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Ліцейське  «Свято завершення 2011- 2012 навчального року» 
 

Цьогорічні результати інтелектуальних змагань – Всеукраїнських учнівських  

предметних олімпіад, турнірів, конкурсів, конкурсу-захисту МАН України міського, 

обласного, республіканського рівнів - дали підставу визнати Славутицький ліцей 

найкращим навчальним закладом Київської області, таким, який увійшов до 50 з 

20 000 загальноосвітніх навчальних закладів України і має почесний номер 23.  

  Учнівський колектив ліцею – це 271 ліцеїст. Активність ліцеїстів у І етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін рік від року  зростає. 

Загальна кількість учасників ліцейських олімпіад – 817; відсоток учасників олімпіад 

від загальної кількості ліцеїстів складає 300; загальна кількість призових місць – 

315; якісний показник нижче за кількісний і складає 39 %.  

Найбільш результативними були виступи 74 ліцеїстів, серед яких слід 

відзначити тих, хто став переможцем і призером від п’яти до семи олімпіад: 

Семиразові призери і переможці ліцейських олімпіад з базових дисциплін: 

випускник ліцею, учень 45 групи, Сухоруков Максим  та учень 32 групи Гученко 

Денис. 

Шестиразові призери і переможці ліцейських олімпіад: випускник ліцею, 

учень 43 групи, Бачинін Іван; Дрозд Анастасія, учениця 22 групи, та Алімова 

Катерина, учениця 11 групи.  

П’ятиразові  переможці і призери ліцейських олімпіад: випускники ліцею 

Пліскунова Вікторія й Токарєв Микита; учні 32 фізико-математичної групи  

Соловйов Анатолій та Фомічев Георгій; учениця 21 групи Лутченко Юлія, учні 

12 групи  Сергієнко Тетяна, Дудкіна Олександра, Ящук Софія, Мітічкін 

Дмитро. 

Другий рік поспіль найвищу активність у І етапі олімпіад демонструють учні 

32 групи фізико-математичного профілю навчання – кількісний показник                     

481 % (77 учасників), дещо знизивши свій минулорічний результат (відповідні 

показники 525 %, 84 учасники), проте якісний показник цього року перевищує 

середній по ліцею і становить 47 %, оскільки учні 32 групи спільними зусиллями 

посіли 36 призових місць. 
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Найбільш активними першокурсниками, дещо поступившись учням                 

32 групи, стали ліцеїсти 12 математичної групи: їх кількісний показник складає 463 

%, а якісний – 34 %. Вдало виступили учні 11 філологічної групи – кількісний 

показник 368 %, якісний – 40 %, що є вищим за середній показник по ліцею. 

Третій кількісний показник мають учні 22 математичної групи – 459 %, що 

перевищує їх власні досягнення 2010-2011 н.р. - 361 %. Високий кількісний 

показник серед учнів другого курсу має 21 група філологічного профілю навчання – 

453 %. 

Учні 43 фізико-математичної групи мають найвищий серед випускників ліцею 

кількісний показник у І етапі олімпіад – 259 %, а якісний –  30 %.  

Разом з тим, учні 41 групи профілю навчання – українська філологія – мають 

кількісний показник 247 %, а якісний – значно вищий – 50 %.  

Високі якісні показники у 42 фізико-математичної і 45 економічної груп – 

відповідно 56 і 70 % (найвищі по ліцею). 24 з 34 виступів ліцеїстів 45 групи стали 

призовими. Отже, цілком заслужено цього навчального року 45 група стала 

переможцем у номінації «Краща група ліцею 2011-2012 н.р.». 

Тенденція щодо підвищення якісного показника у випускних групах свідчить 

про актуальність свідомого підходу учнів до участі в олімпіадах з дисциплін, які 

безпосередньо пов’язані з вибором майбутньої професії, і вірогідність високих 

результатів участі в яких є високою. 

Шановні ліцеїсти молодших курсів! Використайте досвід випускників в 

наступному навчальному році, розмірковуючи над тим, в якій олімпіаді варто взяти 

участь. 

Активність щодо участі в ліцейських олімпіадах 2011-2012 н.р. по курсах 

наступна: перше місце – ІІ курс (загальний кількісний показник 392 %);                 

друге місце – І курс (загальний кількісний показник 356 %);  

третє місце – ІІІ курс ( кількісний показник 274 %);  

четверте місце – IV курс (кількісний показник 212 %).  

Загальна кількість виступів ліцеїстів на міських олімпіадах з базових дисциплін 

– 269 (у  2010-2011 н.р. – 236), з них: 
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IV курсу – 78 виступів; кількісний показник 94 %; якість виступів - 59 призових 

місця, з них 19 – 45 група, 15 – 43 група, 13 – 41 група; 

ІІ курсу  - 66 виступів; кількісний показник 100 %; якість виступів – 55 призових 

місць; 16 - 22 група, по 14 – 21 і 23, 11 – 24 група – рівні партнери! 

ІІІ курсу – 64 виступи: кількісний показник 96 %; якість виступів: 55 призових 

місць, з них 26 призових місць вибороли учні 32 групи, по 11 – 31 і 34 групи; 

І курсу – 61 виступ: кількісний показник 111 %; якість виступів – 46 призових  

Високу активність виявили учні 11 і 12 груп,  якість виступів:  

11 група – 22 призових місця, 12 група – 20 призових місць, майже не поступаються 

одна одній! 

Динаміка призових місць, які посіли  ліцеїсти у міських олімпіадах з базових 

дисциплін позитивна:  

2000-2001 навчальний рік – 23;   2001-2002 навчальний рік – 62; 
2002-2003 навчальний рік – 72;   2003-2004 навчальний рік – 91; 
2004-2005 навчальний рік – 120;  2005-2006 навчальний рік – 123; 
2006-2007 навчальний рік – 133;  2007-2008 навчальний рік -  145;  
2008-2009 навчальний рік – 157;  2009-2010 навчальний рік – 150; 
2010-2011 навчальний рік -172 

2011-2012 навчальний рік – 215,  
з них (2011-2012 н.р.):   перших - 39,  других - 90,  третіх -86.  

Динаміка перших  місць 

2000-2001 навчальний рік – 6;  2001-2002 навчальний рік – 13; 
2002-2003 навчальний рік – 9;  2003-2004 навчальний рік – 16; 
2004-2005 навчальний рік – 28;  2005-2006 навчальний рік – 29; 
2006-2007 навчальний рік – 31;  2007-2008 навчальний рік – 37; 
2008-2009 навчальний рік – 43;  2009-2010 навчальний рік – 42; 
2010-2011 навчальний рік – 40; 

2011-2012 навчальний рік – 39 
 

Динаміка других місць 

2000-2001 навчальний рік – 4;   2001-2002 навчальний рік – 21; 
2002-2003 навчальний рік – 15;   2003-2004 навчальний рік – 33; 
2004-2005 навчальний рік – 42;   2005-2006 навчальний рік – 48; 
2006-2007 навчальний рік – 52;   2007-2008 навчальний рік – 44; 
2008-2009 навчальний рік – 47;   2009-2010 навчальний рік – 50; 
2010-2011 навчальний рік – 66; 

2011-2012 навчальний рік -90 
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Динаміка третіх місць 

2000-2001 навчальний рік – 13;    2001-2002 навчальний рік – 28; 
2002-2003 навчальний рік – 48;    2003-2004 навчальний рік – 42; 
2004-2005 навчальний рік – 50;    2005-2006 навчальний рік – 48; 
2006-2007 навчальний рік – 50;    2007-2008 навчальний рік – 64; 
2008-2009 навчальний рік – 67;    2009-2010 навчальний рік – 58; 
2010-2011 навчальний рік – 86; 

2011-2012 навчальний рік - 86 
 

Внески у результативність виступів команд ліцею на міських олімпіадах у 

2011-2012 н.р. за показниками  «загальна кількість призових місць» та «% призових 

місць від загальної кількості учасників олімпіади» - якісний показник - наступні:   

• команда учасників олімпіади з математики – 25 призових місць, якісний 

показник 76 %; 

• команди учасників олімпіад з української мови та літератури та світової 

літератури по 19 призових місць, якісні показники відповідно 95 і 83 %; 

• команди учасників олімпіад з економіки та географії – по 18 призових місць, 

якісні показники відповідно  86 і 90 %; 

• команда учасників олімпіади з біології – 15 призових місць, якісний показник 

83 %; 

• команда учасників олімпіади з фізики – 14 призових місць, якісний показник 

100 %; 

• команди учасників олімпіад з історії та образотворчого мистецтва – по 13 

призових місць, якісні показники відповідно 62 і 72 %; 

• команди учасників олімпіад з російської мови  і правознавства – по 9 призових 

місць, якісні показники відповідно 69 і 60 %; 

• команди учасників олімпіад з хімії та англійської мови – по 8 призових місць, 

якісні показники відповідно 80 і 62 %; 

• команда астрономів –  7 призових місць, якісний показник 100 %; 

• команда учасників олімпіади (започаткованої цього навчального року) з 

інформаційних технологій – 6 призових місць, якісний показник 100 %; 

• команди учасників олімпіади з інформатики та трудового навчання – по 5 

призових місць, якісні показники відповідно 100 і 71 %; 
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• команда учасників олімпіади з педагогіки і психології – 3 призових місця, 

якісний показник 75 %; 

• з німецької мови – 1 учасник, 1 призове місце, якісний показник 100 %. 

106 ліцеїстів - учасників міських олімпіад - посіли від одного до шести призових 

місць, разом – 215! Відзначимо тих, виступи яких були найбільш результативними:  

Особиста результативність ліцеїстів  І курсу на міських олімпіадах 2011-2012 

н.р. наступна: 

Шестиразовий переможець і призер міських олімпіад:  

учениця 11 групи Алімова Катерина: українська мова та література І, історія І, 

світова література ІІ, російська мова та література ІІ, географія ІІ, англійська мова 

ІІІ. 

Чотириразові переможці і призери міських олімпіад:   

учень 12 групи Мітічкін Дмитро: математика І, фізика ІІ, англійська мова ІІ, хімія 

ІІІ;  

учениця 12 групи Ящук Софія: фізика ІІ, математика ІІ, географія ІІІ, українська 

мова та література ІІІ; 

учениця 11 групи Дудкіна Олександра: російська мова та література ІІ,               

історія ІІІ, географія ІІІ, українська мова та література ІІІ; 

учениця 11 групи Песцова Ксенія: світова література І, історія ІІ, географія ІІ, 

українська мова та література ІІІ. 

Особиста результативність ліцеїстів  ІІ курсу на міських олімпіадах 2011-2012 

н.р. наступна: 

Чотириразові переможці і призери міських олімпіад:   

учениця 21 групи Лутченко Юлія: світова література І, українська мова та 

література ІІ, історія ІІІ, російська мова та література ІІІ; 

учениця 23 групи Бачуріна Ярослава: образотворче мистецтво І, біологія ІІ, 

географія ІІ, хімія ІІІ. 

Триразові переможці і призери міських олімпіад:   

учень 22 групи Моргунов Братислав: хімія І, математика ІІ, трудове навчання ІІІ; 

учениця 21 групи Гриб Аліна: українська мова та література І, світова література ІІ, 

історія ІІІ; 
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учениця 22 групи Ріпич Дарина: математика ІІ, фізика ІІ, трудове навчання ІІІ; 

чениця 23 групи Платонова Ілона: географія І, правознавство ІІ, історія ІІІ. 

Особиста результативність ліцеїстів  ІІІ курсу на міських олімпіадах 2011-2012 

н.р. наступна: 

Шестиразовий переможець і призер міських олімпіад:  

Гученко Денис, учень 32 групи: астрономія ІІ, фізика ІІ, математика ІІ, географія ІІ, 

англійська мова ІІ, історія ІІІ;   

П’ятиразовий переможець і призер міських олімпіад:  

Соловйов Анатолій, учень 32 групи: фізика ІІ, хімія ІІ, географія ІІ, математика ІІІ, 

правознавство ІІІ;   

Триразові переможці і призери міських предметних олімпіад:   

Стеценко Максим, учень 32 групи: фізика І, математика ІІІ, інформатика ІІІ; 

Лукашевич Яна, учениця 34 групи: економіка ІІ, правознавство ІІІ, українська мова 

та література ІІІ; 

Йовенко Артем, учень 32 групи: хімія І, астрономія І, математика ІІІ. 

Особиста результативність ліцеїстів  ІV курсу на міських олімпіадах 2011-2012 

н.р. наступна: 

Шестиразові переможці і призери міських олімпіад:  

Сухоруков Максим, учень 45 групи: економіка І, географія І, астрономія ІІ, світова 

література ІІ, історія ІІ, математика ІІІ; 

Бачинін Іван, учень 43 групи: фізика ІІ, астрономія ІІ, математика ІІ, інформатика 

ІІ, інформаційні технології ІІ, хімія ІІІ.  

П’ятиразовий переможець і призер міських олімпіад: 

Пліскунова Вікторія, учениця 41 групи: українська мова та література ІІ, світова 

література ІІ, російська мова та література ІІ, педагогіка і психологія ІІ, 

правознавство ІІІ. 

Чотириразові переможці і призери міських олімпіад: 

Токарєв Микита, учень 43 групи: фізика І, математика І, інформатика І, астрономія 

ІІ; 
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Шпеко Анна, учениця 45 групи: економіка ІІ, географія ІІ, історія ІІ українська 

мова та література ІІІ. 

Ліцеїсти - призери і переможці міських олімпіад - отримали дипломи  І – ІІІ 

ступенів відділу освіти на класних годинах в день Свята останнього дзвоника в ліцеї 

03 травня 2012 року.  

До заявок на участь команд міста Славутича в обласних олімпіадах з базових 

дисциплін було включено 62 ліцеїсти – переможці міських олімпіад,  що складає            

86 % від загальної кількості учасників обласного етапу олімпіад з базових дисциплін 

від міста Славутича. Команди учасників олімпіад з географії,  фізики, астрономії, 

біології, хімії, правознавства, економіки, інформатики, інформаційних технологій, 

світової літератури, англійської мови, педагогіки і психології на 100 % були 

укомплектовані ліцеїстами.  

Цього року 26 ліцеїстів - учасників обласних олімпіад (55 виступів)-  вибороли 

37 призових місць:  

Сухоруков Максим (45 група, 3 призових місця) – найкращий результат; 

По два призових місця на обласних олімпіадах вибороли вісім учнів:   

Токарєв Микита (43 група, 2 призових місця); 

Пліскунова Вікторія (41 група, 2 призових місця); 

Леоненко Олександр (31 група, 2 призових місця); 

Соловйов Анатолій (32 група, 2 призових місця); 

Мітічкін Дмитро (12 група, 2 призових місця); 

Лутченко Юлія (21 група, 2 призових місця); 

Йовенко Артем (32 група, 2 призових місця);    

Платонова Ілона (23 група, 2 призових місця); 

По одному призовому місцю вибороли 17 учнів: 

Бачуріна Ярослава (23 група, 1 призове місце); 

Фролова Анастасія (23 група, 1 призове місце); 

Алімова Катерина (11 група, 1 призове місце); 

Песцова Ксенія (11 група, 1 призове місце); 

Моргунов Братислав (22 група, 1 призове місце); 

Лукашевич Яна (34 група, 1 призове місце); 

Сл
ав
ут
иц
ьк
ий

 лі
це
й



 

 

8

8

Ріпич Дарина (22 група, 1 призове місце); 

Бокова Дар’я (24 група, 1 призове місце); 

Ігнатовська Анастасія (34 група, 1 призове місце); 

Буторіна Дарія (31 група, 1 призове місце); 

Фомічев Георгій (32 група, 1 призове місце); 

Ігнатовська Марія (34 група, 1 призове місце); 

Пелих Валерія (32 група, 1 призове місце); 

Мельник Ганна (33 група, 1 призове місце); 

Прядко Марина (31 група, 1 призове місце); 

Олекса Євгеній (24 група, 1 призове місце); 

Павловський Матвій (42 група, 1 призове місце). 

 

Динаміка перемог ліцеїстів в обласних олімпіадах з базових дисциплін наступна :  

2000-2001 навчальний рік – 6;     2001-2002 навчальний рік – 10; 

2002-2003 навчальний рік – 12;   2003-2004 навчальний рік – 17; 

2004-2005 навчальний рік – 24;   2005-2006 навчальний рік – 23; 

2006-2007 навчальний рік – 26;    2007-2008 навчальний рік – 25; 

2008-2009 навчальний рік – 26;    2009-2010 навчальний рік – 27; 

2010-2011 навчальний рік – 24 

2011-2012 н.р. – 37, з них перших - 9, других – 13, третіх -15 місць. 
Результативність в обласних олімпіадах за предметами наступна: 

Хімія. Чотири призових місця.  

Мітічкін Дмитро (12 група) - І місце,  Моргунов Братислав (22 група) – ІІ місце, 

Йовенко Артем (32 група) – ІІ місце, Соловйов Анатолій (32 група) - ІІІ місце. 

Географія. Чотири призових місця.  Сухоруков Максим (45 група) – І місце, 

Платонова Ілона (23 група) –   ІІІ місце, Ігнатовська Марія (34 група) – ІІІ місце, 

Соловйов Анатолій (32 група) – ІІІ місце.  

Правознавство. Чотири призових місця.  

Лутченко Юлія (21 група) - ІІ місце,  Лукашевич Яна (34 група) – ІІ місце, 

Платонова Ілона (23 група) – ІІІ місце, Пліскунова Вікторія (41 група) - ІІІ місце. 
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Економіка. Три призових місця.  

Сухоруков Максим  (45 група) - І місце, Бокова Дар’я ( 24 група) -  І місце,                   

Ігнатовська Анастасія (34 група) – ІІ місце. 

Математика. Три призових місця.   

Токарєв Микита (43 група) - І місце, Мітічкін Дмитро (12 група) - ІІ місце, 

Фомічев Георгій (32 група) – ІІІ місце. 

Біологія. Три призових місця.  

Фролова Анастасія (23 група) – І місце, Бачуріна Ярослава (23 група) - ІІ місце,  

Мельник Ганна (33 група) – ІІІ місце. 

Українська мова та література. Три призових місця.  

 Алімова Катерина (11 група) – ІІ місце, Леоненко Олександр  (31 група) - ІІ 

місце, Лутченко Юлія (21 група) – ІІІ місце. 

Образотворче мистецтво. Два призових місця.   

Бачуріна Ярослава (23 група) –  І місце, Прядко Марина (31 група)  - І місце. 

Фізика. Два призових місця.   

Токарєв Микита (43 група) –  ІІ місце, Ріпич Дарина (22 група)  - ІІІ місце. 

Астрономія. Два призових місця.   

Йовенко Артем (32 група) –  І місце, Сухоруков Максим (45 група)  - ІІІ місце. 

Російська мова і література. Два призових місця.   

Буторіна Дарія (31 група) –  ІІ місце, Пліскунова Вікторія (41 група)  - ІІ місце. 

Світова література. Два призових місця.   

Леоненко Олександр (31 група) –  ІІ місце, Песцова Ксенія (11 група)  - ІІІ місце. 

Одне призове місце :  

Англійська мова. Павловський Матвій (42 група) – ІІІ місце. 

Трудове навчання. Олекса Євгеній  (24 група)  - ІІІ місце. 

Історія. Пелих Валерія (32 група) – ІІІ місце 

 

Переможці і призери обласних олімпіад з базових дисциплін отримали 

дипломи І-ІІІ ступенів на міському Святі обдарованої молоді. 

 На міській педагогічній конференції у серпні місяці подяку Головного 

управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації отримають           
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18 вчителів ліцею, які підготували переможців та призерів обласних олімпіад, а 

саме: Артем’єва І.В., Березовська О.А., Бондаренко Л.В., Дерека Н.І., Живець Ю.О., 

Зінченко В.А., Кирієнко Т.В., Курач Л.С., Кушнеренко О.В., Леонова Л.М., 

Микитенко І.В.,  Нечай Т.О., Пихтар М.П., Проценко І.В., Рак Г.О., Соловйова Н.С., 

Тараброва С.М., Терещенко В.Ю. 

Цього року на обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України  Славутицьким науковим товариством 

учнів МАН України були представлені наукове відділення фізики і астрономії 

(секції «Теоретична фізика», «Експериментальна фізика»), наукове відділення хімії 

та біології (секції «Загальна біологія», «Біологія людини»),  відділення математики 

(секції «Математика», «Прикладна математика»), відділення наук про Землю (секція 

«Географія та ландшафтознавство»), наукове відділення філології та 

мистецтвознавства (секції «Українська література», «Світова література»,  

«Українська мова», «Російська мова», «Англійська мова»). 

Учасниками обласного конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт були 

13 ліцеїстів, 9 – стали призерами. 

Відділення математики. Секція «Прикладна математика». Білецька 

Катерина, ліцеїстка 43 фізико-математичної групи. Науковий керівник – 

Березовська О.А. Робота «Статистичне дослідження демографічної кризи в 

Україні».  Рішенням журі обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України робота нагороджена дипломом І ступеню, 

рішенням республіканського журі – дипломом лауреата. Робота представлена на 

першій науково-практичній конференції учнів 8-11 класів «Славутич – погляд у 

майбутнє» 18 квітня 2012 року.                                                                                                                             

Відділення математики. Секція «Прикладна математика». Кулиба Микола, 

ліцеїст 42 фізико-математичної групи. Науковий керівник – Шишкіна І.О. Робота 

«Паркети з правильних многокутників на площині та сфері».  Рішенням журі 

обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України робота нагороджена дипломом ІІ ступеню.                    
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Відділення фізики і астрономії. Секція «Теоретична фізика». Токарєв 

Микита, ліцеїст 43 фізико-математичної групи. Науковий керівник – Тараброва 

С.М. Робота «Дослідження маятника Максвелла».  Рішенням журі обласного 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України робота нагороджена дипломом ІІ ступеню.  

Відділення фізики і астрономії. Секція «Експериментальна фізика». Мазанка 

Роман, ліцеїст 43 фізико-математичної групи. Науковий керівник – Тараброва С.М. 

Робота «Науково-практичні проблеми альтернативної енергетики».  Рішенням журі 

обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України робота нагороджена дипломом ІІ ступеню. Робота 

представлена на першій науково-практичній конференції учнів 8-11 класів 

«Славутич – погляд у майбутнє» 18 квітня 2012 року. 

Відділення хімії і біології. Секція «Біологія людини». Приньова Олена, 

ліцеїстка    33 природничої групи. Науковий керівник – Артем’єва І.В. 

 Робота «Функціональна асиметрія півкуль головного мозку».  Рішенням журі 

обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України робота нагороджена дипломом ІІ ступеню. 

Відділення хімії і біології. Секція «Загальна біологія». Кононова Надія, 

ліцеїстка 44 природничої групи. Науковий керівник – Рафаловська Н.О. 

 Робота «Дослідження якості і безпеки бджолиного меду».  Рішенням журі 

обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України робота нагороджена дипломом ІІІ ступеню. Робота 

представлена на першій науково-практичній конференції учнів 8-11 класів 

«Славутич – погляд у майбутнє» 18 квітня 2012 року. 

Відділення наук про Землю. Секція «Географія та ландшафтознавство».                      

Шиц Едуард, ліцеїст 45 економічної групи. Науковий керівник – Леонова Л.М. 

Робота «Біоенергетика України: можливості і реалії». Рішенням журі обласного 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України робота нагороджена дипломом  ІІІ ступеню. Робота представлена на першій 

науково-практичній конференції учнів 8-11 класів «Славутич – погляд у майбутнє» 

18 квітня 2012 року. 
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Відділення філології та мистецтвознавства. Секція «Світова література».         

Головач Альона, ліцеїстка 41 групи української філології. Науковий керівник –  

Рак Г.О. Робота «Художня модель дитячого світу в літературі».  

Рішенням журі обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України робота нагороджена дипломом  ІІІ ступеню.  

Відділення філології та мистецтвознавства. Секція «Англійська мова». 

Чуприненко Маргарита, ліцеїстка 41 групи української філології. Науковий 

керівник – Соловйова Н.С. Робота «Імміграція українців до Сполучених Штатів 

Америки». Рішенням журі обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України робота нагороджена дипломом  ІІІ 

ступеню. 

Переможці і призери обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України отримали дипломи на міському Святі обдарованої 

молоді.  

На міській педагогічній конференції у серпні місяці подяку Головного 

управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації отримають 

наукові керівники науково-дослідницьких робіт, відзначених дипломами І-ІІІ 

ступенів обласним журі конкурсу-захисту МАН України.  

На республіканських олімпіадах з базових дисциплін України виступили: з 

математики – Токарєв Микита (43 група), з географії – Сухоруков Максим                    

(45 група),  з економіки – Бокова Дар’я (24 група), з хімії – Моргунов Братислав   

(22 група), з біології - Фролова Анастасія (23 група). Білецька Катерина, учениця 43 

групи, як переможець обласного конкурсу-захисту, брала участь у 

республіканського конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України  і отримала диплом лауреата. 

Сухоруков Максим став переможцем республіканської олімпіади з географії, а 

Фролова Анастасія посіла почесне друге місце на республіканській олімпіаді з 

біології. 

Токарєв Микита, Бокова Дар’я, Моргунов Братислав - дипломи учасників 

республіканських олімпіад з відповідних дисциплін.  

Продовжимо перелік наших досягнень.   
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На особливу увагу заслуговують нагороди майбутнього митця слова 

Леоненка Олександра, учня 31 групи (учитель Бондаренко Л.В.). Він став 

переможцем обласного етапу ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; став другим в обласному 

етапі ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імена Петра Яцика; посів третє 

місце у ІІ обласному конкурсі дитячої літературної творчості «Хай весь світ 

дивують нині діти неньки України» (номінація «Поезія»); отримав диплом «За 

оригінальність» фіналіста обласного поетичного конкурсу «Зерна доброти»; 

нагороджений Грамотою фіналіста Всеукраїнського конкурсу на знання іноземних 

мов серед учнів шкіл, ліцеїв та гімназій!  

«Вірші Олександра Леоненка сповнені філософських роздумів про 

відповідальність кожної людини за майбутнє нашої планети та людства», - читаємо 

ми у зверненні до читача у збірці віршів «Зерна доброти ростуть», виданої в 

Славутичі у 2012 році міським методичним центром.  

Про другого автора – ученицю 31 групи Прядко Марину – в цій збірці є такі 

рядки: «Головна ідея ліричних віршів Марини сформулювана в поезії «На все земне 

небесна воля»: «Життя для того, щоб кохати, ростити зерна доброти». 

2011 рік Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй було 

проголошено Міжнародним роком хімії. На обласному конкурсі-захисті кращих 

учнівських проектів «Хімія в моєму житті» місто Славутич чільно представила 

учениця 41 групи Славутицького ліцею Костюченко Олександра, посівши  почесне 

друге місце, поступившись І місцю двома сотими бала. 

На міському етапі ІІ Міжнародного учнівської та студентської молоді мовно-

літературного конкурсу імені Тараса Шевченка отримала перемогу учениця                   

41 групи Пліскунова Вікторія (учитель Бондаренко Л.В.), учениця 12 групи Зубок 

Євгенія (учитель Ігнатова А.В.) посіла друге місце.  

На міському етапі ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імена Петра 

Яцика учениці 11 групи Алімова Катерина та Лавриченко Лілія посіли відповідно ІІ 

та ІІІ місця (учитель Кушнеренко О.В.); випускниця ліцею Павленко Альона –               

ІІІ місце (учитель Бондаренко Л.В.). 
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У Всеукраїнському відкритому конкурсі рефератів з атомної енергетики та 

ядерної фізики серед учнів старших класів взяли участь три ліцеїсти – учні                    

43 фізико-математичної групи Світус Владислав і Привалов Павло (вчитель 

Тараброва С.М.), учень 45 економічної групи Шиц Едуард (вчитель Полулях Т.П.). 

Владислав і Павло отримали Подяки за участь у конкурсі за підписом Президента 

українського ядерного товариства В.К.Броннікова, а робота Едуарда була прийнята 

до участі у фінальній частині зазначеного конкурсу. Фінальний відкритий захист 

робіт відбувся 17-18 січня 2012 року у м. Києві. Шиц Едуард отримав диплом 

учасника фінального захисту і цінний подарунок. 

У 2011-2012 навчальному році започатковано Всеукраїнську природознавчу 

гру «Геліантус» (координатор – вчитель біології ліцею Рафаловська Н.О.). В цій 

інтелектуальній грі змагались 53 ліцеїсти.  

Грамоти з фізики отримали: Поярков Іван (13 група),  Матюха Олександр              

(23 група). Грамоти з хімії отримали учні 22 групи - Золотарьов Ілля та Моргунов 

Братислав. Грамоти з біології отримали учні 23 групи Толстіков Олександр і 

Бачуріна Ярослава. Грамоту з біології та хімії отримала учениця 23 групи Фролова 

Анастасія. 

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» (координатор – вчитель 

української мови та літератури ліцею Бондаренко Л.В.) охопила 151 ліцеїста. 148 

учнів отримали дипломи учасника. Дипломами ІІ ступеню нагороджені учні 31 

групи Леоненко Олександр (вчитель Бондаренко Л.В.) і 32 групи Соломаха Дмитро 

(учитель Гавриш Т.М.). Диплом ІІІ ступеню отримала випускниця ліцею, учениця 45 

групи, Шпеко Анна (учитель Бондаренко Л.В.).  

У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру–2012», координатором 

якого в  місті Славутичі є вчитель математики ліцею Дівицька О.А., взяли участь 

115 ліцеїстів – учні І-ІV курсів, які навчаються як в групах фізико-математичного 

Результати цьогорічного конкурсу наступні: сертифікати «Відмінний результат» 

вибороли вісім ліцеїстів: учні 12 групи   Волкова Олександра і Мітічкін Дмитро, 

учень 32 групи Гученко Денис, учні 43 групи  Бачинін Іван, Мазана Роман, Світус 

Владислав, учні 45 групи Боровик Наталя і Головцин Володимир (п’ять 

випускників). 
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 Сертифікати «Добрий результат» вибороли 53 ліцеїсти: 11 група – 2 (Бойко 

Анна, Песцова Ксенія); 12 група – 14! (Атаманенко В’ячеслав, Борисова Анна, 

Гніденко Аліна, Грибок Антон, Ломако Олександр, Перегудов Станіслав, Поплигін 

Данило, Проскурнича Наталія, Сергієнко Тетяна, Сивець Анастасія, Федірко Ольга, 

Шикун Володимир, Шиленко Єлизавета, Яшук Софія); 13 група – Каленковська 

Катерина; 21 група – Щербаков Ілля; 22 група – Латишева Анастасія, Моргунов 

Братислав, Петрусевич Кирило; 24 група – Захарчук Віталій, Шумейко Влада, Ярош 

Вікторія; 31 група – Леоненко Олександр, Прядко Марина, Щерба Євгенія; 32 група 

– Солома Дмитро, Фомічев Георгій; 33 група – Медвідь Ілля; 34 група – Бачинін 

Ігор, Лукашевич Яна, Фадєєва Ольга, Черненкова Катерина; 42 група – Андрійчук 

Антон, Вершинін Максим, Мишко Володимир, Павловський Матвій; 43 група – 

Білецька Катерина, Зозуля Ольга, Іванова Ірина, Коломієць Антон, Кравченко Лілія, 

Лімаз Сергій, Прантенко Марія, Чемериський Євген; 45 група – Балабай Євген, 

Кондратова Ангеліна, Норенко Анастасія, Орішко Юлія, Цупрунова Дарія, Шиц 

Едуард, Шпеко Анна (24 випускники ліцею).  Сертифікати учасників отримали               

54 ліцеїсти.  
Навчальний 

рік 
Кількість 
учасників 

Всеукраїнського 
фізичного 
конкурсу 

«Кенгуру» 

Отримано 
 сертифікатів 

«Відмінний результат» 

Отримано  
сертифікатів  

«Добрий результат» 

% 
сертифікатів 
від загальної 
кількості 
учасників 

2007-2008 42 2 15 40 

2008-2009 64 2 35 58 

2009-2010 72 6 38 61 

2010-2011 109 2 49 47 

2011-2012 115 8 53 53 

 

Отже, якість виступів складає 53 %. Кількісний показник зріс з 42 до 115, 

якісний – коливається в межах 40 – 61 %.  

Учасниками Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня-2012», 

координатором якого в Україні, як і математичного «Кенгуру-2012», є Львівський 

фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті імені Івана 

Франка (заклад середньої освіти № 1 у рейтингу 50 кращих навчальних закладів 
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країни), а в Славутичі – вчитель фізики та астрономії Тараброва С.М., стали                      

66 ліцеїстів. Результати цьогорічного, п’ятого поспіль, отже майже ювілейного 

конкурсу, наступні: сертифікати «Відмінний результат» заслужили 7 ліцеїстів: учень 

12 групи Ломако Олександр; учні 32 групи Гученко Денис, Соломаха Дмитро, 

Стеценко Максим; учень 42 групи Андрійчук Антон; учні 43 групи Бачинін Іван і 

Токарєв Микита. 

 Сертифікати «Добрий результат» вибороли 38 ліцеїстів: учні 12 групи – 

Атаманенко В’ячеслав, Волкова Олександра, Грибок Антон, Мітічкін Дмитро, 

Проскурнича Наталія, Сивець Анастасія; учні 22 – Дрозд Анастасія, Ліщина Тетяна, 

Ріпич Дарина, Смоліговець Владислав; учні 24 групи – Бродягін Єгор, Кириченко 

Анатолій, Олекса Євген, Федорченко Євгенія, Шиленко Анастасія, Ярош Вікторія; 

учні 31 групи – Леоненко Олександр і Прядко Марина (дуже знайома пара прізвищ); 

учні 32 групи – Артисюк Богдан, Залевський Богдан, Клюєв Данило;  учень 33 групи 

– Медвідь Ілля; учні 34 групи – Ігнатовські Анастасія і Марія, Лукашевич Яна; учні 

42 групи - Артем’єва Юлія, Гобова Марія, Хропата Альона; учні 43 групи – 

Гузовська Марина, Зозуля Ольга, Коломієць Антон, Лімаз Сергій, Мазанка Роман, 

Прантенко Марія, Рилов Владислав, Світус Владислав, Чемериський Євген; учень 

45 групи – Шиц Едуард (17 випускників). Сертифікати учасників отримав 21 ліцеїст.  
Навчальний 

рік 
Кількість 
учасників 

Всеукраїнського 
фізичного 
конкурсу 
«Левеня» 

Отримано 
 сертифікатів 

«Відмінний результат» 

Отримано  
сертифікатів  

«Добрий результат» 

% 
сертифікатів 
від загальної 
кількості 
учасників 

2007-2008 14 - 10 71 

2008-2009 39 7 23 77 

2009-2010 60 4 42 73 

2010-2011 64 5 36 64 

2011-2012 66 7 38 68 

 

Кількісний показник зростає від 14 до 66, якісний – коливається в межах 64 – 

77 %. Отже, якість виступів складає 68 %.  

У 2011-2012 н.р. ліцеїсти взяли участь ще в одній Всеукраїнській грі «Puzzle» з 

англійської мови  (координатор – вчитель англійської мови Соловйова Наталія 
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Станіславівна). Із 41 учасника 6 ліцеїстів отримали дипломи: диплом І ступеню - 

два учні (Власкова Юлія, 41 група, і Шиц Едуард, 45 група), диплом ІІ ступеню – 

чотири учні (Песцова Ксенія, 11 група, Важинська Ксенія, учениця 31 групи, учні 45 

групи – Балабай Євген і Сухоруков Максим).  

У загальноміському творчому конкурсі «Є Славутич на землі…» самоврядна 

організація ліцею «Гарт» здобула перемогу. На конкурсі її представляли Алімова 

Катерина, Гніденко Аліна, Булгака Євгенія, Прядко Марина, Фомічев Георгій. 

На рахунку «Гарту» - ІІ місце у міському конкурсі буклетів «З Славутичем у 

нас одне серцебиття». 

У Міжнародному конкурсі волонтерських проектів «Служіння  заради миру» 

взяла участь 45 група (куратор Проценко І.В). У номінації «Проект служіння 

суспільству» учнівський парламент «Нова генерація» здобув перемогу. 

Лотоцька Вікторія, учениця 31 групи, стала переможцем у міському конкурсі 

соціальної реклами в рамках проекту «Підвищення якості житлово-комунальних 

послуг, які надаються жителям Славутича через посилення впливу громадськості». 

Одним з напрямків діяльності ліцею з розвитку творчої особистості ліцеїста є 

науково-дослідницька діяльність ліцеїстів і педагогів. Згідно з навчальним планом 

ліцею на 2011-2012 н.р. ліцеїсти ІІІ курсу протягом навчального року проводили 

пошукову, дослідницьку роботу за різною тематикою під керівництвом педагогів 

ліцею.  Завершальним етапом цієї роботи був захист робіт на кафедрах ліцею, який 

відбувся за відповідним графіком 22, 23, 24 травня  2012 року.  

Оцінювання робіт членами журі було об’єктивним і здійснювалося за 

критеріями, аналогічними критеріям конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України. 

На кафедрі природничо-математичних дисциплін захистилося 38 ліцеїстів: з 

математики – 4 (керівники Березовська О.А., Пихтар М.П.), з фізики – 5 (керівники 

Тараброва С.М., Полулях Т.П.), з інформатики – 2 (керівник Шаповал В.О.), з хімії – 

7 (керівник Микитенко І.В.), з біології – 4 (керівник – Артем’єва І.В.) з географії – 5 

(керівники Леонова Л.М., Дерека Н.І.).  

На кафедрі суспільно-гуманітарних дисциплін захистилося 27 ліцеїстів:                                   

із світової літератури – 3 (керівник Рак Г.О), з художньої культури – 3 (керівник 
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Нікітіна М.О.), з російської мови – 2 (керівник Алених Т.Ф.), з англійської мови – 

7 (керівники Мотуз М.Г., Нікітіна М.О., Соловйова Н.С.), з психології -  3 

(керівники Нашиба Г.А., Нечай Т.О.), з фізичної культури – 1 (керівник Приходько 

О.В.), з правознавства – 4 (керівник Зінченко В.А.), з історії – 6 (керівник Курач 

Л.С.).   

Всього захистилося 65 ліцеїстів.  

За рішенням журі 62 учнів нагороджені дипломами за високий рівень 

виконання і захисту дослідницьких робіт, з них  26 ліцеїстів нагороджені дипломами 

І ступеню, 26 – дипломами ІІ ступеню, 10 – дипломами ІІІ ступеню. Анотації їх 

робіт занесені до картотеки «Обдаровані діти» бібліотеки ліцею.  

       Врученням дипломів ми зустрінемо майбутніх випускників 01 вересня 2012. 

Спільним рішенням журі кафедр природничо-математичних та суспільно-

гуманітарних дисциплін запропоновано 13 учням наступного навчального року 

продовжити дослідницьку роботу у відповідних секціях Славутицького наукового 

товариства учнів МАН України: Бачиніну Ігорю, Гученку Денису, Залевському 

Богдану, Ігнатовській Анастасії, Клюєву Данилу, Леоненку Олександру, Лукашевич 

Яні, Пелих Валерії, Спиридоновій Валерії, Соломасі Дмитру, Стеценку Максиму, 

Фомічеву Георгію, Шпаку Михайлу. 

Місто Славутич плекає обдарованих дітей. Найкращим з них одинадцятий рік 

поспіль призначається стипендія міського голови. 

Динаміка кількості ліцеїстів-стипендіатів міського голови  наступна: 

2001-2002 н.р. - 12 стипендіатів;  2002-2003 н.р. - 17 стипендіатів;  

2003-2004 н.р. - 20 стипендіатів;  2004-2005 н.р. - 22 стипендіата,  

2005-2006 н.р. - 26 стипендіатів;  2006-2007 н.р. – 24 стипендіата; 

2007-2008 н.р. – 21 стипендіат; 2008-2009 н.р. – 20 стипендіатів; 

2009-2010 н.р. – 23 стипендіати; 2010-2011 н.р. – 19 стипендіатів 

2011-2012 навчальний рік – 35! 
 

Стипендіати міського голови 2011-2012 н.р.: 

1. Алімова Катерина, учениця 11 групи 

Сл
ав
ут
иц
ьк
ий

 лі
це
й



 

 

19

19

2. Бачуріна Ярослава, учениця 23 групи 

3. Білецька Катерина, учениця 43 групи 

4. Бокова Дар’я, учениця 24 групи 

5. Буторіна Дарія, учениця 31 групи 

6. Головач Альона, учениця 41 групи 

7. Ігнатовська Анастасія, учениця 34 групи 

8. Ігнатовська Марія, учениця 34 групи 

9. Йовенко Артем, учень 32 групи 

10. Кононова Надія, учениця 44 групи 

11. Костюченко Олександра, 41 група 

12. Кулиба Микола, учень 42 групи 

13. Леоненко Олександр, учень 31 групи 

14. Лукашевич Яна, учениця 34 групи 

15. Лутченко Юлія, учениця 21 групи 

16. Мазанка Роман, учень 43 групи 

17. Мельник Ганна, учениця 33 групи 

18. Мітічкін Дмитро, учень 12 групи 

19. Моргунов Братислав, учень 22 групи 

20. Олекса Євгеній, учень 24 групи 

21. Павловський Матвій, учень 42 групи 

22. Пелих Валерія, учениця 32 групи 

23. Песцова Ксенія, учениця 11 групи 

24. Платонова Ілона, учениця 23 групи 

25. Пліскунова Вікторія, учениця 41 групи 

26. Приньова Анастасія, учениця 23 групи 

27. Прядко Марина, учениця 31 групи 

28. Ріпич Дарина, учениця 22 групи 

29. Соловйов Анатолій, учень 32 групи 

30. Сухоруков Максим, учень 45 групи 

31.  Токарєв Микита, учень 43 групи 

32. Фомічев Георгій, учень32 групи 
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33.  Фролова Анастасія, учениця 23 групи 

34. Чуприненко Маргарита, учениця 41 групи 

35. Шиц Едуард, учень 45 групи. 

 
22 дівчаток і 13 хлопчиків – краса і гордість Славутицького ліцею! 
 
Дуже важко, але, як ніколи, результативно ми з вами працювали протягом року 

всією ліцейською родиною: всі перемоги – результат наполегливої, серйозної, 

плідної співпраці учнів і педагогів ліцею за підтримки і розуміння батьків, отже і 

свято у нас спільне, і радість, гордість від того, що і цього року ми отримали високі 

результати і посіли 23 місце серед 50 найкращих загальноосвітніх навчальних 

закладів України теж спільні. Успіхів всім нам! І в подальшому! До зустрічі на Святі 

Науки-2013! 

 

Заступник директора ліцею з наукової роботи 

С.М. Тараброва 
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