2 учнів (0,2%) 

Пройшло медогляд  

863 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 



ПРІОРІТЕТНІ 
НАПРЯМКИ  
ВИХОВНОЇ 

РОБОТИ 

Співпраця  

вчителів, учнів 

та батьків 

Забезпечення 

умов для 

соціалізації учнів, 

запобігання 

булінгу 

Формування 

національної 

свідомості та 

правової 

культури учнів 

Виховання  

патріотизму, 

громадянських 

якостей 

особистості 

Розвиток творчих 

здібностей 

ліцеїстів з 

урахуванням 

їхніх інтересів та 

нахилів 

Розвиток активної 

розважально-

пізнавальної 

діяльності 

здобувачів освіти 

у позаурочний час 

Оптимізація 
діяльності щодо 

попередження 

правопорушень, 

негативних 

проявів у 

молодіжному 

середовищі 

Збереження 
морального та 

фізичного здоров’я 
підростаючого 

покоління  



Акція “Червона стрічка” до Всесвітнього 

дня боротьби зі СНІДом 

Знайомство внутрішньо переселених 

дітей із закладом освіти, у якому вони 

будуть продовжувати навчання 

Уроки 

медіаграмотності 



 День  Св. Валентина 

До міжнародного дня 

відмови від куріння 

стіннівка “Спасибі -Ні!”. 

Фотовиставка до 

Всесвітнього дня захисту 

тварин. 

Фотовиставка “Татова 

доця та синочок”. 

Участь у Всесвітньому 

дні прибирання 



Місячник знань дітьми правил безпеки життєдіяльності 

Зустріч  з представником 

підрозділу ДСНС в Житомирській 

області Ткаченко Т.І. 

Конкурс малюнка “Охорона 

праці очима дітей”. 

Олімпійський тиждень Тиждень безпеки дорожнього 

руху “Увага! Діти – на дорозі!” 



Виготовлення колажу “Обережно: я Вірус.  Мій ворог 

– спорт” . 

 Тиждень протидії вірусним і бактеріальним захворюванням 

 Чайна церемонія 

 Виготовлення оберігу із цибулі і часнику . Ранкове коло «Я здоров’я бережу – сам 

собі допоможу!» 

 



День єднання 

День Соборності України 

День української 

писемності та мови  

До Дня пам’яті 

жертв Голодомору 

 ВИХОВУЄМО ПАТРІОТІВ 



  
 

Будівельні матеріали (цемент, вапно, клей, фарба, 

грунтівка, водо емульсія, барвник, шпаклівка, сатенгіпс, 

мило, цвяхи, шурупи, короб, бруски дерев’яні, щітки, 

валіки) 

- 12 798 грн; 

Мастіка для паркету - 3006 грн; 

Двері пластикові (санвузол в укритті) - 4000 грн; 

Маршрутизатор  - 1009 грн; 

Пісок  - 5700 грн; 

Сантехнічні роботи в укритті - 5950 грн; 

Укладання плитки 16 м2 (санвузол в укритті) - 4000 грн 

Лінолеум 13200 м/п (ресурсна кімната) - 7590 грн; 

Плита  OSB  10 мм (13 штук, ресурсна кімната) - 6760 грн; 

Профіль 2,7 м ( 3 штуки, ресурсна кімната) - 396 грн. 

Витрачено 

(червень-серпень, 2022 рік) 

 



Висловлюємо слова вдячності спонсорам, які допомогли 

облаштувати тренажерний майданчик для підготовки до 

участі в змаганнях з різних видів спорту. 

     Наталії Рибак – депутату обласної ради ( 100 000 грн). 

      Леоніду Заглінському 

      Євгенію Полясику 

      Віталію Костюку та асоціації  каменярів 

      Юрію Швидюку 

      Олександру Ярмоленку 

      Олександру Пінковському 

Висловлюємо щиру подяку батькам які допомогли підготувати 

ліцей до 2022-2023 навчального року. 

Влаштування вуличних тренажерів 



Детально проаналізувавши роботу закладу в 2021-2022 навчальному році, 

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

продовжить працювати у 2022-2023 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 зворотного зв'язку з учасниками освітнього процесу; 

• Популяризувати політику академічної доброчесності та забезпечити її реалізацію. 

Дякую за увагу ! 
 

 

 

 

 

 

 


