
ТРАВЕНЬ-2005. ЛІЦЕЙ. СВЯТО НАУКИ
17 травня в ліцеї відбулося ювілейне свято Науки, яке відкрив док

тор економічних наук міський голова Володимир Петрович Удовиченко.
Минає п’ятий навчальний рік у ліцеї. Вп'яте ліцей звітує про 

свої досягнення в інтелектуальних змаганнях —  Всеукраїнських 
учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах.

Щоденна, копітка, напружена праця педагогічного й учнівсь
кого колективів ліцею, взаєморозуміння і взаємопідтримка всіх 
членів ліцейської родини увінчалися успіхом.

Перший (ліцейський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з базових дисциплін 2004/2005 навчального року охопив 556 
ліцеїстів, що складає 192%  від загальної кількості ліцеїстів.

Найбільшу активність виявили ліцеїсти в олімпіадах з мате
матики (75 учасників), з англійської мови (74), з української мови 
(73), з історії (68).

Як і в 2003/2004 навчальному році, так і в 2004—  2005-му ліде
ром серед учасників І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових дисциплін є 42 фізико-математична група —  329%  учас- 
ників'від загальної кількості ліцеїстів у групі. На другому місці —  21 
група гуманітарного профілю навчання (250%), третє місце под
ілили 13 та 23 групи природничого профілю навчання (по 232%). У  
II (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
дисциплін 197 виступів ліцеїстів принесли ліцею найбільшу серед 
загальноосвітніх навчальних закладів міста кількість призових місць 
— 120,з  яких перших— 28  других — 42 ,третіх — 50. 

Найактивнішими призерами II (міського) етапу Всеукраїнсь- 
ких учнівських олімпіад з базових дисциплін є:

Особистий внесок кожного учасника міських олімпіад ще 
більше зміцнив авторитет ліцею в Славутичі як закладу, в стінах 
якого учні отримують ґрунтовні знання з основ наук.

Для забезпечення якісної підготовки ліцеїстів до участі в  об
ласних олімпіадах з базових дисциплін заступником директора з 
наукової роботи та завідуючими кафедрами ліцею було організо
вано навчально-тренувальні заняття ліцеїстів, які увійшли до скла
ду міських команд-учасниць III (обласного) етапу олімпіад.

Ill етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 
було проведено згідно з графіком у термін з 15 січня по 27 лютого 
2005 року на базі КО ІПОПК у. Білій Церкві. Педагоги ліцею 
Артем’єва І.В., Леонова Л.М., Микитенко І.В., Курач Л.С., Ріпич 
О.В., Зінченко В.А., Проценко І.В., Пихтар М.П., Шаповал В.О. 
наказом відділу освіту були призначені керівниками команд та 
супроводжували учнів до місця проведення олімпіад.

У  III етапі олімпіад взяли участь 45 ліцеїстів і вибороли 24 
призових місця. Найкращі результати у команд біологів, фізиків і 
хіміків. Чільно виступила команда математиків. Достатньо високі 
результати показали ліцеїсти в олімпіадах з інформатики, еконо
міки, української мови та літератури, історії, правознавства, гео
графії.

Переможцями заочного туру III (обласного) етапу Всеукраїнсь
ких учнівських олімпіад з  базових дисциплін стали: учениця 44 гру
пи Лутченко Вікторія в олімпіаді з української мови та літератури, 
учениця 44 групи Тимофеева Олена в олімпіаді з англійської мови, 
учень 43 групи Косенко Микола в олімпіаді з економіки, учениця 43 
групи Бенецька Олександра в олімпіаді із зарубіжної літератури.

На обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 
учнів— членів Малої академії наук України Славутицьке відділен
ня МАН  України було Представлене відділенням обчислюваль
ної техніки і програмування, історико-географічним відділенням 
та відділенням мистецтвознавства і філології.

Результати такі:

У  IV (республіканському) етапі олімпіад взяли участь чотири 
ліцеїсти: з фізики —  учень 22 групи Орел Андрій та учень 12 гру
пи бивалькевич Роман; з математики —  учень 22 групи Леоненко 
Сергій та учень 32 групи Ерікайкін Микита. Вони нагороджені дип
ломами учасників IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
відповідно з фізики і математики. 

Учень 42-ї групи Беленок Ігор взяв участь у III (республікансь
кому) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідниць
ких робіт учнів —  членів МАН  України в секції “Комп'ютерні на
вчальні програми” і отримав диплом учасника.

За належну підготовку ліцеїстів до III і IV етапів Всеукраїнсь
ких учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2004/2005 навчаль
ному році наказом директора по ліцею оголошено подяку вчите
лям кафедри природничо-математичних дисциплін— Артем’євій 
І.В., Давидовій І.Г., Леоновій Л.М., Микитенко І.В., Пихтарю М.П., 
Полулях Т.П., Проценко І.В., Тарабровій С.М., Шаповалу В.О., 
Шишкіній І.О. та вчителям кафедри суспільно-гуманітарних дис
циплін —  Бондаренко Л.В., Зінченко В.А., Парубець В.М.

Команда біологів “Ліга-С” у складі ліцеїстів 33 групи природ
ничого профілю навчання —  Лати Ярослава, Москалика Дмитра, 
Московкіної Наталії, Тимошенка Андрія -  на чолі з керівником 
команди —  вчителем біології вищої категорії Артем’євою Іриною 
Вікторівною —  стала переможцем у III (республіканському) Все
українському турнірі юних біологів.

З  метою популяризації творчої спадщини Т.Г. Шевченка, роз
витку інтелектуального потенціалу України, підтримки таланови
тої молоді та творчої праці вчителів в Україні щорічно проходить
конкурс учнівської творчості “О б’єднаємося ж, брати мої”. Цього
року в обласному етапі конкурсу взяли участь ліцеїсти III курсу—
Повар Антон, Кохан Юлія, Бабенко Анастасія (31 група), Лата 
Ярослав (33 група).

В міському конкурсі рефератів “Ядерна енергетика: за і про
ти”, організованому Радою молоді Атомпрофспілки ВП А Р С  у
підтримку талановитої молоді Славутича, випускниця ліцею Хри
стина Казанцева, учениця 4 2  фізико-математичної групи, посіла
II місце і отримала цінний подарунок.

З метою сприяння утвердженню державного статусу українсь
кої мови, піднесення її престижу серед учнівської молоді, вихо
вання пошани до культури і традицій українського народу в на

вчальних закладах України проходив V  Міжнародний конкурс з ук
раїнської мови імена Петра Яцика. У  І (ліцейському) етапі конкур
су взяли участь 50 ліцеїстів, у II (міському) —  8 ліцеїстів. Тимофе
ева Олена (44 група) і Бабенко Анастасія (31 група) стали пере
можцями міського етапу V  Міжнародного конкурсу з української 
мови імена Петра Яцика, а Дмитрук Альона (44 група) і Костюк 
Ганна (11 група) посіли почесні ІІІ місця.

У  міському та обласному конкурсах на кращий кросворд на по
даткову тематику, засновником якого є Державна податкова інспек
ція у  місті Славутичі, взяли участь дев'ять ліцеїстів 35 групи еко
номічного профілю навчання: Хрустальов Іван, Беліцька Дар'я, 
Сільніченко Ярослава, Мишко Світлана, Лукін Павло, Дзигман 
Світлана, Макаренко Тетяна, Сорокіна Євгенія, Вершиніна Олена.

Троє ліцеїстів —  Повар Антон (31 група), TapaceHRo Дарина (23 
група) та Ріпич Марина (23 група) - написали конкурсні твори за 
темами: “Роль податків у нашому житті" та “Що таке податки і на
віщо вони потрібні?" Рішенням обласного журі Повар Антон визна
ний переможцем і отримав диплом І ступеня, Ріпич Марина стала 
призером і отримала диплом III ступеня.

Згідно з навчальним планом ліцею на 2004/2005 навчальний 
рік, відповідно до наказу по ліцею “Про організацію науково-досл- 
ідницької д іяльності ліцеїстів III курсу”, ліцеїсти III курсу протягом 
навчального року проводили пошукову, дослідницьку роботу за 
різною тематикою під керівництвом педагогів ліцею.

Протягом 18 квітня —  5 травня 2005 року за графіком відбував
ся захист курсових робіт на кафедрах ліцею. Всього захистилося 
79 ліцеїстів, з них 66 —  на високому рівні, 39 ліцеїстів нагороджені 
дипломами. Роботи 34 ліцеїстів занесені до Картотеки “Обдаро
вані діти” бібліотеки ліцею.

На кафедрі суспільно-гуманітарних дисциплін захистилося 
36 ліцеїстів: з української мови та літератури —  2 (керівник 
Кушнеренко О.В.), із зарубіжної літератури —  7 (керівники 
М єщ анінова О.В., Рак Г.О.), з англійської мови —  14 (керівник
—  Миронова Т.В.), з німецької мови —  2 (керівник —  Алених 
Т.Ф.), з правознавства —  2 (керівник —  Зінченко В.А.), з історії
—  2 (керівник —  Зінченко В.А.), з психології —  4 (керівники —
Нашиба Г.А., Нечай Т.О.), з економіки —  3 (керівник —  П ро
ценко І.В.). За рішенням журі 11 учнів нагороджені дипломами 
за високий рівень виконання дослідницьких робіт. Анотац ії 
робіт 12 ліцеїстів буде занесено до картотеки “Обдаровані діти” 
бібліотеки ліцею. 

На кафедрі природничо-математичних дисциплін захисти -  
лося 43 ліцеїсти: з математики —  10 (керівники —  Кузьменко 
А.Г., Шишкіна І.О.), з фізики —  10 (керівники —  Д авидова І.Ґ., 
Полулях Т.П., Тараброва С.М.), з інформатики—  4:(керівники
—  Рудик О.Г., Ш аповал В.О.), з хімії — 4 (керівник —  Микитен
ко І.В ), з біології —  8 (керівники —  Артем ’єва І.В., Ладижев 
Л.С., Раф аловська Н.О.), з географії — 7 (керівники — Дерека 
Н.І., Леонова Л.М.). За рішенням журі-28 учнів нагороджені 
дипломами за високий рівень виконання дослідницьких робіт. 
Анотації робіт 22 ліцеїстів буде занесено до картотеки “О бд а 
ровані діти" бібліотеки ліцею.

Журі кафедри природничо-математичних дисциплін було реко
мендовано Соловйовій Світлані, учениці 33 групи, наступного року 
виступити з доповіддю на конференції, присвяченій двадцятій 

річниці трагедії на ЧАЕС , та взяти участь у конкурсі рефератів 
"Ядерна енергетика: за і проти”; Бойку Артему, учню 32 групи, Хар
чу Марії, учениці 33 групи, та Гаріній Олесі, учениці 31 Групи, зап
ропоновано продовжити вивчення проблемного питання наступ
ного року у відповідних секціях Славутицького відділення Малої 
академії наук України.

Журі відзначає стійке зростання якості виконання курсових робіт 
ліцеїстами та переважно високий рівень їх захисту. Ця позитивна 
тенденція, відзначена журі ще минулого навчального року, є пере
конливим аргументом щодо застосування новітніх педагогічних 
технологій у навчально-виховному процесі.

Нагородження дипломами ліцеїстів III курсу
Протягом листопада —  лютого 2004/2005 навчального року 

в л іцеї тривав “Інтелектуальний мараф он”, метою якого стали 
розвиток творчої ініціативи учнів, заохочення їх до Самоосві
ти, сприяння розвиткові здібностей та інтелекту у формі твор
чого змагання. У 13 етапах мараф ону взяли участь 31 ліцеїст, 
переважно учні І курсу (17 учасників). Дипломи призерів отри
мали три ліцеїсти: Ріпич М арина (23 група) —  І місце, Отро-- 
щенко Юлія (11 група) —  II місце, Бивалькевич Роман (12 гру
па) —  III місце. Сл ід  також відзначити найбільш активних “ма
раф онц ів” —  Т авр іна  Я р о с л а ва  (12 група), Зєм лянн ікову 
М ар ’яну (11 група), Коробчука Ігоря (12 група), Федорченка 
Єгора (12 група), Бородіну Тетяну (12 група), Кабанову Альону 
(32 група), Глухову Анастасію  (33 група).

За високі досягнення в олімпіадах, турнірах, конкурсах облас
ного і республіканського рівня ліцеїсти нагороджуються диплома
ми, медалями та стипендією міського голови (їх кількість зросла 
від 12 у 2001/2002 н.р. до 23 у 2004/2005 н.р.).

Наразі поздоровляю педагогічний і учнівський колективи ліцею 
з високими досягненнями в інтелектуальних змаганнях міського, 
обласного та республіканського рівнів та бажаю всім творчої на
снаги, наполегливості у досягненні нових перемог.

С. Т АРАБРО ВА, заступник директора л іцею  
з наукової роботи


