
Кожного навчального року, за традицією, підво
дяться підсумки діяльності педагогічного ко
лективу Славутицького ліцею з розвитку твор
чих здібностей учнів. Найвагомішим аргумен
том, безперечно, є результативність ліцеїстів у 
всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових 
дисциплін, конкурсах-захистах науково- 
дослідницьких робіт учнів — членів Малої ака
демії наук України, творчих конкурсах 
і турнірах. До актової зали ліцею запрошуються 
вчителі ліцею, наймолодші ліцеїсти — першо
курсники, ліцеїсти третього курсу, які мають бу
ти нагороджені дипломами І — III ступенів за ви
сокий рівень виконання і захисту науково- 
дослідницьких робіт, ліцеїсти — переможці 
і призери обласних інтелектуальних змагань, 
міських конкурсів учнівської творчості.
І цього року святкове дійство відбулося 
у теплій, родинній атмосфері.

Світлана ТАРАБРОВА,
заступник директора Славутицького ліцею 
з наукової роботи, 
фото Олега ШОСТАКА

Учнівський колектив ліцею 
налічує 241 ліцеїста. У 
ліцейських олімпіадах з базо
вих дисциплін учні ліцею вис
тупили 488 разів, що складає 
198% від загальної кількості 
ліцеїстів. Найбільш результа
тивними були виступи 
52 ліцеїстів, серед яких слід 
відзначити тих, хто став пере
можцем і призером з чотирь
ох, п'яти, шести і навіть вось
ми олімпіад: переможці і при
зери восьми ліцейських 
олімпіад — Соловйова Тетя
на, учениця 12 групи, і Репех 
Сергій, учень 33 групи; семи
разовий призер і перемо
жець ліцейських олімпіад з 
базових дисциплін учень 22 
групи Булочніков Андрій; 
шестиразовий призер і пере
можець ліцейських олімпіад 
учениця 12 групи Круковець 
Ксенія; п'ятиразові пере
можці і призери ліцейських 
олімпіад — учні 22 групи До
бродій Роман і Селютін 
Даніїл, учениця 21 групи 
Лапко Юлія, учениця 24 гру
пи Ісірова Катерина, учень 
42 групи Володько Вяче
слав; чотириразові пере
можці і призери ліцейських 
олімпіад учні 12 групи Авра
менко Олеся та Івченко Ро
ман, учень 22 групи Че- 
лядінов Роман, учениця 24 
групи Латишева Олександ
ра, учениці 41 групи 
Купрієнко Вікторія та Виш- 
невська Ганна, учениця 43 
групи Салій Ірина.

У І етапі олімпіад 103 
ліцеїсти посіли 219 призових 
місць, серед них переможців
— 45, посіли другі місця —
81, треті — 93 ліцеїсти.

Лідером серед учасників І 
(ліцейського) етапу всеук
раїнських учнівських олімпіад 
з базових дисциплін 2007/08 
н.р. стала 12 група, на друго
му місці — 21 група, третє 
місце посіла 32 група.

Загальна кількість
ліцеїстів — учасників міських 
олімпіад з базових дисциплін
— 195 чоловік. Найбільшу ак
тивність виявили учні 12 та 22 
груп математичного профілю 
навчання, 33 групи природ
ничого профілю навчання та 
42 фізико-математичної гру
пи.

Тенденція перемог

ліцеїстів у міських олімпіадах 
з базових дисциплін зали
шається незмінно позитив
ною: 2000/01 н.р. — 23, 
2001/02 н.р. -  62,
2002/03 н.р. -  72, 2003/04 
н.р. — 91, 2004/05 н.р. — 
120, 2005/06 н.р. -  123, 
2006/07 н.р. -  133, 2007/08 
н.р. — 145 призових місць, з 
них перших — 37, других — 
44, третіх — 64.

Внески у результативність 
виступів команд ліцею на 
міських олімпіадах у 2007/08 
н.р. за показником "загальна 
кількість призових місць" на
ступна: команда учасників
олімпіади з української мови 
та літератури — 15 призових 
місць; команди істориків і 
математиків — по 14 призо
вих місць; з економіки і за
рубіжної літератури — по 13 
призових місць; команда 
учасників з англійської мови, 
фізики, біології, географії — 
по 11 призових місць; з пра
вознавства — 10; з об
разотворчого мистецтва — 7; 
хімії, інформатики — по 6; 
німецької мови — 3 призових 
місця.

94 зі 195 ліцеїстів — учас
ників міських олімпіад — 
посіли від одного до шести 
призових місць. Відзначимо 
тих, виступи яких були 
найбільш результативними:

I курс (3 клас): п'ятира
зові переможці і призери 
міських олімпіад — учениці 
12 групи Круковець Ксенія 
(біологія І, фізика І, хімія II, 
образотворче мистецтво І, 
українська мова та літерату
ра II, історія III) та Соловйова 
Тетяна (українська мова та 
література І, зарубіжна літе
ратура І, фізика II, біологія II, 
історія III); И, учениця 12 гру
пи, триразовий призер 
міських олімпіад (фізика II, 
географія II, зарубіжна літе
ратура III).

II курс (9 клас): учень 22 
групи Булочніков Андрій, 
шестиразовий перемо
жець і призер міських 
олімпіад: географія І, хімія II, 
інформатика III, математика 
III, правознавство III, ук
раїнська мова та література 
III; п'ятиразові переможці і 
призери міських предмет
них олімпіад: Добродій Ро

"Свято Науки
ман, учень 22 групи (фізика І, 
хімія І, інформатика І, мате
матика II, правознавство III); 
Лапко Юлія, учениця 21 гру
пи (англійська мова І, ук
раїнська мова та література
II, зарубіжна література III, 
історія III, правознавство III). 
Ісірова Катерина, учениця 
24 групи, посіла чотири при
зових місця на міських 
олімпіадах (географія І, еко
номіка І, правознавство II, 
історія II). По три призових 
місця — учні 22 групи Шев
чук Ангеліна (математика І, 
образотворче мистецтво II, 
зарубіжна література III) та 
Селютін Даніїл (інформати
ка II, правознавство II, мате
матика III).

III курс ПО клас): найре
зультативніший, як і мину
лого року, виступ на 
міських олімпіадах Репеха 
Сергія, учня 33 групи, пере
можця і призера семи 
олімпіад (біологія І, географія 
І, економіка II, хімія III, 
фізика III, правознав
ство III, зарубіжна літе
ратура III). Повторен
ня минулорічної ре
зультативності Про
ценко Владиславою, 
ученицею 34 групи, чо
тириразовим призе
ром міських олімпіад 
2007/08 н.р.(німецька 
мова І, англійська мова 
І, економіка І, історія 
II). Шуман Світлана, 
учениця 34 група, ста
ла триразовим призе
ром міських олімпіад 
(зарубіжна література 
І, географія II, еко
номіка II).

IV курс (11 клас): 
учень 42 групи Володько 
В'ячеслав — п'ятиразовий 
призер олімпіад (інформати
ка І, математика І, фізика II, 
хімія II, англійська мова II); по 
три призових місця — учени
ця 43 групи Бородіна Тетяна 
(зарубіжна література І, 
біологія І, хімія І), учениця 41 
групи Костюк Анна (німець
ка мова І, українська мова та 
література І, англійська мова 
II), учениця 43 групи Салій 
Ірина (географія І, біологія II, 
хімія III) та учениця 42 групи 
Першина Тетяна (зарубіжна 
література І, математика III, 
фізика III). По два призових 
місця посіли Бивалькевич 
Роман, учень 42 групи (фізи
ка І, математика II), 
Купрієнко Вікторія, учениця 
41 групи (правознавство І, ук
раїнська мова та література 
II), Колотило Анастасія, уче
ниця 44 групи (економіка II, 
географія II), Божок Єгор, 
учень 43 групи (німецька мо
ва II, історія III), Зубок Юлія, 
учениця 44 групи (географія
III, економіка III), Вишневсь- 
ка Ганна, учениця 41 групи 
(історія II, правознавство III).

Ліцеїсти — призери і пе
реможці міських олімпіад — 
отримали дипломи І — III сту
пенів відділу освіти на клас
них годинах в день Свята ос
таннього дзвоника в ліцеї 31 
травня 2008 року.

До заявок на участь ко
манд Славутича в обласних 
олімпіадах з базових дис
циплін було включено 47 (ми
нулого року — 48) ліцеїстів —

переможців міських олімпіад, 
що складає 78 (минулого ро
ку — 77) % від загальної 
кількості учасників обласного 
етапу олімпіад з базових дис
циплін від Славутича. Коман
ди учасників олімпіад з 
біології, математики, інфор
матики, географії, німецької 
мови, правознавства, історії, 
економіки, української мови 
та літератури, зарубіжної 
літератури на 100 % були 
укомплектовані ліцеїстами. 
Цього року ліцеїсти вибороли 
25 призових місць на 
олімпіадах обласного рівня.

Динаміка перемог ліце
їстів в обласних олімпіадах з 
базових дисциплін наступна: 
2000/01 н.р. -  6, 2001/02 
н.р, -  10, 2002/03 н.р. -  12, 
2003/04 н.р. -  17, 2004/05 
н.р. -  24, 2005/06 н.р. -  23, 
2006/07 н.р. -  26, 2007/08 
н.р. — 25 призових місць, се
ред них перших — 4, других 
— 5, третіх — 16.

Особиста результа
тивність в обласних олім
піадах наступна:

Біологія. Чотири призо
вих місця. Бородіна Тетяна 
(43 група) — II місце, Рафа- 
ловська Олександра (33 
група) — III місце, Репех 
Сергій (33 група) — III місце, 
БахмачукАнна (23 група) — 
III місце.

Хімія. Три__призових
місця. Булочніков Андрій
(22 група) — І місце, Доб
родій Роман (22 група) — II 
місце, Бородіна Тетяна (43 
група) — III місце.

Економіка. Три призо
вих місця. Колотило Анас
тасія (44 група) — І місце, 
Проценко Владислава (34 
група) — III місце, Ісірова 
Катерина (24 група) — III 
місце.

Географія. Два призо
вих місця. Репех Сергій (33
група) — І місце, Ісірова Ка
терина (24 група) — III місце.

Фізика. Два призових 
місця. Бивалькевич Роман
(42 група) — II місце, Доб
родій Роман (22 група) — III 
місце.

Математика. Два при
зових місця. Бивалькевич 
Роман (42 група) — II місце, 
Володько В'ячеслав (42 
група) — III місце.

Правознавство. Два 
призових місця. Ісірова

Катерина (24 група) — III 
місце, Купрієнко Вікторія
(41 група) — III місце.

Українська мова та літе
ратура. Два призових 
місця. Соловйова Тетяна
(12 група) — III місце, Костюк 
Анна (41 група) — III місце.

Німецька мова. Костюк 
Анна (41 група) — III місце.

Інформатика. Два при
зових місця. Добродій Ро
ман (22 група) — II місце, 
Володько В'ячеслав (42 
група) — III місце.

Образотворче мис
тецтво. Круковець Ксенія 
(12 група) — І місце.

Історія. Ісірова Катери
на (24 група) — III місце.

Призери обласних 
олімпіад з базових дисциплін 
отримали дипломи II — III 
ступеня на святі останнього 
дзвоника в ліцеї 31 травня. 
Переможці отримали дипло
ми на обласному святі науки 
29 травня.

Також на святі останнього 
дзвоника отримали подяку 
Головного управління освіти і 
науки Київської обласної 
державної адміністрації вчи
телі ліцею, які підготували пе
реможців та призерів облас
них олімпіад, а саме: Алених 
Т.Ф., Артем'єва І.В., Бонда
ренко Л.В., Дерека Н.І., 
Зінченко В.А., Леонова Л.М., 
Микитенко І.В., Парубець
B. М., Пихтар М.П., Полулях 
Т.П., Проценко І.В., Рафа- 
ловська Н.О., Тараброва
C. М., Шаповал В.О., 
Шишкіна І.О. Вручав дипло
ми заступник міського голо
ви, завідуючий відділом 
освіти Линкевич О.Б.

В наукових секціях Славу
тицького наукового товари
ства учнів Малої академії на
ук України реалізується прин
цип діяльнісного підходу до 
навчання, найбільш ефектив
но здійснюється раннє вияв
лення та розвиток творчих 
здібностей учнів. У Славу- 
тицькому науковому това
ристві вже 12 років працю
ють фізико-математичне, 
хіміко-біологічне, історико- 
географічне відділення, 
відділення обчислювальної 
техніки і програмування, 
філології та мистецтвознав
ства.

З 2000 року базовим за
кладом Славутицького на

укового товариства МАН Ук
раїни є Славутицький ліцей. 
Вихованці Славутицького на
укового товариства МАН от
римали немало перемог на 
обласних конкурсах-захистах 
науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів МАН України; є 
перемоги в конкурсах і рес
публіканського рівня.

Цього року на обласному 
конкурсі-захисті науково- 
дослідницьких робіт учнів — 
членів Малої академії наук 
України Славутицьким на
уковим товариством учнів 
МАН України були представ
лені наукові фізико-матема- 
тичне, хіміко-біологічне, істо- 
рико-географічне відділення, 
відділення філології та мис
тецтвознавства. Шість з 
восьми учнів, яки були учас
никами обласного конкурсу 
захисту науково-дослідниць
ких робіт, нагороджені дипло
ми І, II і III ступеня (роботи з 
фізики, екології, психології, 

економіки, ук
раїнської літерату
ри, історичног 
краєзнавства).

Бивалькевич 
ман, переможець 
обласного конкур- 
су-захисту науково- 
дослідницьких робіт 
учнів — членів МАН 
України, отримав 
диплом на обласно
му святі науки 29 
травня, а призери 
конкурсу-захисту 
отримали дипломи 
II — III ступенів, а їх 
наукові керівники — 
Тараброва С.М., Ла- 
дижев Л.С., Нечай 
Т.О., Бондаренко 

Л.В., Проценко І.В., Курач 
Л.С. — подяки Головного уп
равління освіти і науки 
Київської обласної державн. 
адміністрації на святі оста - 
нього дзвоника в ліцеї  
травня 2008 року. Вручав 
дипломи заступник міського 
голови, завідуючий відділом 
освіти Линкевич О.Б.

Бивалькевич Роман і Не
чай Вероніка стали лауреата
ми, а Репех Сергій — пере
можцем загальноміської акції 
"Славутчанин-2007" в номі
нації "Краща наукова робота 
Малої академії наук".

Учасниками республі
канських олімпіад з базових 
дисциплін були: з біології — 
Рафаловська Олександра 
(33 група) і Репех Сергій 
(33 група); з хімії — Бу
лочніков Андрій (22 група), з 
економіки — Колотило 
Анастасія (44 група). Всі во
ни отримали дипломи учас
ників республіканських 
олімпіад відповідно з 
біології, хімії та економіки 
під час закриття рес
публіканських олімпіад. Ре
пех Сергій посів III місце на 
республіканському кон
курсі- захисті науково- 
дослідницьких робіт учнів- 
членів МАН України, а Роман 
Бивалькевич отримав дип
лом лауреата.

Призерами міського етапу 
VIII Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра 
Яцика стали учениці 12 групи 
Соловйова Тетяна (вчитель 
Парубець В.М.), 31 групи Ро-



манюк Анастасія (вчитель 
Бондаренко Л.В.), 41 групи 
Костюк Анна (вчитель Бонда
ренко Л.В.)

На міському етапі Всеук
раїнського конкурсу учнів
сько ї творчості "Об’єднаємо
ся ж, брати мої", в номінації 
" Література", посіли друге 
місце Терещенко Анастасія, 
учениця 31 групи, та третє 
місце Бородіна Тетяна, уче
ниця 43 групи (вчитель Бон
даренко Л. В.)

У міському брейн-ринзі 
"Підліток і право" команда 
ліцею у складі: Ісірової Кате
рини (24 група), Репеха 
Сергія (33 група), Вишневсь- 
кої Ганни (41 група), Купрієнко 
Вікторії (41 група), Бородіної 
Тетяни (43 група) — виборола 
друге місце. Підготував ко
манду вчитель правознавства 
ліцею Зінченко В.А.

Вперше цього року з ме
тою залучення широкої 
 успільної уваги до проблеми 
 зхисту тварин було проведе- 

н о  міський конкурс дитячих 
творчих робіт про захист тва
рин. Терещенко Анастасія 
стала переможцем цього кон
курсу в номінації "Художній 
прозовий твір". У міському 
конкурсі "Журналістський 
першоцвіт" вона здобула ще 
одну перемогу.

У міському етапі обласно
го конкурсу творчих робіт, 
присвяченому 200-річчю від 
дня народження Миколи Ва
сильовича Гоголя, "Світова 
слава Миколи Гоголя" пере
можцем стала ліцеїстка 11 
групи Живець Альона, а Кос
тюк Анна посіла друге місце.

Участь у міському конкурсі 
творчих робіт "Голодомор: 
погляд з відстані часу" при
несла перемогу Бородіній Те
тяні (43 група), у номінації 
"Художній твір", і Ляпку Арте
му (43 група), у номінації "Твір 
образотворчого мистецтва".

У міському етапі обласно
го літературного конкурсу 
"Дивослово" Лапко Юлія (21 
група), Шевчук Ангеліна (22 
група), Кубрак Тетяна (21 гру
па), Терещенко Анастасія (31 
група) посіли перші місця.

Живець Альона (11 група), 
Лапко Юлія (21 група), Во
лодько В'ячеслав (42 група) 
стали призерами (посіли 
другі місця) Всеукраїнського 
конкурсу літературних творів 
та творів образотворчого ми

стецтва "Безсмертний по
двиг українського народу".

У Міжнародному матема
тичному конкурсі "Кенгуру- 
2008", організатором якого в 
Славутичі третій рік поспіль є 
вчитель математики ліцею 
Дівицька О.А., взяли участь 42 
ліцеїсти, які навчаються в гру
пах переважно математично
го профілю. Сертифікати з 
оцінкою "відмінний резуль
тат" отримали учні 
12-ї математичної групи — 
Криволап Дмитро і Репех 
Дмитро; 15 ліцеїстів отрима
ли сертифікати з оцінкою "до
брий результат".

Цього року вперше 
ліцеїсти стали учасниками 
Всеукраїнського фізичного 
конкурсу "Левеня-2008” , ко
ординатором якого в Україні, 
як і математичного "Кенгуру- 
2008” , є Львівський фізико- 
математичний ліцей при 
Львівському національному 
університеті імені Івана Фран
ка. Десять з одинадцяти учас
ників конкурсу отримали сер
тифікати з оцінкою "добрий 
результат". І це дійсно є доб
рий результат!

Одним з напрямків діяль
ності ліцею з розвитку творчої 
особистості ліцеїста є науко
во-дослідницька діяльність. 
Ліцеїсти III курсу протягом на
вчального року проводили 
пошукову, дослідницьку ро
боту за різною тематикою під 
керівництвом педагогів 
ліцею. Завершальним ета
пом цієї роботи був захист 
робіт на кафедрах ліцею, який 
відбувся у квітні.

Всього захистилося 70 
ліцеїстів, з них 39 — на висо
кому рівні. На кафедрі 
суспільно-гуманітарних дис
циплін захистилося 34 
ліцеїсти: з української літера
тури — 3 (керівники Бонда
ренко Л.В., Кушнеренко О.В., 
Парубець В.М.), із зарубіжної 
літератури — 4 (керівники Рак 
Г.О., Фурман Ю.І.), з 
англійської мови — 5
(керівники Соловйова Н.С., 
Сльозка Н.Я.), з німецької мо
ви — З (керівник Алених Т.Ф.), 
з історії — 6 (керівники Курач 
Л.С., Зінченко В.А.), з психо
логії — 3 (керівники Нашиба 
Г.А., Нечай Т.О.), з економіки 
— 4 (керівник Проценко І.В.), 
з фізичної культури — 4 
(керівник Приходько О.В.), з 
правознавства — 1 (керівник

Зінченко В.А.). За рішенням 
журі 19 учнів нагороджені 
дипломами за високий рівень 
виконання і захисту 
дослідницьких робіт.

На кафедрі природничо- 
математичних дисциплін за
хистилося 36 ліцеїстів: з ма
тематики — 6 (керівники 
Дівицька О.А., Шишкіна І.О.),
3 фізики — 4 (керівники Мар
ченко І.Г., Полулях Т.П.), з ас
трономії — 1 (керівникТараб- 
рова С.М.), з інформатики —
4 (керівники Рудик О.Г., Ша
повал В.О.), з хімії — 6 
(керівники Ладижев Л.С., Ми- 
китенко І.В.), з біології — 8 
(керівники — Артем'єва І.В., 
Рафаловська Н.О.), з гео
графії — 7 (керівники Дерека 
Н.І., Леонова Л.М.). За рішен
ням журі 20 учнів нагороджені 
дипломами за високий рівень 
виконання і захисту 
дослідницьких робіт; 10 
ліцеїстів нагороджені дипло
мами І ступеня, 23 — дипло
мами II ступеня, 6 — дипло
мами III ступеня. Анотації 
робіт 47 ліцеїстів занесені до 
картотеки "Обдаровані діти" 
бібліотеки ліцею.

Журі кафедри природни
чо-математичних дисциплін 
запропонувало учениці 32 
групи фізико-математичного 
профілю навчання Хабановій 
Жанні (керівник Тараброва 
С.М.) та учениці 33 групи при
родничого профілю навчання 
Рафаловській Олександрі 
(керівник Рафаловська Н.О.) 
наступного навчального року 
продовжити вивчення про
блемного питання у 
відповідних секціях Славу- 
тицького наукового товарист
ва учнів МАН України.

Журі кафедри суспільно- 
гуманітарних дисциплін за
пропонувало ученицям 34 
групи економічного профілю 
навчання Печерській Єлиза
веті (керівник Соловйова 
Н.С.), Линкевич Аліні та Пет- 
рич Анастасії (керівник Про
ценко І.В.); ученицям 31 групи 
гуманітарного профілю на
вчання Александрова Дарині 
(керівник Рак Г.О.), Кравченко 
Анні (керівник Сльозка Н.Я.) 
та Підгайній Ганні (керівник 
Нашиба Г.А.); учню 32 групи 
ф і з и к о - м а т е м а т и ч н о г о  
профілю навчання Чабаєву 
Олександру (керівник Курач 
Л.С.) наступного навчального 
року продовжити вивчення

проблемного питання у 
відповідних секціях Славу- 
тицького відділення МАН.

Журі відзначає позитивну 
динаміку у зростанні якості 
виконання курсових робіт що
до доведення актуальності 
теми дослідження, глибини її 
теоретичного обґрунтування, 
самостійності в організації і 
проведенні експерименту. 
Захист робіт, виконаних на 
високому рівні, супроводжу
вався мультимедійними пре
зентаціями.

Слід відзначити добро
совісне ставлення до вико
нання обов'язків керівників 
дослідницьких робіт із ґрун
товною дослідницько-експе
риментальною частиною і 
створенням комп'ютерних 
програм Артем'євої І.В., Бон
даренко Л.В., Дереки Н.І., 
Зінченка В.А., Курач Л.С., Ла- 
дижева Л.С., Леонової Л.М., 
Микитенко І.В., Нашиби Г.А., 
Нечай Т.О., Полулях Т.П., При- 
ходька О.В., Проценко І.В., 
Рак Г.О., Рафаловської Н.О., 
Рудика О.Г., Сльозки Н.Я., Со
ловйової Н.С., Тарабрової 
С.М., Шаповала В.О.

Підкоряються ліцеїстам і 
спортивні вершини: ліцеїстка 
44 групи Голубець Анастасія 
стала переможцем в змаган
нях з легкої атлетики в рамках 
обласного етапу III Всеук
раїнських спортивних ігор 
школярів "Малі олімпійські 
ігри". Ще більшу висоту подо
лала Клімантова Євгенія, уче
ниця 11 групи ліцею: вона 
стала переможцем рес
публіканського етапу "Малих 
олімпійських ігор" в змаган
нях з художньої гімнастики.

За високі досягнення в 
олімпіадах, турнірах, конкур
сах обласного і рес
публіканського рівнів ліцеїсти 
були нагороджені диплома
ми, пам’ятними медалями, 
подарунками та сертифіката
ми стипендіатів міського го
лови на святі відзначення об
дарованої молоді в рамках 
Дня міста.

Цього року стипендіатами 
міського голови стали: Бах- 
мачук Анна, учениця 23 групи; 
Бивалькевич Роман, учень 42 
групи; Бородіна Тетяна, уче
ниця 43 групи; Булочніков 
Андрій, учень 22 групи; Виш- 
невська Ганна, учениця 41 
групи; Володько В'ячеслав, 
учень 42 групи; Голубець Ана
стасія, учениця 44 групи; 
Дмитренко Анна, учениця 41 
групи; Добродій Роман, учень 
22 групи; Журавська Марина, 
учениця 44 групи; Ісірова Ка
терина, учениця 24 групи; 
Клімантова Євгенія, 11 група; 
Колотило Анастасія, учениця 
44 групи; Костюк Анна, учени
ця 41 групи; Круковець 
Ксенія, учениця 12 групи; 
Купрієнко Вікторія, учениця 
41 групи; Нечай Вероніка, 
учениця 43 групи; Проценко 
Владислава, учениця 34 гру
пи; Рафаловська Олександ
ра, учениця 33 групи; Репех 
Сергій, учень 33 групи; Со
ловйова Тетяна, учениця 12 
групи.

Результати інтелектуаль
них змагань — всеук
раїнських учнівських пред
метних олімпіад, турнірів, 
конкурсів, які відбулися у 
2007/08 н. р., ще більше 
зміцнили авторитет Славу- 
тицького ліцею як навчально
го закладу, в якому учні отри
мують знання високої якості, 
розвивають свої обдарування 
і творчі здібності.


