
 

 

 



3 

 

Кадрове забезпечення освітнього процесу 

Педагогічний колектив КЗ «Лисичанська спеціалізована школі І-ІІІ ступенів №8 Лисичанської міської ради 

Луганської області» стабільний, має високий професійний рівень і є збалансованим поєднанням досвідчених педагогів і 

молодих учителів, що мають значний педагогічний потенціал.  

 

У 2020-2021н.р. в школі працювало 74 педагогічних працівники, у тому числі директор, 3 заступники директора з 

НВР, 1 заступник директора з ВР, 2 вихователі ГПД,  2 педагоги-організатори, 1 практичний психолог, 1 сумісник, 1 

керівник гуртка на 0,5 ставки. Окрім того, 2 бібліотекарі,  29 осіб обслуговуючого та допоміжного персоналу. У 

відпустці по догляду за дитиною до 3-х років знаходились 3 педагоги.  

 

Якісний склад педагогічних працівників за віком: 

Кількість педагогічних працівників 
Навчальний рік 

2019-2020 

До 30 років 11 

31-40 років 15 

41-50 років 20 

51-54 років 9 

55-60 років 8 

Понад 60 років 11 

Всього 74 

Середній вік педагогічних працівників 45 
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Якісний склад вчителів за педагогічним стажем: 

Кількість педагогічних 

працівників 

Навчальний рік 

2020-2021 

До 3 років 4 

3-10 років 16 

11-20 років 16 

Понад 20 років 38 

Всього 74 

Відомості про вчителів-пенсіонерів та молодих спеціалістів: 

 Навчальний рік 

 2020-2021 

пенсіонери 16,2% 

молоді спеціалісти 5,4% 

Середній вік колективу – 45 років,  що є оптимальним показником з позицій досвіду та компетентності водночас із 

продуктивністю та якістю в перспективі. 

Аналіз плинності педагогічних кадрів: 
Кількість педагогічних 

працівників 

Навчальний рік 

2020-2021 

кількість основних 

педагогічних 

працівників, 

звільнених із школи 

6 
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Атестація педагогічних працівників 
Атестаційна кампанія в КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8» проводиться згідно з перспективним графіком 

атестації педагогічних працівників. Протягом 2019-2020н.р. усі педагогічні працівники, які підлягали черговій атестації, пройшли її. 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Чергова      атестація 20 20 11 

Пройшли атестацію 22 21 10 

 

Результати атестації наведені  у наступній таблиці: 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Вища категорія: 10 8 7 8 

присвоєння 4 - 2 2 

встановлення відповідності раніше присвоєній 6 8 5 6 

І категорія: 2 6 3 2 

присвоєння 2 3 2 0 

встановлення відповідності раніше присвоєній  3 1 2 

ІІ категорія:  5 1 0 

присвоєння  5 1 0 

встановлення відповідності раніше присвоєній    0 

Присвоєння 10 тарифного розряду 1 1 1 0 

Присвоєння 11 тарифного розряду 2 2 - 0 

Підтвердження кваліфікаційної категорії  «спеціаліст»  - 3 0 

Педагогічне звання «Старший учитель»: 2 5 - 3 

присвоєння 1 2 1 2 

встановлення відповідності раніше присвоєному 1 3 2 1 

Педагогічне звання «Учитель-методист» 4 3  1 

                                                    присвоєння 1 1 - 1 

встановлення відповідності раніше присвоєному 3 2 2 0 
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Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Заклад освіти приділяє увагу проходженню педагогічними працівниками курсової перепідготовки. Відсоток 

педагогічних працівників, які вчасно пройшли  курси підвищення кваліфікації, становить 100%. Динаміку проходження 

педагогічними працівниками школи курсової перепідготовки продемонстровано у нижче наведеній таблиці:   

 НАЗВА ПРЕДМЕТА 2018-2019н.р. 2019-2020н.р. 2020-2021н.р. 

Російська мова і література                        2  1 

Українська мова і література, зарубіжна література 1 5  

Англійська, німецька і французька мови 2 7 1 

Початкові класи 13 5 1 

Математика 2 4  

Хімія 1 1  

Біологія, природознавство 1 2  

Історія,правознавство, курс «Громадянська освіта» 1 2  

Природознавство, екологія  1   

Соціальний педагог 1 1  

Інтегрований курс «Мистецтво» 1 3  

Основи здоров'я 1 2  

Практичний психолог 1   

Заст. директора з НВР 3  1  

Керівники шкіл 1 1  

Інформатика  1   

Захист Вітчизни   1  

Керівник гуртка  4  

Вихователь ГПД  2  

Фізична культура   3 

Трудове навчання   1 
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Педагог-організатор   1 

Бібліотекар   1 

 Всього 32 42 9 

 

Стан і розвиток шкільної мережі 

 
        У КЗ «ЛСШ І – ІІІ ступенів №8» освітній процес здійснюється  українською та російською мовами  навчання, а саме: 

Мова 

навчання 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

українська 5 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 
З 

викладанням 

деяких 

предметів 

мовою нац. 

менш. 

0 0 2 3 2 3 3 2 2 1 1 

 

Зростання  шкільної мережі за останні  5 років: 

Навчальний рік Початкова 

школа 

Основна школа Старша 

школа 

Загальна кількість 

учнів 

Загальна кількість 

класів 

2015/2016 454 438 58 950 40 

2016/2017 490 468 66 1024 42 

2017/2018 490 471 74 1035 43 

2018/2019 510 490 78 1078 43 

2019/2020 519 517 93 1129 43 

2020/2021 516 538 103 1155 43 
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В 2021-2022н.р. укомплектовано 42 класи (19 класів – школа І ступеню, 19 класів – школа ІІ ступеню, 4 класи – 

школа ІІІ ступеню навчання).   

На початок 2020-2021 н.р. в школі навчалося 1155 учнів, на кінець навчального року – 1130 учнів. 

Середня наповнюваність класів в 2020-2021 н.р. становила 26,86 учня.  

Протягом   року  із школи вибуло 42  учнів, прибуло 17 учні. 

У 2020-2021 н.р. в школі працювало 2 групи продовженого дня для учнів 1-2-х класів. 

                                                                            Працевлаштування випускників 
 

Клас Всього 

випускників 

Навчається у 

ЗОШ 

Навчається у 

ПТУ 

Навчається у ВНЗ 

І-ІІ рівня 

акредитації 

Навчається у ВНЗ 

III-IV рівня 

акредитації 

Працює/не 

навчається  

9 78 58 3 17 0 0 

11 47 0 0 4 40 3 

 

Реалізація Державного стандарту початкової та базової загальної середньої освіти 

Філософія початкових класів у нашій школі – «Особистісно-орієнтоване навчання дитини», тому увесь колектив 

закладу спрямовує свої зусилля на створення належного навчального середовища 1 класів на засадах Нової української 

школи, що сприяє розвитку творчої особистості кожного учня. У 2020-2021н.р. у паралелі навчалося 5 перших класів. 

Процес здійснювався  українською мовою. Для першокласників створено належні умови для успішної адаптації до 

систематичного шкільного навчання, що у свою чергу забезпечує подальше успішне виховання та навчання.  Для дітей 

початкових класів школи організовано гаряче харчування.  

Класні кімнати, де навчаються першокласники, обладнані телевізорами, мультимедійними комплексами.  Вчителі, 

що працюють за новим Держстандартом початкової освіти, створюють освітнє середовище не тільки на уроках, а й під 

час відпочинку. Кожен кабінет початкової школи НУШ має 7 зон оформлення класної кімнати. 2020-2021 навчальний рік 

був особливим для учнів 11 класів. Впроваджено новий  Державний стандарт  повної загальної середньої освіти. 
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Здійснення нормативно-правового, науково-методичного забезпечення освітнього процесу у школі відбувалось 

відповідно до вимог освітніх стандартів, а саме: 

- розроблено план заходів щодо впровадження нового Державного стандарту; 

- на засіданнях НМЦ було опрацьовано  нормативну базу щодо організації освітнього процесу у 2020-2021 н.р.; 

- проведено класно-узагальнюючий контроль  та психолого-педагогічний консиліум по адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х 

класів до нових умов навчання; 

- проведено батьківські збори у 1-х, 5-х та 10-х  класах за результатами класно-узагальнюючого, тематичного 

контролю та з проблем адаптації, розроблено рекомендації батькам; 

- сплановано роботу психологічної служби стосовно психологічної підтримки учнів. 

Організація профільного навчання 

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів та 

з метою професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання в старшій школі КЗ 

«Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 Лисичанської міської ради Луганської області» функціонує з 2002 

року як ЗЗСО з профільним навчанням у старшій школі. 

Профільне навчання в КЗ «ЛСШ І-ІІІ ст. №8» у 2019-2020н.р. здійснювалося за такими основними напрямами: 

природничо-математичний і філологічний: 

 

10-а, 10-б  - профіль іноземної філології 

 11-а, 11-б - профіль іноземної філології 
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Профільним навчанням охоплено 100% учнів 10-11-х класів. В школі створено умови для впровадження профільного 

навчання. В профільних класах працює якісний кадровий склад педагогічних працівників, є належна матеріально-технічна 

база, навчально-методичне та нормативне забезпечення освітнього процесу. 

Освітня  діяльність учнів 

Успішність учнів у навчанні в 2020-2021 н.р.: 

Класи 
всього 

учнів 

Високий 

рівень 

% Достатній 

рівень 

% Середній 

рівень 

% Початко

вий 

рівень 

% Не 

атестов

ано/не 

мають 

бути ат. 

% 

1-3 класи 
275         375 100 % 

4 класи 
122 

25 20 
64 

56 32 26 0  0 
1 

 1 

5-9 класи 
523 

40 
8 196 37 286 55 1 0,2 0   

10-

11класи 
100 4 4 46 46 48 48 2 2 0 0 

ВСЬОГО 
1130/745 69 9 306 41 366 49 

3 
0,4  1  0,1 
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Аналіз якості навчальних досягнень учнів: 

Показники 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Високий і достатній рівні 

навчальних досягнень 

59% 52,5% 58%, 50% 

Високий  рівень % 11% 12% 11%, 9% 

Медалі 3 2 3% 7% 

Свідоцтва з відзнакою 3 6 0% 4% 

Нагородження Похвальними 

листами 

99 105 92% 61% 

Нагородження Похвальними 

грамотами 

14 17 23% 11% 

Відсоток учнів, нагороджених 

за успіхи в навчанні 

10,8% 12% 11% 10 % 
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Зовнішнє незалежне оцінювання 

Зареєстровано на ЗНО в 2020-2021 н.р. 47 учнів.  

 

Вибір предметів на ЗНО (кількість учнів): 

 

 

 

 

Укр. мова Іст.Укр. Матем. Фізика Геогр. Біолог. Хімія Англ.мова 

47 

27 

47 

5 

20 

5 
0 

37 
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Результати ЗНО з навчальних предметів в 2020році (%): 

 

Предмет 

Кількість осіб, % учасників, які: 

які  взяли участь 

не 

подолали 

отримали 

відповідний 

результат за 

шкалою 100-200 

балів 

    

 

у тестуванні поріг [100;120] [120;140] [140;160] [160;180] [180;200] 

Українська 

мова і 

література 

47 2,13 12,77 14,89 21,28 12,77 36,17 

Історія 

України 
27 18,52 18,52 7,41 14,81 18,52 22,22 

Математика 
42 19,05 21,43 19,05 16,67 21,43 2,38 

Фізика 
5 20 0 20 40 20 0 

Хімія 
0 0 0 0 0 0 0 

Біологія 
5 0 20 0 40 40 0 

Географія 
20 5 10 15 45 20 5 

Англійська 

мова 
37 0 24,32 16,22 21,62 18,92 18,92 
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Результати ЗНО 2021 

Українська мова та література 

 

Математика 

 

Історія України 
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Результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів за 2020/2021н.р. 
 

Назва предмета 

І місце ІІ місце ІІІ місце усього 

українська мова  1 2 3 

російська мова 2   2 

математика 1 2  3 

англійська мова 3  1 4 

німецька мова 2   2 

історія   2  2 

фізика  1 1 2 

біологія   1  1 

географія 1   1 

трудове навчання  2  2 

правознавство 1   1 

інформатика, 

інформаційні технології 

1   1 

екологія     

хімія  1 1 2 

УСЬОГО 11 10 5 26 
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Науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

У школі працює 9 методичних центрів, які очолюють: 

 Михайленко Т.М. – «Точні науки»,  

 Хафізова О.Ю – «Лінгва»,  

 Гончарова О.В. – «Екологія»,  

 Волкова В.П. – «Дитинство»,  

 Кравцова В.П. - «Мова та література», 

 Дерев’янко О.В. – «Рідна мова»,  

 Бєла О.М. – «Праця та відпочинок»,  

 Велика М.В. – «Історія та правознавство» 

 Таушканова Т.І. – «Класні керівники 1-4 класів»,  

     Дегтяренко Л.В. – «Класні керівники 5-11 класів» 

 

 

 



18 

 

КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 Лисичанської міської ради Луганської області» 

працює над єдиною методичною проблемою: «Створення інформаційно-освітнього простору для підвищення 

навчального рівня учнів і професійного рівня педагогів через інтеграцію інформаційних та комунікаційних 

технологій в освітній процес», має міцну матеріально-технічну база щодо використання ІКТ та впровадження 

хмарних сервісів  та сервісів Web 2.0 в освітній процес: два комп’ютерних класи, 33 мультимедійних комплексів, 7 

кабінетів з інтерактивною дошкою. У школі створена суцільна мережа WI-FI. 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Комп'ютери 19 42 43 
43 42 

Ноутбуки 1 26 28 

38 43 

Мультимедійні  

проектори 0 30 32 

33 33 

Інтерактивна дошка 1 1 2 5 7 
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Управлінська діяльність 

Внутрішньошкільний контроль в 2020-2021н.р. здійснювався відповідно до  річного плану роботи школи, з 

врахуванням перспективного плану здійснення експертизи викладання навчальних предметів та моніторингу усіх ланок 

навчально-виховного процесу, мав чітке розподілення між членами адміністрації та керівниками шкільних навчально-

методичних центрів. 

Форми здійснення контролю: оглядовий, тематичний, попереджувальний, класно-узагальнюючий, адміністративний, 

комплексний. У 2020-2021н.р. адміністрацією школи: 

 перевірено виконання програм, техніки читання;  

 перевірено ведення шкільної документації (класні журнали, ГПД, журнали індивідуального навчання, особові 

справи учнів, журнал пропущених та заміщених уроків, календарно-тематичне планування, алфавітну книгу, щоденники 

учнів, робочі зошити та зошити для контрольних робіт); 

 вивчено стан викладання предметів: 

№ 

 

Предмет, який 

вивчається 
Напрямки вивчення стану викладання навчальних предметів Класи 

1. 

 

Українська мова Стан викладання української мови. Підготовка до ДПА, ЗНО. 9, 11 класи 

2. Інтегрований курс 

«Література» 

Використання інтерактивних форм і методів навчання учнів на уроках інтегрованого 

курсу «Література». 

8 класи 

3. Англійська мова Робота з обдарованими учнями на уроках англійської мови в класах з поглибленим 

вивченням іноземних мов. 

5-11 класи 

4. Математика Використання інформаційних технологій на уроках  математики. 

Стан викладання та рівень навчальних досягнень з алгебри. 

Стан викладання математики та рівень підготовки учнів 11-х класів до ЗНО 2020 

5-6 класи 

 

9 класи 

 

11 класи 

5. Історія України Формування хронологічної та просторової  компетентностей учнів на уроках історії 

України. 

9-10 класи 
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6. Правознавство Виховання поваги й любові до своєї держави,  державотворчих і правотворчих традицій 

на уроках правознавства. 

9 класи 

7. Географія  Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з географії у 10-11-х класах 10-11 класи 

8. Основи здоров’я Стан викладання предмету  «Основи здоров’я» 6 класи 

9. Музичне мистецтво 

 

Формування художньо-образного та асоціативного, мислення на уроках музичного 

мистецтва 

5-7 класи 

10 Образотворче 

мистецтво 

Стан викладання образотворчого мистецтва  в 6-7-х класах 6-7 класи 

11 Початкові класи Стан підготовки  до ДПА 2020 у 4-тих класах. 

Підсумки роботи з впровадження НУШ в освітній процес у 1-2-х класах 2019-2020н.р. 

4 класи 

 

1-2 класи 

12 ГПД Стан оформлення документації. Режим роботи ГПД та організація освітнього процесу. 1-2 класи 

 проаналізовано відповідність програмно-методичного забезпечення 1-х, 10-х  класів вимогам Державного стандарту;  

 вивчено наступність у навчанні учнів 5-х класів; 

 проведено комплексно-узагальнюючий контроль 10-х класів; 

 проведено персональний контроль учителів, які атестувались; 

 проведено аудит знань програми з мов (диктант), математики (контрольна робота), з решти предметів у формі 

тестування;  

 проведено моніторинг роботи ГПД та бібліотеки. 

Основними формами узагальнення матеріалів внутрішнього контролю  і керівництва у школі були накази по школі, 

матеріали засідання методичних комісій, протоколи педагогічних рад, довідки.  
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Аналіз виховної роботи 

 

Відповідно до плану роботи школи педагогічний колектив протягом 2020-2021 навчального року створював 

сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу. У роботі з учнями педагогічні працівники школи опирались  на 

Національну стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, ЗУ «Про охорону дитинства», «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»,  «Про попередження насильства в сім’ї», «Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Регіональної цільової програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки, Методичні рекомендації з питань організації виховної 

роботи у навчальних закладах. 

Колектив школи керувався головним завданням  – виховувати морально здорову, духовно багату, різнобічно 

розвинуту людину, яка поважає й любить рідну землю, культуру свого народу; громадянина правової держави, який 

знатиме й поважатиме закони, любитиме Україну, орієнтуватиметься в сучасному політичному житті й буде готовий 

працювати заради процвітання своєї Батьківщини. 

 Головна увага приділялася вихованню гармонійної особистості, чуйності, людяності, терпимості і небайдужості; 

сприяння формуванню навичок толерантної поведінки, поваги до своїх батьків; поглиблення знань учнів про права 

дитини; виховання любові і поваги до рідної землі, сприяти розумінню необхідності захищати і берегти навколишнє 

середовище. 

Дотримання вимог законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію 

роботи з охорони  праці учасників навчально-виховного процесу», комплексних заходів щодо збереження життя та 

здоров’я учнів, запобігання травматизму серед учнів.  



22 

 

Тема Першого уроку:  «Україна – єдина країна». Мета уроку - формування в учнів розуміння єдності й цілісності 

України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної держави. Форми 

і методи проведення Першого уроку були різноманітними та обиралися з урахуванням вікових особливостей учнів. 

З метою виховання почуття єдності власної долі з долею Батьківщини до Дня Захисника України та Дня українського 

козацтва в школі пройшло свято «Суперкозак-2021». Вивченню козацьких традицій та історії українського народу сприяє 

участь учнів у гуртку «Джура» (кер. Мала К.С.).  

Національно-патріотичне виховання є складовою виховного процесу учнів, головною метою якого є набуття 

молодими громадянами готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних 

надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина України.  

З нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи у школі пройшли заходи під гаслом «Вільні творять майбутнє», на 

яких діти мали змогу переглянути відеоролики, презентації, декламували вірші про Україну. На знак вшанування пам’яті 

невинних жертв Голодомору в Україні в школі проведено мітинг-реквієм «Минуле стукає в наші серця». Значний внесок 

у виховання патріотизму зробили вчителі української мови (Дерев’янко О.В., Усцова В.В., Гаврилюк А.О.) 

Під час проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» в школі було організовано та проведено: урок 

ґендерної грамотності «Ми різні, але ми рівні»; класні години: «Добре і погане у вчинках хлопчиків і дівчаток», 

«Протидія експлуатації дитячої праці в Україні»; «Як не стати жертвою насильства»; «Право на втілення добра і 

справедливості», протидії булінгу: міфи і факти, брейнринг «Юні правознавці»,  оформлено бібліотечну виставку 

«Правові проблеми, які нас турбують», години спілкування: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»; 

«Правопорушення та юридична  відповідальність». Правовій освіті учнів сприяє участь у міських правознавчих 

конкурсах (кер. Велика М.В.). З метою правової освіти всіх учасників освітнього процесу було проведено цикл тренінгів 

щодо протидії насильству та булінгу (кер. Науменко В.В.). 

З метою формування в учнів поняття єдності з природою, відповідальності за стан її збереження, залучення школярів 

на захист оточуючого середовища, знань про сучасні проблеми екології з учнями проведено: години спілкування на тему: 

«Чи збереже людина природу?»; «Жити у злагоді з природою»; конкурс природоохоронного малюнка; трудові екологічні 
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десанти з покращання та благоустрою прилеглої до школи території; вікторина «Природа в прислів’ях, загадках, 

приказках та віршах». Організатором та ініціатором екологічних заходів є вчителі НМЦ «Екологія» (кер. Подоляко Л.П.) 

та учні, члени клубу «ЕКОС» (кер. Мєтлицька О.П., Гончарова О.В., Дорохіна О.В., Гриценко С.М.). 

У рамках  Всеукраїнського рейду «Увага! Діти - на дорозі!» відбувся Єдиний урок з правил дорожнього руху «Ми за 

безпечний рух на дорогах». Під час проведення уроку учням нагадали про основні правила безпечного руху транспорту та 

пасажирів з використанням відеоматеріалів «Твій друг – безпечний рух!», розповіли про небезпечні ситуації, які 

виникають на дорогах  за участю школярів, та склали схеми безпечного руху до школи; по класах класними керівниками  

проведено профілактичні бесіди з метою попередження нещасних випадків на дорогах та інструктажі з правил 

дорожнього руху; було оголошено  конкурс малюнків   «Мій безпечний маршрут від дому до школи», «Діти. Дорога. 

Безпека». По завершенню конкурсу, організовано виставку дитячих малюнків з безпеки дорожнього руху. 

Формуванню здорового способу життя, залученню учнів до рухової активності сприяють спортивно-масові заходи 

(День здоров’я, змагання «Веселі старти», «Армійський експрес», «Олімпійське лелеченя» та інші) та заняття учнів у 

шкільних спортивних секціях (кер. Бєла О.М., Дінчиян Н.Б.) 

Традиційними в школі стали свято Першого дзвоника, День учителя, «Осінній ярмарок», благодійні ярмарки, 

новорічне свято, День пам’яті та примирення та День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,  свято Останнього 

дзвоника, благодійні акції («Від серця до серця», «Запали свічку»). 

Враховуючи карантинні заходи, використовуючи соціальні мережі,  за участю учнів було проведено конкурси 

малюнків, відеочеленджі, флешмоби, читання поезії на патріотичну тему, присвячену пам’яті всім захисникам рідної 

землі від ворога під гаслом «Пам’ятаємо. Перемагаємо» (кер. Мельничук О.К.) 

До пам’ятних та знаменних дат класні керівники, педагог-організатор Мельничук О.К. та лідери ДШО «Республіка 

юних» (президент «РЮ» Троян А.)  проводили загальношкільні заходи, свята, тематичні лінійки, бесіди, спортивні 

змагання, рейди по відвідуванню школи учнями, зовнішньому вигляду учнів;  інформаційні години, конкурси малюнків, 

плакатів, тематичних та стінних газет.   
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        Низка різноманітних виховних заходів націлена саме на те, щоб викликати в дітей почуття радості, захоплення, 

подиву, виховання в них естетичних смаків, розвитку нових талантів, виховання патріотизму, усвідомлення належності 

особистості до свого народу, нації, України. Ми намагаємося пояснити учням, що саме добрі вчинки й відкрите серце  є 

запорукою справжньої людини.  

Результат плідної праці – І місце у міському конкурсі «Зроби крок»: 

І семестр 

 

№ Назва заходу /участь конкурсах всіх рівнів, у 

волонтерському русі, мандрівки, співпраця з ГО, онлайн 

проекти та інш./ 

Рівень (місто, обл., 

Всеукраїнський) 

Результат 

1 Участь у конкурсі соц. реклами ―Ми-різні, але, рівні‖.  Міський  
  

Ім. 

2 Участь у регіональному онлайн-конкурсі фотографій DOG 

PHOTOGRAPHER  

Регіональний  
  

І м 

3 Участь у конкурсі соціальної реклами ―Гендерні стереотипи‖  Міський  
  

 1м, 3м 

4 Фото-відео челендж до Всесвітнього дня дитини ―Моя 

дитина має талант‖  

Всеукраїнський    

5  Національно- патріотичний конкурс ―Ми - козацького роду‖  Всеукраїнський І м. 

ІІ м. – 4 

ІІІ – 2 

6  Всеукраїнська краєзнавча акція учнівської молоді  

«Українська революція: 100 років надії і боротьби»  

Всеукраїнський І м. 

7 Участь у Всеукраїнському  фестивалі соціальної реклами 

серед учнівської молоді «WASTE MANAGEMENT SCHOOL 

RECYCLING»  

Всеукраїнський Подяка 

8 Участь у Всеукраїнській акції ―День юного натураліста‖ 

2020  

Всеукраїнський  

9 Участь у конкурсі "Сіверський Донець – очима молоді" Регіональний І, ІІ м. 

10 Участь у відео-челенджі ―Наша мова барвінкова‖ Міський (Лисичанська І м 
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Бібліотека для Дітей)  

11 Участь у фото конкурсі   (номінації: ―Колективне фото‖ 

―Герої страхів‖)  

Міський (КЗ 

―Лисичанський міський 

палац культури‖)  
  

І м 

І м. 

12 Конкурс малюнків ―Насильству немає виправдання‖   Обласний 

(Поліція Луганщини) 

Подяка 

13 Конкурс юних фотоаматорів «Моя країна - Україна!»  Обласний  

14 Фото-челенж ―Мій домашній улюбленець‖  Міський (КЗ 

―Лисичанський міський 

палац культури‖)  

  

15 Конкурс есе про пісню ―...незабутнє забудеться, неможливе - 

не здійсниться, навіть чисте забрудниться, тільки пісня 

залишиться‖  

Обласний 

(ДЗ‖Луганський 

національний університет 

ім. Т.Г.Шевченка). 

Номінація ―За знання 

історії української 

музики‖ 

І м. 

16 Конкурс «Герої поруч» Міський І м. 

17 Правознавчий інтернет-марафон «Молодь і право» Міський  І м. 

18 Конкурс ― Моя школа майбутнього‖ Всеукраїнський ІІІ м. 

19 Збір-змагання юних рятувальників «Школа безпеки». К-с 

«Перша допомога» 

Всеураїнський, міський 

етап  

ІІ м. 

20 Учнівський конкурс ―Стежками Каменяра‖ Міжнародний фонд Івана 

Франка, Всеукраїнський  

 

21 Конкурс творчих робіт серед студентів та учнів 

«Волонтерство – з часів війни 14-го року»» 

17 міжнародний І м. 

22 Фестиваль-конкурс патріотичної пісні «Озброєні піснею» Міський Гран-прі 

23 Втілення проекту ―Bike’s house‖ за підтримки Британської 

ради, ГО ―Сєвєродонецька молодіжна рада‖ та  ГО ―Рідна 

школа №8 м. Лисичанськ‖ 

Міжнародний  Втановлено велостоянку на 

території школи 



26 

 

24 Конкурс-проєкт " Герої очима дітей" Чепеленко Є. Всеукраїнський  

25 Конкурс малюнків, коміксів " Правила безпеки дорожнього 

руху"  

Всеукраїнський  

26 Співпраця з Данською Радою у справах біжінців - Данська 

група з розмінування (інформаційні тренінги для школярів 

―Поведінка з вибухонебезпечними предметами‖, ―СТОП-

МІНА‖) Міжнародна організація.  

Міжнародний  Проведено тренінги 

27 Партнерство з Національним університетом ―Острозька 

академія‖ 

Всеукраїнський   

 

ІІ семестр 

№ Назва заходу /участь конкурсах всіх рівнів, у 

волонтерському русі, мандрівки, співпраця з ГО, он-

лайн проекти та інш./ 

Рівень (місто, обл., 

Всеукраїнський 

Результат 

1.   «Моя Країна - Україна», Номінація: жанрове фото 

1.«Однокласники», 2.«Життя – це казка»  

КЗ «Луганський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» м. Кремінна 

Обласний    
ІІІ м., ІІІ м. 

2.   Всеукраїнська акція «Символ України біля мене» Всеукраїнський    

3.   Конкурс художньої творчості з живописної композиції на 

тему «Тварини – символ Луганщини» 

Обласний   участники 

4.   І тур Всеукраїнська краєзнавча акція учнівської молоді 

«Українська революція 100 років надії і боротьби» 

Всеукраїнський ІІ м. 

5.   Фотоконкурс до Дня Св.Валентина 9-11 класи. Луганський 

національний універстітет ім..Т.Шевченка 

Регіональний  ІІ м. 

6.   «Сучасний вчитель» творчий інтернет-фотоконкурс 

організований  «Луганським національним університетом 

імені Тараса Шевченка»  

Регіональний  Диплом лауреата ІІІ ст. 

7.   Конкурс Ессе серед учнів 10-11 класів. Навчально-науковий 

інститут міжнародних відносин Східноукраїнського 

учнівства ім..Даля. 

Всеукраїнський  
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8.   Національний конкурс творчих робіт «Шлях розвитку 

сучасної української культури. Погляд молоді» 

Всеукраїнський   

9.   Безпечний інтернет «Моя суперсила – безпека інтернету в 

межах проекту «StopSexing»» 

Всеукраїнський   

10.   Конкурс серед навчальних закладів Луганської та Донецької 

областей «Агенти Чистоти» ВГО «ПОРУЧ» 

Регіональний  

11.   19 Міжнародний фестиваль мов і культур. Український 

відбірний тур пісенного конкурсу «Кольори голосів» 

Міжнародний І м. 

12.   Проєкт: шкільний тиждень активізму «Спільно Сильно» від 

IREX Ukraine та Британської Ради в Україні! 

#СпільноСильно #мріємотадіємо 

Міжнародний Проект триває 

13.   Участь ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Ветерани АТО 

Луганщини»  та ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Міст 3.10» 

«Весняний Етнофест-2021» 

    

14.   Всеукраїнський інтернет-конкурс «150 імен Лесі Українки»   Всеукраїнський Дипломи І,ІІ,ІІІ ступенів 

Сертифікати учасника 

15.   Конкурс ―Патріот‖ 2021 (українська мова)  Всеукраїнський  
16.   XІ Всеукраїнський конкурс малюнків ―Мої права‖  Всеукраїнський І м. 
17.   ХV регіональна інтелектуально-розважальний конкурс 

―Екологічний марафон-2021‖ присвячений Дню Землі.     

Обласний   Диплом 

18.   Конкурс творчих робіт ―Мій рідний край - моя Луганщина‖. 

Номінація ―Я починаюсь з отчої землі‖.  

Обласний 1м  

19.   Конкурс " Чому я поважаю професію військового". 

Презентація " Вірні сини Вітчизни"   

Обласний Ім. 

20.   Конкурсі  малюнків " Пожежі краще запобігти".  Обласний ІІм. 

ІІІ м. 
21.   Регіональний математичний конкурс ім. Антипова Тимченко 

Данило  

Регіональний  ІІ м. 

22.   Участь у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт імені 

Чабанівського.  
  

Всеукраїнський  Результати очікуються 
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23.   ХХІ Всеукраїнський турнір юних істориків   Регіональний турнір 

Півфінал 

4м 

24.   Міжнародний учнівський конкурс юних істориків ―Лелека‖ 

12 учнів 

Міжнародний  Сертифікати 

25.   ІІІ всеукраїніський учнівський конкурс наукових есе ― 

Публічне управління в історії Української держави 

Всеукраїнський  

26.   ІІІ Всеукраїнська олімпіада для старшокласників ―Єдина 

Україна: історія соборницького поступу‖ на базі київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  

Всеукраїнський Сертифікат високий рівень 

27.   Регіональний інтелектуально-розважальний конкурс 

―Екологічний марафон 2021‖присвячений Дню Землі 

(Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей) 

Регіональний  ІІІ м.,ІІ,ІІ(Грамоти та 

подарунки) 

28.   Всеукраїнська акція ―Синиця чубата – птах року 2021‖ 

(заочна форма проведення)  

Всеукраїнський  

29.   Співпраця з Відокремленим підрозділом Швейцарського 

Фонду‖ Тerre des hommes‖ , ЮНІСЕФ, ГО ―Всеукраїнський 

громадський центр ―Волонтер‖  

Міжнародний Проєкт триває 

30.   Конкурс до Всесвітнього Дня Здоров’я  ―Життя без 

наркотиків‖ за підтримки програма ГО ―Всеукраїнський 

громадський центр ―Волонтер‖ (програма профілактики 

конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді 

―Будуємо майбутнє разом‖) 

  Нагороджені призами 

програми ―Будуємо майбутнє 

разом‖ 

31.   Всеукраїнська інтернет акція #СимволУкраїниБіляМене  Всеукраїнська  
  

  

32.   Проєкт #СпільноСильно  

Проект реалізується в межах програми «Мріємо та діємо», 

яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується 

IREX Ukraine та Британською Радою в Україні у партнерстві 

з Будуємо Україну разом (БУР), Центром «Розвиток 

корпоративної соціальної відповідальності» (CSR Ukraine), 

Making Cents International (MCI), Міжнародним 

Всеукраїнський 
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республіканським інститутом (IRI) та Zinc Network. 

#СпільноСильно Мріємо та діємо)  
33.   # Всеукраїнська акція #ТГШ207: таємниця генія Шевченка Всеукраїнський  дипломи І, ІІ,ІІІ 

34.   Конкурс читців «Лісова пісня&Кобзар» (ВП 

«КоледжЛуганської державної академії культури і 

мистецтв») 

Обласний  грамота 

35.   Співпраця з міським палацем культури Челендж «Схожі як 

дві каплі води» 

Міський    

36.   «Лайфхаки з української мови» Всеукраїнський  дипломи І, ІІ,ІІІ  44 учасника 

37.   «Гуманітарна карусель - 2021» в Сєвєродонецькому 

багатопрофільному ліцеї  

Регіональний  ІІ, ІІІ м. 

38.   Міжнародний конкурс «GoldEurope» Міжнародний  диплом Гран-Прі за серію 

робіт 

39.   XV міжнародний конкурс шкільних малюнків «Мої права» Всеукраїнський Ім. 
40.   Міський конкурс «Святкуємо разом із ЛНУ» міський ІІ м. 
41.   Міський конкурс «Намалюй свою «Мрію»» міський І,ІІ 
42.   Співпраця зі Школою документалістики та медіа 

DocUaDream 

Всеукраїнський   

43.   Чемпіонат Луганської області з баскетболу 3х3 на базі 

спортивного залу ,, Скляр"  

Обласний  ІІІ м. 

44.   Участь у Всеукраїнській акціїї  "Зелене будівництво 

України" 

    

45.   Співпарця ГО «Дівчата» за підтримки проекту ЮНІСЕФ 

проведені освітні уроки «Здоров’я без сорому» для учнів 5-9 

класів. 

Міжнародний    

46.   Профорієнтаційна робота ДЗ "Луганського державного 

медичного університету", ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка 

Обласний    

47.   Співпарця з поліцією Луганської області м.Лисичанськ  

челендж за "Життя без наркотиків"до «Всесвітнього дня 

здоров'я», профілактичні бесіди, класні години, анкетування 

«Насильство». 

Міський    

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWcE4ntmRxG9QMzN9UvTnlQW2Ns5hbtBSmf5bLPvchCDAQkwuJTNp5MgGC6wo8cauFkCuWzI3QPFryLjjZIveOjI3vgGrdDyT0_wtFmKATvZQswjTlfYaysIS-QSSr6fGM&__tn__=*NK-R
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48.   Лекції з мінної безпеки від ЮНІСЕФ, ГО ―Всеукраїнський 

громадський центр ―Волонтер‖  

Всеукраїнський   

49.   Співпраця з Гірничним індустріальним коледжем, 

«Марафон професій» ZOOMконференція 

Міський    

50.   Всеукраїнський урок-марафон «Наша Леся», НЦ «Мала 

академія наук України» 

Всеукраїнський   

51.   Всеукраїнський конкурс плакатів «Я – Україна 2021» Всеукраїнський Результати очікуються 

52.   Всеукраїнський конкурс «Молоді автори України» Всеукраїнський Учасники 

 

Профорієнтаційна робота 

Організацію профорієнтаційної  роботи в нашому навчальному закладі займається Науменко В.В., заступник 

директора з ВР,   за активною участю заступників директора з НВР, вчителів, класних керівників 

Протягом року цікавими були: 

 психологічний тренінг «Зроби свій вибір» для учнів 9-11 класів; 

 екскурсія до  Лисичанського міського суду для учнів 9 –х класів, яку організувала вчитель правознавства  

Велика М.В. Мета  заходу - реалізація правового виховання та профілактики правопорушень серед неповнолітніх; 

 зустріч старшокласників з  начальником відділу поліції та його заступником, які  розповіли  про нову поліцію з 

якісним правоохоронним сервісом, відповідно до вимог суспільства; 

 «Марафон професій» для учнів 9-класів у Лисичанському гірничому технікумі; 

 Зустріч з представниками ВНЗ та  участь в олімпіаді Національного аерокосмічного  університету  ім. Н. Е. 

Жуковского. Участь у вебінарах ЛДУВС імені Е.О.Дідоренка. 

 У бібліотеці  є постійно діючою   експрес виставка «Твоя професія – твій вибір». 
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Безпека життєдіяльності 

Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового способу життя, реалізації проекту «Школа сприяння 

здоров’ю», впровадженню в практику роботи школи інтерактивних форм навчання для здобуття знань і формувань 

життєвих навичок щодо протидії шкідливим звичкам. 

У  жовтні  2020 р. в школі відбувся Тиждень безпеки життєдіяльності та безпечного використання газу в побуті.  

Під час тижня  проведено ряд заходів: 

 цикл занять і бесід з дітьми щодо безпеки поведінки в різних життєвих ситуаціях; 

 екскурсії до світлофору та перехрестя; 

 конкурс дитячих малюнків «Безпека в побуті», «Увага! Діти на дорозі!»; 

 батьківські збори «Попередження травматизму під час канікул» (1-11кл.); 

 кінолекторій за темою «Надзвичайні ситуації природно-техногенного характеру та правила поведінки в цих 

випадках»  для учнів 6 – 9 кл., (вч. «Основ здоров’я» Теряник І.М.) ; 

 міні-лекції  лекторською групою ДЮП  «Фортуна» для учнів  1- 4 кл. за темою «Безпека у побуті та на вулиці під 

час канікул»; 

 бесіди з театралізацією «Будь безпечним, малюк» лекторською групою ЮІР «Клаксон»   за правилами дорожнього 

руху, пожежної безпеки, соціальної безпеки; 

  постійно  діють агітбригади: ДЮП  «Фортуна», ЮІР «Клаксон» , ЗСЖ «Покоління NEXT»; 
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 Проведено  конкурс  плакатів «За здоровий спосіб життя»  та буклетів «Я обираю життя!»; 

 Учні початкової шкли відвідували тематичні виставки у шкільній бібліотеці; 

  Для учнів середніх та старших класів проведено класні години на тему: ―Шкідливим звичкам скажемо: ―НІ!‖; 

 Враховуючи карантинні заходи, використовуючи соціальні мережі,  за участю учителів, учнів, батьківської громади  

було проведено флешмоби - онлайн з питань профілактики коронавірусної хвориби.  

 Слід зауважити, що особлива увага приділялась роботі з профілактиці насильства, протидії тероризму, 

профілактики суіциду та булінгу. У рамках викладання предметів «Основи здоров’я» та «Захист України» учні 

засвоювали  правила поведінки в умовах вчинення терористичного акту, навчалися  правильним діям у випадку 

одержання інформації про загрозу вчинення терористичного акту. З метою запобігання травматизму та підтримання 

порядку на перервах протягом навчального року  було організовано  чергування по школі  вчителів.  

Аналіз правопорушень серед неповнолітніх 

У 2020 - 2021 н.р. здійснювались організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності 

серед учнів, а саме:  

 розгляд даного питання на нарадах при директорові;  

 виявлення та облік сімей, які опинилися в складному становищі; профілактично - роз'яснювальна робота з дітьми 

(бесіди, виховні години, тренінги); 

 з метою виявлення дітей, які займаються бродяжництвом, жебрацтвом, проведення рейдів; 

 співпраця школи з представниками ССД, ювенальної поліції, громадськими організаціями; 
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 реалізація акцій: «Школа проти СНІДу», «Корисні звички», «Запобігання торгівлі людьми».  

Діяльність соціально-психологічної служби 

Соціально-психологічна служба КЗ «ЛСШ І-ІІІ ст. №8» складалась з практичного психолога Литвинець О.Г. та 

педагога-організатора Баранової Г.С. 

Практичним психологом забезпечувалась  реалізація основних напрямків діяльності: 

 індивідуальна та групова діагностика дітей,  

 індивідуальні та групові корекційно-відновлювальні заняття, години психолога, надавалися групові  консультації; 

з батьками проводилися  ділові ігри та тренінги, просвітницькі заняття, здійснювалися індивідуальна та групова 

діагностика учнів, надавалися індивідуальні консультації всім учасникам НВП; з педагогами проводилася 

просвітницька робота, ділові ігри та тренінги, діагностика та індивідуальні консультації.  

Позитивним у практиці роботи школи є залучення громадськості, батьків до подолання девіантної поведінки учнів. 

Взаємодія з учнями здійснювалася на основі особистісно-орієнтованого підходу. Узагальнена інформація про учнів 

зводиться в соціальні паспорти класів. 

Згідно плану  профілактичної роботи  на 2020-2021 н.р. проводилися: 

    лекторії «Що потрібно знати про Віл/Снід» для учнів 9-10-х класів;  

 бесіди-лекторії «Ми проти злочинності» для учнів 7-8-х класів;  

 години спілкування: «Мій вибір – життя без цигарки» для учнів 7-9-х класів на підтримку програми збереження 

здоров’я; 
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 психолого-педагогічні  семінари: «Психологічна адаптація першокласників до шкільного навчання,   «Психологічна 

адаптація учнів 5 класу до нових умов навчання»; 

 індивідуальна діагностика, охоплено осіб - 16; 

 групова діагностика, соціально-психологічні/педагогічні дослідження, охоплено осіб -589; 

 консультування індивідуальне, охоплено осіб -85; 

 консультування групове, охоплено осіб - 140; 

 профілактика групова, охоплено осіб - 76; 

 корекційно-розвивальні заняття (індивідуальні) - 3; 

 корекційно-розвивальні заняття (групові) - 46; 

 просвіта, охоплено осіб-168; 

 класні години зі школярами «Безпечний Інтернет»; 

 1класи:  діагностичний мінімум  з метою визначення рівня проходження адаптації до навчання у школі; 

 5 класи:  діагностичний мінімум з  метою визначення особливостей проходження адаптаційного процесу та соціалізації 

в нових умовах навчання; 

 9,11 класи: психодіагностичне дослідження професійних уподобань та нахилів до різних сфер діяльності людини;  

 10 класи:  діагностичне обстеження учнів 10 класів з метою виявлення рівня сформованості колективу.   

У 2020 – 2021 н.р. здійснювався психологічний супровід учнів та батьків вимушених переселенців, які опинилися у 

скрутних обставинах згідно з планом.        
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Охорона праці та пожежна безпека. Цивільний захист 

Протягом 2020-2021н. р. в школі проводилась систематична робота з охорони праці, пожежної безпеки та ЦЗ.  Двічі 

на рік проводились  повторні  інструктажі  з охорони праці для всіх працівників школи;  для тих, хто вперше став до 

роботи – вступні й первинні, а також відбулося стажування на робочому місці та допуск до роботи, що затверджується 

відповідними наказами. Для технічних працівників ще окремо проводився інструктаж перед здійсненням літніх 

ремонтних робіт, для всіх працівників центру тестування ЗНО та пришкільного табору  Перед початком навчального року 

проведені обстеження шкільних приміщень, спортивної зали та майданчика, прилеглої  території на відповідність 

вимогам положень  ОП, про що складені акти-дозволи на здійснення освітнього процесу. На класних годинах протягом І 

семестру було проведено бесіди, вікторини з ЦЗ, переглянуті фільми та відеоролики про небезпеки, які чекають на 

людину, та про те, як уникнути біди, відпрацювання школярами, педагогічним колективом та обслуговуючим персоналом 

практичних дій за планами реагування під час НС. Також був організований приїзд пожежної команди, яка 

продемонструвала школярам гасіння умовної пожежі в підвальному приміщенні школи.  

Протягом 2019-2020 н.р. в школі відбувалися різноманітні заходи з пожежної безпеки. На початку н.р. проводився 

вторинний інструктаж, перед новорічними святами  -  цільовий інструктаж з ПБ.  
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Взаємодія адміністрації і ПК 

Єднання адміністрації та профспілок - шлях до успішної школи.  Під таким гаслом співпрацювала адміністрація 

школи і профспілковий комітет. Спільно з адміністрацією школи профспілковий комітет  під керівництвом  

І.М. Теряник  брав  участь у:  

 погодженні й розподілі навчального навантаження педпрацівників;  

 роботі зі створенні належних умов праці; 

 контролі за своєчасною виплатою заробітної плати, премій, доплат;  

 узгодженні графіків відпусток;  

 оздоровленні педпрацівників та їхніх дітей;  

 здійсненні контролю за в за веденням трудових книжок;  

 у роботі атестаційної комісії.  
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Робота бібліотеки 

Основні напрями роботи шкільної бібліотеки у 2020/2021 н.р.: 

1. Впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують доступ до мережі високоякісних баз даних, 

розширюють можливості учнів до сприйняття інформації. 

2. Комплектування (централізоване, передплата на періодичні видання), обробка, вивчення фонду. 

3. Робота з підручниками, реєстраційна картотека, обробка, розташування  книжкового фонду. 

4. Рейди — перевірки стану підручників (протягом року). 

Протягом навчального року були проведені цікаві та змістовні заходи: 

– організація тематичних виставок: до дня Соборності і свободи України «Навіки соборна» (січень); до міжнародного 

дня рідної мови (лютий); «Чорнобиль не має минулого часу» до Дня Чорнобильської трагедії (квітень); Наша велика 

перемога «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» (травень);  «Народ мій є! Народ мій завжди буде!  Ніхто не перекреслить 

мій народ! (травень);  книжна виставка «До здоров’я кроком руш» (квітень); 

– Відкритий огляд літератури ―Важких дітей не буває‖ (протягом року); 

– «Книги -  помічники в навчанні»(відкритий протягом року). 

 В бібліотеці  встановлено:  

 2 електронні бібліотеки; БФП Samsung (багатофункціональний пристрій) – лазерний принтер/ сканер / копір, який 

приєднаний до робочого місця бібліотекаря; 1 ноутбук; LCD телевізор – діагональ 47, маршрутизатор  СOMPEX 

PS2208B, D-Link DES-1005A, роутер PT-N10E, які забезпечують підключення до мережі Інтернет. 


