
Робота з обдарованими і талановитими учнями 

У кожній людині сонце. Тільки дайте йому світити. 
Сократ 

Педагогічний колектив ліцею постійно дбає про те, щоб не просто знайти 

обдарованих дітей, а відкрити обдарованість в кожному. Вчителі ліцею 

створюють всі умови для розкриття та розвитку здібностей учнів.  Саме тому 

методична робота в галузі роботи з обдарованими школярами, підготовка їх до 

районних турів, конкурсів, олімпіад є плідною і результативною. У ліцеї вже 

протягом багатьох років працює наукове товариство учнів і вчителів ліцею 

«Спектр», метою якого є виявлення обдарованих дітей та створення умов для їх 

оптимального розвитку. Завдання педагогів полягає в тому, щоб створити такі 

умови, з яких будь-яка дитина могла б просуватися шляхом власної 

досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно. Цей шлях називається 

«самовдосконаленням дитини в умовах освітнього процесу». Результатом 

співпраці учнів і вчителів є активна участь та призові місця ліцеїстів в 

олімпіадах, МАНах та конкурсах з різних предметів.   

У 2018-2019 навчальному році наші ліцеїсти здобули 106 призових місць 

на ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, на ІІІ (міському) 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад призерами стали 16 ліцеїстів. 

Результати ІІ (районного) етапу олімпіад 

Розподіл місць за предметами 

№ 

з\п 

Навчальний предмет Загальна 

кількість 

призових місць 

І м. ІІ м. ІІІ м. 

1 Українська мова та літ. 12   5 7  

2 Англійська мова 

Німецька мова  

10 

1  

3 

 

2 5 

1  

3 Зарубіжна література та 

рос.мова  

11 4  3  4 

4 Математика  8  2 6 

5 Лінгвістика 4 1 1 2 

6 Фізика  1   1 



7 Астрономія 1   1 

8 Географія  5    5 

9 Економіка  3  1 1 1 

10 Історія  2 1  1 

11 Правознавство  -    

12 Біологія  6  2 4 

13 Екологія 1   1 

14 Інформаційні технології  -    

15 Комп’ютерна анімація  3  1 2 

 Комп’ютерна графіка  8 1 1 6 

16 WEB-дизайн  -    

17 Образотворче мистецтво  28  12 13 3 

18 Фізкультура  1   1 

19 Хімія  1    1 

Всього 106 23 31 52 

 

На І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої 

академії наук переможцями стали 34 ліцеїсти, на ІІ (міському) етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Київського територіального відділення Малої академії наук у 2018-2019 н.р. 

призерами стали 6 ліцеїстів. 

Аналізуючи результати участі учнів ліцею у І (районному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Київського територіального відділення Малої академії наук протягом трьох 

років, слід зазначити, що кількість переможців зростає: 19 переможців у 2016-

2017 н.р., 28 переможців у 2017-2018 н.р. і 34 переможця в 2018-2019 н.р.  

Результати І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН за 2016-2019 р.р. 



Кількість переможців 

2016-2017 н.р. 

Кількість переможців 

2017-2018 н.р. 

Кількість переможців 

2018-2019 н.р. 

19 28 34 

Найбільше робіт, представлених на І (районному) етапі в 2018-2019 

навчальному році, було з математики і української філології, і, відповідно, 

більшість призових місць, отриманих на І етапі, 13 місць – з математики, 10 

місць - з української філології, 7 місць – із зарубіжної літератури, 2 – з історії. 

По одному призовому місцю – з фізики, економіки та соціології. 

Результати І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН. Розподіл місць за предметами 

№ 

з\п  

Секція, відділення  Загальна 

кількість місць  

І м.  ІІ м.  ІІІ м.  

1  Українська філологія  9 1 4 4 

2  Англійська мова  -    

3  Зарубіжна літ.  7 2 2 3 

4  Математика  13 1 8 4 

5  Фізика, астрономія  1  1  

6  Наук про Землю  -     

7  Економіка  1   1 

8  Історія, суспільствознавство 

та правознавство  

2  1 1 

9  Біологія  -    

10  Екологія та аграрні науки  -    

11  Хімія  -    

12  Комп’ютерні науки  -    

13  Психологія  -    



14  Технічних наук  -    

15 Соціологія 1   1 

Загальна кількість 34 4 16 14 

 

Найбільшу кількість призових місць в олімпіадах і МАНах вибороли учні 

вчителів: Гойни О.О. (33 призери), Граждан Г.Г. (17 призерів), Шпильової В.С. 

(12 призерів), Лагуш Л.А. (11 призерів), Старостенко Л.А. (9 призерів), 

Данилової О.Є.– (9 призерів), Конончук О.М. (5 призерів). 

На районному етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

студентської та учнівської творчості ім. Т.Г. Шевченка учениця 9-в класу 

Пановікова Діана посіла ІІ місце. Слід зазначити, що на районному етапі 

міського фестивалю-конкурсу юних поетів «Поетична весна. Український 

контент» учениця 8-а класу Клепець Софія посіла ІІІ місце. Наші учні достойно 

представили наш ліцей в мовному конкурсі знавців української мови ім.. Петра 

Яцика. Команда нашого ліцею посіла ІІ місце в районному конкурсі знавців 

української мови «Нащадки Кобзаря» до 205-ї річниці від дня народження 

українського поета, письменника, художника, громадського та політичного 

діяча Т.Г. Шевченка, який відбувся 12 березня 2019 року у Палаці дитячої та 

юнацької творчості. У заході брали учать десять команд з числа учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів Солом’янського району міста Києва на 

чолі з кураторами – вчителями української мови. 

За умовами конкурсу завдання були спрямовані на перевірку: 

- орфографічних та орфоепічних норм української мови; 

- правил пунктуації; 

- фразеології, крилатих висловів, прислів’їв; 

- перекладів (з російської мови); 

- правил слововживання; 

- словникового запасу та загальної ерудиції конкурсантів. 

 

 



Учать учнів ліцею у конкурсах, змаганнях, турнірах з української 

мови та літератури 

Назва конкурсу 

Хто брав участь 

Місце ПІБ вчителя К-сть 

учнів 
ПІБ учня/учнів Клас 

Конкурс знавців 

української мови ім. 

П. Яцика 

2 

Шпак Марина 6-А - Хоменко О.І. 

Ліпатов Михайло 10-Б - Граждан Г.Г. 

Районний етап 

міського 

фестивалю- 

конкурсу юних 

поетів «Поетична 

весна. Український 

контент» (районний 

етап) 

1 Клепець Софія 8-А ІІІ 

Мащенко 

В.В./Хоменко 

О.І. 

Районний конкурс 

знавців української 

мови «Нащадки 

кобзаря» 

6 

Герцойг Аріна, Брідун 

Владислав, Грозний 

Ярослав, Литвиненко 

Єлизавета, Неговська 

Дар’я, Ревенок Софія 

8-А ІІ 
Мащенко 

В.В./Хоменко О.І. 

ІХ Міжнародний 

мовно-літературний 

конкурс 

студентської та 

учнівської творчості 

ім. Т.Г. Шевченка 

1 Пановікова Діана 9-В ІІ 

 

Граждан Г. Г. 

 

 

Вже традиційно учні ліцею беруть активну участь і отримують дипломи 

переможців у позапрограмних олімпіадах. Наприклад, «Олімпус» з математики, 

хімії, «Кенгуру» з математики, Всеукраїнська інтернет-олімпіада з хімії та 

біології, що проводиться Харківською освітньою організацією «На урок», 

Всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет» та інші.  

Вчителі англійської мови залучили учнів 5-10 класів до участі в конкурсі 

знавців англійської мови «Юний ютюбер», у якому діти знімали відеоролики 

англійською мовою. Ліцеїсти отримали 7 призових місць. 5 березня 2019 р. 

відбулося урочисте нагородження учнів ліцею- переможців конкурсу «Юний 

YouTuber», організованого освітньою компанією Albion Education. За перемогу 

учні отримали сертифікати та цінні подарунки від компанії Albion Education. 

 



Учні-переможці: 

2 місце 

 Микола Топілін, 9-а клас; 

 Олексій Горєв, 6-а клас; 

 Вероніка Драган, Софія Сафонова та Вероніка Просвіркін, 5-б клас. 

3 місце 

 Михайло Варшавский, 6-а клас; 

 Анна Сердюк та Поліна Піхало, 11-а клас; 

 Віктор Окончук, Іван Костюк та Ігор Дейнеко, 10-а клас; 

 Артем Ліньов, 9-а клас. 

Учні 9-11 класів нашого ліцею в співпраці зі своїми учителями географії 

Даниловою О.Є., історії Баклан Л.Г. та зарубіжної літератури Лагуш Л.А. стали 

активними учасниками конкурсу есе для учнів 9-11 класів на соціальну 

тематику, організованого Київським національним економічним університетом 

ім.. В.Гетьмана. 

Переможці: 

Номінація «За неординарність думок» 

ВИНОГРАДОВА ГАБРІЄЛЬ (9-А КЛАС) 

Номінація «За ґрунтовність думок» 

ВЛАСКОВА КСЕНІЯ (9-В КЛАС) 

та найактивніші учасники: 

Сердюк Анна (11-а клас) 

Ляпунова Олександра (10-б клас) 

Солярик Яна (10-б клас) 

Пановікова Діана (9-в клас) 

Виноградова Вероніка (9-а клас) 

Отже, участь і перемоги ліцеїстів у різноманітних олімпіадах, конкурсах, 

творчих зустрічах, мовно-літературних квестах, проектах свідчать про бажання 

дітей реалізовувати свої здібності, вивчати предмети, бути гідними 

громадянами рідної країни, а кількість переможців свідчить про добросовісну 

роботу вчителів ліцею. 


