Звіт про науково-методичну роботу
за 2020 / 2021 навчальний рік
З січня 2021 року ліцей змінив статус – став академічним.
Як заклад нового типу, ліцей забезпечує здобуття освіти понад
державний освітній мінімум, здійснює науково-практичну підготовку
талановитої молоді (згідно Інструкції про організацію та діяльність
ліцею).
Методична робота як важлива структурна одиниця організації
освітнього процесу в ліцеї
забезпечує цілісну систему заходів,
спрямованих на підвищення кваліфікації, професійної майстерності
кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу всіх
учасників освітнього процесу.

У2020/2021 навчальному році методична робота в ліцеї реалізувалася
відповідно до чинних освітніх документів, зокрема, Конституції України,
Законів України «Про освіту» «Про повну загальну середню освіту»,
основних положень Концепції НУШ та інших; документів ліцею:
- відповідних розділів річного плану роботи ліцею,
- наказу по ліцею від 22.09. 2020 року № 48-од «Про організацію
методичної роботи в ліцеї у 2020/2021 навчальному році»,
- затвердженої в січні Стратегії розвитку ліцею на період 2020 -2025 років
(п. 3.2.3. Науково-методична складова),
- планів роботи науково-методичної ради ліцею, методичних комісій
закладу.
Цей напрямок роботи продовжував здійснюватися на основі
організаційної, інформаційної діяльності з підвищення наукового,
загальнокультурного рівня педагогічних працівників, моніторингу
організації освітнього процесу в закладі, методичної роботи та
результативності надання освітніх послуг здобувачам освіти; аналізу
професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої
компетентності; удосконалення та пошуків нових форм і методів роботи з
обдарованими учнями.

Мета науково-методичної роботи
у 2020 / 2021 навчальному році:
 підвищення професійних компетентностей педагогічних
працівників закладу, приведення їх у відповідність із
загальнодержавними стандартами на засадах наступності;
 спрямування діяльності педагогів на пошук та застосування
освітніх технологій, зорієнтованих на формування ключових
компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;
 утвердження іміджу закладу;
 перспективності та спадкоємності в роботі всіх освітніх ланок
через дослідженнянауково-методичної проблеми закладу
«Формування в ліцеїстів ключових компетентностей
для життя на засадах «педагогіки партнерства» в умовах
реформування української школи» на етапі «практичне
втілення теми» (4-й рік дослідження).

Члени науково-методичної ради
закладу:
 Трачук Віра Миколаївна, заступник директора з навчальної (методичної)
роботи, – голова методичної ради;
 Омельчук Андрій Іванович, заступник директора з навчальної роботи, –
член ради;
 Шеремета Віта Вареріївна, заступник директора з виховної роботи, член ради;
 Олексюк Тетяна Іванівна, завідувач методичної комісії філологічних
дисциплін, – член ради;
 Бакуліч Тетяна Миколаївна, завідувач методичної комісії природничоматематичних дисциплін, – член ради;
 Дехтярук Галина Гнатівна, завідувач методичної комісії естетичних
дисциплін та виховної роботи, – член ради;
 Семенюк Людмила Іванівна, завідувач методичної комісії суспільногуманітарних дисциплін, – член ради;
 Софіянчук Зіновія Микитівна, соціальний педагог, – член ради;
 Свідинська Людмила Миколаївна, практичний психолог, – член ради.

Кадровий склад 2020/2021
У 2020 / 2021 н.р. освітній процес у ліцеї забезпечувало 38 педагогічних працівників, 5 із яких –
сумісники, та бібліотекар.
На початок навчального року якісний склад педагогічного колективу становив:
 спеціалісти вищої категорії – 29, що складає 76%;
 спеціалісти І категорії – 2 (5%);
 спеціалісти ІІ категорії – 3 (8%);
 спеціалісти – 4 (10,5%).
Із них зі званням
 «учитель-методист» – 12 (31,6 %);
 «старший учитель» – 11 (29 %).
Мали відзнаки:
 «Відмінник освіти України» – 1 учитель,
 Грамоти МОН України – 3,
 знак Софії Русової – 1,
 нагороджених дипломом лауреата Премії Верховної Ради України – 1 (Козачук О.О.).
Молодих учителів було 2.
На кінець навчального року за результатами атестації змінився якісний склад педагогічного
колективу.
Чергово атестувалися 11 учителів.
У результаті
 9 було підтверджено раніше присвоєну категорію «спеціаліст вищої категорії»,
 5 – підтверджено педагогічне звання «учитель-методист»,
 1 – педагогічне звання «старший учитель»,
 1 – присвоєно педагогічне звання «старший учитель»;
 двом учителям встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Участь педагогічних працівників ліцею в заходах
районного, обласного та всеукраїнського рівнів в
онлайн режимі та дистанційно
Кравець Роман Васильвич, учитель інформатики: Всеукраїнська науковопрактична онлайн-конференція «Сучасний урок інформатики: методи,
інструменти, результати». – «Видавничий дім «Освіта». –18.02.2021.
Кравець Роман Васильвич, учитель інформатики: Всеукраїнська практична
онлайн конференція «Сучасна освіта. Як зменшити дистанцію між вчителем і
учнем» - ГО «Платфора ОСВІТА». – 28.02-01.03. 2021.
Трачук Віра Миколаївна, заступниця директора з Н(М)Р; Білоус Олена
МихайлівнаМ., учителька української мови і літератури; Козачук Оксана
Олексіївна, учителька географії: Всеукраїнський освітній онлайн-марафон
«Траєкторія розвитку сучасного педагога» та пройшла підвищення кваліфікації
за освітньою видом«марафон» (дистанційно). – ТОВ “Всеосвіта». - 21.08.2020

Трачук В.М., заступниця директора з Н(М)Р, учителька української мови і
літератури: Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар на тему
«STEM-освіта: ресурси та перспективи розвитку в 2020-2021 навчальному році»
та пройшла підвищення кваліфікації за видом«семінар» (дистанційно). – ТОВ
«Всеосвіта». – 25.08.2020

Свідинська Людмила Миколаївна, практичний психолог: обласний
регіональний семінар-конференція «Психолого-педагогічні засади
фасилітативного супроводу освітнього процесу” – 23.04.2021.

Документи, які засвідчують участь педагогічних працівників
ліцею в заходах районного, обласного та всеукраїнського
рівнів в онлайн режимі та дистанційно

Перемоги в проєктах
2020 / 2021 навчального року
 Віртуальний урок «Як

справи?» від
Міжнародної
Програми «Польща –
Білорусь – Україна»
учнів 32 групи ліцею з
учнями Навчального
комплексу
«Ветеринавний коледж –
ліцей № 7» м. Лонжі
(Республіка Польща)підготували учительки
англійської мови Камаєва
Н.Г., Скальська Н.В.,
Лубяницька В.А.

Перемоги в проєктах
2020 / 2021 н.р.

 Всеукраїнський «Посилка

успіху» від foundation
KLITSCKO (01.06 -18.07.2020) –
учителька фізкультури Дехтярук
Галина Гнатівна

 Проєкт від Кременецької міської ради «Громадський бюджет» на ДЕМ

«Спортивно-тренажерний майданчик Кремененецького ліцею імені У.
Самчука» - Аврамишин А.М., директор ліцею, Омельчук А.І., ЗДНР (04.0815.10.2020).

Перемоги педагогічних
працівників в освітніх проєктах
 Всеукраїнський проєкт із

технологічної підтримки
закладів загальної
середньоїосвіти
«Прокачай школу»
(січень 2021р.).

Перемоги педагогічних працівників у
проєктах 2020 / 2021 н.р.
Проєкт від Кременецької міської ради «Громадський бюджет» на ДЕМ
(04.08-15.10.2020)
 «Спортивно-тренажерний майданчик Кремененецького ліцею
імені У. Самчука» - Аврамишин А.М., директор ліцею, Омельчук А.І.,
заступник директора.

Участь у проєктах
у 2020 / 2021 навчальному році
Назва проєкту
 Міжнародний проєкт «Pomoc polakom na

Wschodzie» (вересень 2020) – Блозва Т.О.

Результат

 учасник

 Всеукраїнський проєкт з технологічної підтримки

закладів загальної середньої освіти «Прокачай
школу» (січень 2021р.) - Зварич Т.В., Шеремета В.В.,
Вознюк Н.М., Аврамишин Г.М., Мельник Т.А.,
Олексюк Т.І., Кондратюк А.В., Кулик М.В., Гладковська
О.В.

 учасник

 Проєкт «Розширення можливостей для молоді до

примирення суспільства: сприяння
взаєморозумінню та ненасильницькому
спілкуванню» від Всеукраїнської громадської
організації «Поруч» (квітень 2021) – Трачук В.М.

 учасник

Участь педагогічних працівників
в освітніх конкурсах 2020/2021 н.р.
 ІХ Всеукраїнського

конкурсу «Творчий
учитель – обдарований
учень» 2021р.

Участь педагогічних працівників в освітніх
конкурсах 2020/2021 н.р.
Трачук В.М., учителька української мови і
літератури:
•1) Диплом № БД - 072014817 учасника
конкурсу навчальних розробок «Фантастична
п’ятірка» (липень) від освітнього проєкту «На
Урок». 01.07.2020;
•2) Диплом ОТ 745579
призера акції
«Методичне літо» за участь в акції
«Методичне літо» 10.08.2020 – 16.08.2020,
плідну працю, відданість професії, пошук
нових форм і методів творчого розвитку та
значний внесок у створення якісного
освітнього контенту методичної бібліотеки
проекту «Всеосвіта».

Участь педагогічних працівників
в освітніх конкурсах 2020/2021 н.р.
 Ячменьова Олена

Семенівна, учителька
української мови і
літератури, викладач секції
української літератури
Кременецької філії
Тернопільського обласного
відділення МАН України:
Подяка переможця
переможця обласного
конкурсу на кращу
методичну розробку “Моя
творча лабораторія”.
Тернопіль 2021.

Участь педагогічних працівників
в освітніх конкурсах 2020/2021 н.р.
 Шеремета Вікторія

Валеріївна, учителька
української мови і
літератури: Диплом І
ступеня переможця
районного конкурсу серед
педагогів закладів
середньої освіти на кращу
розробку за темою
«Формування ідеалу
українця нової генерації
на прикладі життєпису
Ініціативної групи
Першого грудня». Наказ
№ 141-од від 03.12.2020 року

Презентація досвіду педагогами закладу
(показові уроки, позакласні заходи)

Підвищення кваліфікації
При інститутах підвищення
кваліфікації:
 У І семестрі навчального

року при ТОКІППО
підвищили кваліфікацію 13
педагогів, при РОІПО – 2;
 У ІІ семестрі при ТОКІПО
– 10 працівників, при
РОІПО -2, при Сумському
державному університеті –1.

На освітніх інтернет-платформах:
 навчання в проєкті «Посилка

успіху». – Суб’єкт підвищення
кваліфікації: foundation
KLITSCKO. – Тривалість: 30
години. - 01.06 -18.07.2020
(Дехтярук Г.Г.);
 онлайн курси від різних суб’єктів
підвищення кваліфікації
дистанційно – 19;
 вебінари на освітньому проекті
«Всеосіта» - 39;
 вебінари від інших суб’єктів
надання освітніх послуг – 7.

Поширення досвіду педагогами закладу

Трачук Віра Миколаївна,
заступник директора з Н(М)Р,
учитель української мови і
літератури, розмістила на
освітньому сайті “Всеосвіта”:
 104 методичних розробки
матеріалів з української мови і
літератури, документів
заступника директора;
 17 тестів з української мови і
літератури;
 5 уроків.

Поширення досвіду педагогами закладу

 Семенюк Людмила

Іванівна, учитель історії,
– 13 тестів на освітньому
сайті “Всеосвіта”.

Поширення досвіду педагогами закладу

 Ячменьова Олена

Семенівна, учителька
української мови і
літератури, – 5 методичних
розробок на освітньому сайті
“Всеосвіта”.

Поширення досвіду педагогами закладу
 Шеремета Віта Валеріївна,

заступник директора з ВР, – 2  Козачук Оксана Олексіївна,
учитель географії, –2 тести на
розробки позакласних
освітньому сайті “Всеосвіта”.
заходів на освітньому сайті
“Всеосвіта”.

Поширення досвіду педагогами закладу
На освітньому сайті
“Всеосвіта”
 Жигайло Юлія Валеріївна,

керівник хореографічного
гуртка, – 1 методичну розробку з
мистецтва;
 Кондратюк Ангеліна
Василівна, учитель біології,
екології, – 1 тест;
 Білоус Олена Михайлівна,
учитель української мови і
літератури, – 1 методичну
розробку;
 Скальська Наталія Василівна,
учителька англійської мови, 1 методичну розробку;

Поширення досвіду педагогами закладу
На освітньому сайті «На Урок»:
 Олексюк Тетяна Іванівна, учитель німецької мови, –






22 тести, 6 методичних розробок;
Мельник Тетяна Анатоліївна, учитель зарубіжної
літератури, – 21 тест;
Трачук Віра Миколаївна, учитель української мови і
літератури, – 5 методичних розробок;
Камаєва Наталія Георгіївна, учитель англійської
мови, – 3 тести;
Ячменьова Олена Семенівна, учитель української
мови і літератури, – 1 методичну розробку.

Поширення досвіду педагогами закладу



Софіянчук З.М. , соціальний педагог.
Арт-терапія як метод виховання естетичних
почуттів. Драмотерапія у корекції дитячобатьківських взаємин. Заняття з елементами
тренінгу «Найбільші цінності родини» /
Організація роботи творчої групи практичних
психологів і соціальних педагогів / Упрорядн.:
Т.Я. Систалюк. Кременець: ВЦ КОГПА ім.
Тараса Шевченка, 2020. С. 20-24.


Свідинська Л.М., практичний психолог.
Лялькотерапія як метод розв’язання
психологічних проблем особистості. Арттерапевтичне заняття з елементами лялько
терапії «Лялькотерапія – ідентифікація себе» /
Організація роботи творчої групи практичних
психологів і соціальних педагогів / Упрорядн.:
Т.Я. Систалюк. Кременець: ВЦ КОГПА ім.
Тараса Шевченка, 2020. С. 42-248.

Залучення ліцеїстів до науково-дослідницької діяльності , предметних
конкурсів, олімпіад – основний напрямок науково-методичної роботи
педагогічного колективу ліцею в умовах змішаного надання освітніх
послуг у 2020 / 2021 навчальному році
Конкурси МАН України
ХІ Міжнародний мовно-літературний конкурс
імені Тараса Шевченка
ХХІ Міжнародний конкурс з української мови
імені Петра Яцика
Літературно-мистецький конкурс «Березневі містерії-2021»
Конкурс учнівських робіт “Як я розумію європейські цінності
свободи і демократії”
Літературний конкурс, присвячений 150-річчю від дня
народження Володимита Гнатюка
Зліт юних натуралістів у номінації «Екологічні експедиції,
походи, польові практики»

Результати роботи вчителів з розвитку
обдаровань ліцеїстів
Методичні комісіі
Філологічгих
дисциплін

Суспільногуманітарних
дисциплін
Природничоматематичних
дисциплін
Естетичних
дисциплін і
виховної роботи

Всеукраїнський
рівень
3 переможці

Перемоги в конкурсах
Обласний
рівень
6 переможців

Міський
рівень
8 переможців

(учителі: Ячменьова О.С.,
Білоус О.М., Трачук В.М.)

(учителі: Ячменьова О.С.,
Діхтярук Т.М., Трачук В.М.)

2 переможці

2 переможці

(учителі: СвідинськаЛ.М.,
Семенюк Л.М.)

(учителі: Свідинська Л.М.,

13 переможців

7 переможців

8 переможців

(учителі: Кондратюк А.В.,
КуликМ.В., КравецьР.В.)

(учителі: Кондратюк А.В.,
КуликМ.В., КравецьР.В.)

(учителі: Кондратюк А.В.,
Дехтярук Г.Г.)

--

2 переможці

5 переможців

(учителі: Козачук О.О.)

(керівники: ГладковськаО.В.,
ШереметаВ.В.,
Максимович .В.О.)

(учителі: Ячменьова О.С.,
Діхтярук Т.М.,
БілоусО.М.,Трачук В.М.)

---

Семенюк Л.М.)

Результати роботи вчителів з
розвитку обдаровань ліцеїстів
Методичні
комісіі

Філологічгих
дисциплін

Суспільногуманітарних
дисциплін

Природничоматематичних
дисциплін
Естетичних
дисциплін і
виховної роботи

Онлайн олімпіади на
сайті «На Урок»

Учителі

Усього
учасників

Сертифікати
переможців

Ячменьова О.С., учитель української мови і
літератури
Лубяницька В.А., учитель англійської мови

22

7

Камаєва Н.Г., учитель англійської мови

44

І м. – 12, ІІ м. – 8,
ІІІ м. - 9

Скальська Н.В., учитель англійської
мови
Зварич Т.В., учитель англійської мови

6

І м. – 4, ІІ м. – 2

57

І м. – 18, ІІ м. – 5, ІІІ м. - 4

---

---

---

Бакуліч Т. М., учитель хімії, основ здоров’я
Кравець Р. В., учитель інформатики

165

І м. – 31, ІІ м. – 28, ІІІ м. - 14

27

12

43

І м. – 11, ІІ м. – 9, ІІІ м. - 8

Результати роботи вчителів з
розвитку обдаровань ліцеїстів

Онлайн олімпіади
на сайті «Всеосвіта»

Методичні
комісіі

Учителі

Усього
учасників

Сертифікати
переможців

Філологічних
дисциплін

Трачук В. М., учитель української мови і
літератури

27

І м. – 4, ІІ м. – 2, ІІІ м. - 4

Суспільногуманітарних
дисциплін

---

---

---

Бакуліч Т.М., учителька хімії, основ здоров’я

18

І м. – 3, ІІ м. – 4, ІІІ м. - 4

Козачук О.О., учителька географії

70

15 дипломів переможців

Кондратюк А.В., учителька біології, основ
екології

32

6 дипломів переможців

Природничоматематичних
дисциплін

Результати роботи вчителів з
розвитку обдаровань ліцеїстів
Міжнародного конкурсу з
англійської мови«Грінвіч»

Учителі
Лубяницька В.А.,
учителька англійської мови
Камаєва Н. Г.,
учителька англійської мови
Скальська Н. В.,
учителька англійської мови
Зварич Т.В.,
учителька англійської мови

М/К філологічних дисциплін

Усього
учасників
15

Сертифікати
переможців
І м. – 10, ІІ м. – 2

25

І м. – 9, ІІ м. - 12

16

І м. – 9, ІІ м. – 7

28

27 дипломів переможців

Результати роботи вчителів з розвитку обдаровань ліцеїстів
Конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт членів МАН України
ІІ етап (обласний)
учасники / переможці
14

13

ІІІ етап (всеукраїнський)
учасники / переможці
4

3

Методичні
комісії

Учителі

Переможці
обласного етапу

Переможці
Всеукраїнського
етапу

Філологічних
дисциплін

Трачук В.М.

2 дипломи ІІ ступеня
1 диплом ІІІ ступеня

-

Діхтярук Т.М.

1 диплом ІІ ступеня

-

Семенюк Л.І.

1 диплом ІІ ступеня

1 диплом ІІІ ступеня

Свідинська Л.М

1 диплом ІІ ступеня

-

Кондратюк А.В.

2 дипломи ІІ ступеня

1 диплом ІІ ступеня

Кулик М.В.

1 диплом І ступеня
2 дипломи ІІ ступеня

1 учасник

Кравець Р.В.

1 диплом ІІ ступеня
2 дипломи ІІІ ступеня

-

Суспільногуманітарних
дисциплін
Природничоматематичних
дисциплін

Інші конкурси від МАН України
М/К
філологічних
дисциплін

М/К
Природничоматематичних
дисциплін

Трачук В.М.

обласний літературний
конкурс «Акорди
творчості» (номінація
«Проза»)

1 диплом
ІІІ ступеня

Кравець Р.В.,
Кулик М.В.

Всеукраїнський
відкритий
інтелектуальний
конкурс
«МАН-ЕРУДИТ»
2020/2021»

Із 10 учасників 3
відмінних
результати, 7 добрих

Кулик М.В.

Всеукраїнський
інтерактивний
конкурс «МАНЮніор Дослідник»

Із 6 учасників 1
диплом І
ступеня, 1 – ІІ-го

Інші конкурси 2020/2021 н.р.
Трачук В.М.
М/К
філологічних
дисциплін
Ячменьова О.С.

Всеукраїнський літературномистецький конкурс «Березневі
містерії-2021» (номінація ПРОЗА),
організований Київським
університетом імені Бориса
Грінченка
Конкурсі написання твору «Як ви
розумієте європейські цінності
свободи», який проводив
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені
Т.Г.Шевченка

1 учениця відзначена
дипломом «За втілення
патріотичного духу»

• 1 учень відзначений
грамотою за ІІІ м.,
• 1 учениця
сертифікатом, який
додає їй 20 балів при
вступі в Чернігівський
університет

Інші конкурси 2020/2021 н.р.
ХІ Міжнародний
мовнолітературний
конкурс учнівської і
студентської молоді
імені Тараса
Шевченка

М/К
філологічних
дисциплін

ХХІ Міжнародно
го конкурсу з
української мови
імені Петра
Яцика

Діхтярук Т.М.

2 переможці
районного етапу

1
переможець
обласного
етапу

Ячменьова О.С.

1 переможець
районного етапу

1
переможець
обласного
етапу

Білоус О.М.

2 переможці
районного етапу

Ячменьова О.С.

---

1 переможець
районного етапу

Всеукраїнський
відкритий марафон
з української мови
імені Петра Яцика

Білоус О.М.

1 учениця отримала відзнаку
“За успішне проходження всіх ІV
етапів у Марафоні”

Літературний
конкурс,
присвячений
150-річчю від дня
народження
Володимира Гнатюка,

Трачук В.М.

1 переможець
міського етапу
(диплом І ступеня
у номінації «Есе»)

Інші конкурси 2020/2021 н.р.
Свідинська Л.В.

М/К
природничоматематичних
дисциплін
Кондратюк А.В.

ХІІІ Всеукраїнська олімпіада
«Юні знавці Біблії – 2021»,
організована МОН України,
Національним
університетом «Острозька
академія»
Обласний зліт юних
натуралістів закладів загальної
середньої та позашкільної
освіти у номінації «Екологічні
експедиції, походи, польові
практики»
І етап (міський) обласної
екологічної акції «Первоцвіти
Кременеччини»

1 переможець
(диплом ІІ ступеня)

2 переможці (Гран-прі)

- Колектив учнів ліцею – диплом
ІІ ступеня у номінації
«Практична природоохоронна
робота»
2 переможці в номінації
«Інформаційно-просвітницька
робота» - фотоматеріали
(дипломи І і ІІІ ступенів)

Дехтярук Г.Г.

Конкурс в рамках Акції,
присвяченої Міжнародному
дню Землі

3 Грамота Національного
природного парку «Кременецькі
гори» за популяризацію НПП

Міський етап змагань
1з настільного тенісу

3 переможці
( 1 – І місце, 2 - ІІІ)

Інші конкурси 2020/2021 н.р.
М/К суспільногуманітарних
дисциплін

Свідинська Л.М.

ХІІІ Всеукраїнська олімпіада
«Юні знавці Біблії – 2021»,
організована МОН України,
Національним
університетом «Острозька
академія»

1 переможець
(диплом ІІ ступеня)

Шеремета В.В.

М/К
естетичних
дисциплін і
виховної
роботи

Гладковська О.В.

Районний конкурс «Українська Хартія
вільної людини – простір для дієвої
життєтворчої молоді»

1 переможець
(диплом І ступеня)
1 переможець
(диплом ІІІ ступеня)

Максимович В.О.

Міський етап Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)

рій «Кулак»
(диплом І ступеня)

Діхтярук Т.М.

VІІІ конкурс читців поезії Лесі Українки,
присвячений 150-річчю від дня
народження поетеси, серед учнівської
молоді НЗ Кременецького району

1 переможець
(2 місце)

Козачук О.О.

ХХХV обласні геолого-географічні
змагання учнівської молоді Тернопілля,
присвячених Дню Конституції України

команда ліцею
(І місце
в загальному заліку)

Районна виставка-конкурс
«Замість ялинки – зимовий букет»

члени ради елітної
молоді (диплом ІІ ст.)

Наукові конференції 2020/2021 н.р.

М/К
філологічних
дисциплін

Науковий захід

Учень/учениця

Керівник

Всеукраїнська конференція «Леся Українка у
вимірах національної і світової культури»
(напрямом «Волинь у життєтворчості Лесі
Українки»)

Левчунь Олеся

Трачук В.М.

Дослідницько-краєзнавчий проєкт «Соціально
значущі ініціативи молоді - громаді»,
організований МОН України, Національним
університетом «Острозька академія»

Мордас Діана

Трачук В.М.

Прокопишина
Богдана

Трачук В.М.

Шушкевич Дар’я

Трачук В.М.

Білоус Іванна

Білоус О.М.

Обласна учнівська науково-практична
конференція «Тернопілля на перехресті
історичних епох: актуальні проблеми
краєзнавства»

Міщена
Олександра

Трачук В.М.

VІІ-а Молодіжна науково-практична конференція
«Спадщина Кременецьких гір»

Міщена
Олександра

Трачук В.М.

Левчунь Олеся

Трачук В.М.

Наукові конференції 2020/2021 н.р.

М/К суспільногуманітарних
дисциплін

Науковий захід

Учень/учениця

Керівник

Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції
учнівської молоді «Українська революція: уроки
та перспективи»

Валігура Дарина

Семенюк Л.І.

Косар Анастасія

Кравчун С.В.

Дослідницько-краєзнавчий проєкт «Соціально
значущі ініціативи молоді - громаді»,
організований МОН України, Національним
університетом «Острозька академія»

Гордійчук Софія

Кравчун С.В.

Обласна учнівська науково-практична
конференція «Тернопілля на перехресті
історичних епох: актуальні проблеми
краєзнавства»

Ткачук Анастасія

Семенюк Л.І.

Регіональна наукова онлайн конференція
«Актуальні проблеми історії та краєзнавства»,
організована Центром краєзнавства та туризму
Кременецької ОГПА ім. Тараса Шевченка

Валігура Дарина

Семенюк Л.І.

Плетюк Мар’яна

Семенюк Л.І.

Таніна Анастасія

Свідинська
Л.М.

VІІ-а Молодіжна науково-практична конференція
«Спадщина Кременецьких гір»

Наукові конференції 2020/2021 н.р.

М/К природничоматематичних
дисциплін

Науковий захід

Учень/учениця

Керівник

Обласний екологічний форум «Екологічні
ризики регіонів Тернопільщини та шляхи їх
подолання»

Солонар
Ярослав

Кондратюк А.В.

Нагороди вчителям
за роботу з обдарованими учнями

Подяки педагогам за науково-методичний супровід
учнівських робіт у проєкті “Соціально значущих
ініціатив молоді - громаді” від Острозької академії

ПРОФЕСІЙНИХ І ТВОРЧИХ ЗЛЕТІВ
У НОВОМУ 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

