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Про роботу з обдарованими дітьми
та талановитою молоддю
у Кременецькому ліцеї імені У.Самчука
у 2017/2018 навчальному році
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Національну державну програму
«Освіта України XXI століття», Закону України «Про охорону дитинства», Інструкції
про організацію та діяльність ліцею, реалізація яких передбачає розвиток природних
позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнів, потреби і вміння
самовдосконалюватися, Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри,
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт,
олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.09.2011 № 1099,
Концепції розвитку Кременецького ліцею імені У.Самчука, Статуту ліцею, інших
нормативно-правових документів у навчальному закладі для виявлення, підтримки
та розвитку обдарованих дітей в ліцеї створено систему психолого-педагогічної
підтримки.
У 2016/2017 навчальному році одним із пріоритетних напрямків цієї роботи у
ліцеї було удосконалення роботи з обдарованими дітьми, створення єдиного
інформаційного простору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді,
упровадження передових та інноваційних технологій навчання і розвитку
обдарованості дітей, об'єднання зусиль адміністрації та педагогічного колективу
ліцею у створенні оптимальних умов для розвитку й реалізації творчої
обдарованості. З цією метою на початку навчального року був виданий відповідний
наказ (від 05 вересня 2016 року № 78), у плані роботи ліцею були передбачені
методичні заходи для вчителів щодо навчання, виховання і розвитку здібних учнів.
Діяльність педагогічного колективу ліцею була спрямована на вирішення
таких завдань:
- пошук та цілеспрямований відбір обдарованих дітей;
- створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного,
морально-естетичного та фізичного розвитку учнів школи;
- упровадження прогресивних технологій навчання;
- формування в учнів потреби до самоосвіти, до творчості;
- надання можливості учням реалізовувати власні творчі ідеї під час науководослідницької роботи;
- виховання національно свідомого громадянина України;
- задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні.

На розвиток обдарованих учнів спрямована сама система організації
навчально-виховного процесу у ліцеї. У 2016/2017 н.р. діяли допрофільні групи (8 –
9 класи): 4 – з поглибленим вивченням іноземних мов, української мови і
літератури, 2 – з поглибленим вивченням математики, фізики, інформатики;
профільні (10 – 11 класи): 2 групи філологічного (іноземні мови), 2 – фізикоматематичного та 2 правового профілів. Відповідно до профілю поглиблено
вивчалися предмети: іноземні мови (основна англійська або німецька), друга
іноземна мова, українська мова, українська література, математика, фізика, історія,
правознавство; введено курси за вибором, що сприяло дало можливість учням
реалізувати свої здібності й уподобання.
Крім того, у навчальному закладі була організована робота гуртків за
інтересами
(драматичного,
виразного
читання,
вокального,
хорового,
хореографічного, туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного «Сокіл»); з
предметних діяв лише історичний.
Ліцеїсти займалися у секціях історії України, української мови і літератури,
математики, інформатики, археології, геології та технічної творчості Кременецької
філії обласного відділення МАН України, яка працювала на базі ліцею.
Розвитку творчих здібностей учнів сприяли також проведені в ліцеї предметні
тижні, в ході яких організовувалися науково-практичні конференції, виставки
творчих робіт учнів, турніри знавців, зустрічі з митцями та науковцями,
комп’ютерні презентації творчих робіт тощо.
Однією з ефективних форм роботи з обдарованою молоддю навчального
закладу є створення умов для отримання освіти в позашкільних закладах. Ліцеїсти
займаються у гуртках Районного центру дитячої творчості, юнацько-спортивної
школи, Будинку культури, Кременецької школи мистецтв ім. М. Вериківського,
приватних творчих студіях.
З метою виявлення і допомоги учням у розвитку інтелектуальних та творчих
здібностей, природних задатків, створення сприятливих умов для розвитку
здібностей ліцеїстів, підвищення соціального статусу обдарованої молоді у
минулому навчальному році в ліцеї була проведена відповідна робота:
 здійснено діагностику на виявлення обдарованих учнів за напрямками;
 на початку року поновлено інформаційний банк обдарованих дітей;
 проведено бесіди з учнями про можливості виявлення своїх здібностей у
ліцеї;
 у рамках тижня знайомств (ІІ т. вересня) проведено вернісаж талантів, у
ході якого учні демонстрували свої уміння і здібності, а керівники гуртків та
вчителі мали можливість запропонувати їм розвивати таланти у гуртках:
 учителі проводили індивідуальні заняття з творчими учнями з метою
поглиблення їхніх знань з навчальних предметів і підготовки до олімпіад і
конкурсів тощо.
Питання роботи з обдарованою молоддю розглядалися
на засіданнях НМР:
 Основні напрямки науково-дослідницької роботи учнів та педагогів.
Затвердження тем курсових проектів, наукових робіт (14.09);
 Аналіз ліцейного етапу олімпіад з базових дисциплін (17.11);

 Про організацію захисту курсових робіт учнями 9, 11 класів; Удосконалення
роботи з обдарованими дітьми. Аналіз результатів (23.01);
 Моніторинг роботи з обдарованими учнями (25.05);
педрадах:
 Нові форми організації навчально-виховного процесу як результат
моніторингового дослідження якості освіти (27.12);
 Науково-дослідницька робота з краєзнавства (24.03);
нараді при заступникові з НР(М):
 Залучення ліцеїстів до роботи в секціях Кременецької філії МАН, до
створення курсових проектів. Результативність роботи (15.03);
нараді при директорові:
 «Розвиток обдарованості учня у процесі пошуково-дослідницької роботи»
(23.11).
На засіданнях методичних комісій також були обговоренні питання роботи зі
здібними та обдарованими учнями.
У результаті упродовж навчального року ліцеїсти виявляли свої здібності та
таланти в олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах, змаганнях, фестивалях,
наукових заходах.
Одним із головних показників результативності роботи з обдарованими
учнями є досягнення в олімпіадах.
У І етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 160 учнів,
порівняно з 2015/2016 н.р. (104 учні), на 56 більше.
У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад перемогу здобули 78 учнів.
У порівнянні з 2015/2016 навчальним роком зросла результативність виступу
команди ліцеїстів – на 5 переможців більше.
Результативність виступу ліцеїстів по групах розподілилася таким чином:
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Прізвища переможців
переможців призов.місць
5
11
Дволінська Вікторія, Задорожнюк Олексій,
Оплаканець Софія, Столярчук Ілона,
Шушкевич Андрій
3
6
Кондратюк Анастасія, Крупела Яна,
Стельмах Вікторія
1
3
Гаврилюк Яна
4
8
Коцур Євгеній, Мишаківський Іван,
Федорчук Анатолій, Янковський Владислав
4
5
Гоголь Михайло, Поцелуйко Максим,
Смоленчук Емма, Міньковська Ірина
2
4
Кравчук Олена, Лепко Єлизавета
4
15
Бабій Назар, Валігура Михайло,
Гавриленко Вікторія, Романюк Богдан
4
4
Джоджик Роман, Дмитрук Марта, Кісіль
Вікторія, Товканюк Світлана
1
1
Романюк Андрій

Галінська Анастасія, Закордонець-Сливка
Ангеліна, Зварич Єлизавета, Прокопчук
Олександр , Романюк Олена
42
16
3
6
Гунька Соломія, Калинка Ірина, Теслюк
Валерія
43
16
4
5
Данилюк Олександр, Дедю Павло,
Стеценко Уляна , Якимчук Юлія
Якщо врахувати те, що більшість із цих учнів здобули перемоги у кількох
олімпіадах, то найбільше призових місць виявилося у 31, 11, 41 групах, це групи
фізико-математичного профілю. Найкращі результати показали такі учні:
− Валігура Михайло (31 гр.) – у 5-ти: 1 м. з математики, фізики, астрономії,
хімії; 2 м. – інформатики;
− Зварич Єлизавета (41 гр.) – у 4-х: 1 місця з астрономії, хімії; 2 – з фізики,
економіки;
− Бабій Назар (31 гр.) – у 4-х: 1 м. з географії, економіки, 2 – з інформаційних
технологій, 3 – з математики;
− Романюк Богдан (31 гр.) – у 4-х: 2 місця – не з інформаційних технологій,
географії, з фізики, астрономії;
− Дволінська Вікторія (11 гр.) – у 4-х: 1 м. з фізики,, 2 – з біології, математики,
хімії;
− Кондратюк Анастасія (12 гр.) – у 3-х: 1 м. з географії, 2 – з німецької та
англійської мов;
− Гаврилюк Яна (13 гр.) – у 3-х: 1 м. з англійської мови, 2 – з географії, 3 –
української мови і літератури;
− Оплаканець Софія (11гр.) – у 3-х: 1 м. – з інформаційних технологій, 2 – з
математики і хімії;
− Гаврилюк Яна (13 гр.) – у 3-х: 1 м. – з англійської мови, 2 – з географії, 3 – з
української мови і літератури;
− Янковський Владислав (21 гр.) – у 3-х: 1 місця – з математики, фізики;
− Лепко Єлизавета (23 гр.) – у 3-х: 1 м. з української мови і літератури, історії,
правознавства;
− Гунька Соломія (42 гр.) – у 3-х: 1 місця – з географії, англійської мови,
української мови і літератури.
У ІІІ етапі (обласному) Всеукраїнських олімпіад брали участь 38 учнів, з них
переможцями стали 19 учнів, які разом вибороли 30 призових місць:
1. Якимчук Юлія Вікторівна (43 група) – 2 місця з історії (вчитель Семенюк Л.І.)
і правознавства (вч. Семенюк Б.Д.);
2. Валігура Михайло Ігорович (31 гр.) – 2 місця з математики (вч. Киричук Н.Ф.),
фізики (вч. Афанасенко А.Є.); 3 – з хімії (вч. Бвкуліч Т.М.), астрономії (вч.
Кулик М.В.);
3. Зварич Єлизавета Андріївна (41 гр.) – 2 місце з астрономії (вчитель Кулик
М.В.), хімії (вчитель Бакуліч Т.М.); 3 – з фізики (вч. Афанасенко А.Є.);
4. Янковський Владислав Олександрович (21 гр.) – 2 м. з фізики (вч. Афанасенко
А.Є), 3 місце з математики (вч. Шегера С.В.), хімії (вч. Бакуліч Т.М.);
5. Романюк Олена Петрівна (41 гр.) – 3 місце з математики (вч. Киричук Н.Ф.);
6. Коцур Євгеній Іванович (21 гр.) – 1 місце з економіки (вч. Козачук О.О.);
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7. Гунька Соломія Володимирівна (42 гр.) – 3 місця з географії (вч. Козачук О.О.)
англійської мови (вч. Лубяницька В.А.), з української мови і літератури (вч.
Ячменьова О.С.);
8. Калинка Ірина Степанівна (42 гр.) – 3 місце з німецької мови (вчитель Олексюк
Т.І.);
9. Бабій Назар Петрович (31 гр.) – 2 місце з економіки (вчитель Козачук О.О.);
10. Кондратюк Анастасія Вікторівна (12 гр.) – 1 м. з географії (вч. Козачук О.О.);
11. Гаврилюк Яна Володимирівна (13 гр.) – 3 м. з географії (вч. Козачук О.О.);
12. Крупела Яна Ігорівна (12 гр.) – 3 м. з історії (вч. Семенюк Л.І.);
13. Гоголь Михайло Іванович (22 гр.) – 2 м. з географії (вч. Козачук О.О.);
14. Поцелуйко Максим Петрович (22 гр.) – 3 м. з німецької мови (вч. Олексюк
Т.І.);
15. Лепко Єлизавета Сергіївна (23 гр.) – 2 м. з правознавства (вч. Семенюк Б.Д.),
3 м. з української мови і літератури (вч. Ячменьова О.С.);
16. Гавриленко Вікторія Володимирівна (31 гр.) – 2 м. з економіки (вч. Козачук
О.О.);
17. Стеценко Уляна Олексіївна (43 гр.) – 3 м. з образотворчого мистецтва (вч.
Гладковська О.В.);
18. Товканюк Світлана (32 гр.) – 2 м. з німецької мови (вч. Олексюк Т.І.);
19.Дволінська Вікторія Василівна (11 гр.) – 3 м. з фізики (вч. Афанасенко А.Є.).
З них Валігура М. здобув перемоги у 4 олімпіадах, Гунька С., Зварич Є.,
Янковський В. – у 3-х; Якимчук Ю., Лепко Є., - у 2-х.
У порівнянні з минулим навчальним роком кількість переможців збільшилась
на 13 призових місць. У результаті ліцей посів І місце в рейтингу серед шкіл нового
типу області.
Учасницею ІV (всеукраїнського) етапу олімпіади була Кондратюк А. з
географії.
Результативною в 2016/2017 навчальному році була робота щодо залучення
учнів до науково-дослідницької діяльності. У І етапі конкурсу-захисту науководослідницьких робіт членів МАН взяло участь 10 ліцеїстів у секціях
фольклористики, журналістики, історичного краєзнавства, релігієзнавства, науковотехнічної творчості, мистецтвознавства, німецької мови, історії України. З них 9
стали призерами. У ІІ етапі (обласному) брало участь 9 робіт, вісім з яких здобули
призові місця. Це
1. Стасів Анастасія (43 гр.) – 2 м. з фольклористики (керівник Трачук В.М.),
2. Теслюк Валерія (42 гр.) – 2 м. з мистецтвознавства (керівник Панфілова О.Г.),
3. Болобан Єлизавета (42 гр.) – 3 м. з журналістики (керівник Трачук В.М.),
4. Мацкова Ольга (42 гр.) – 2 м. з німецької мови (керівник Олексюк Т.І..),
5. Товканюк Світлана (32 гр.) – 2 м. з німецької мови (керівник Олексюк Т.І.),
6. Садецька Тетяна (33 гр.) – 3 м. з теології, релігієзнавства та історії релігії
(керівник Семенюк Л.І.),
7. Коломієць Анастасія (33 гр.) – 3 м. з історії України (керівник Семенюк Л.І.);
8. Киричук Тарас (41 гр.) – 2 м. з науково-технічної творчості та винахідництва.
Порівняно з минулим навчальним роком кількість переможців обласного
етапу зросла на 3 учні. Стасів Н. брала участь у Всеукраїнському етапі конкурсу.
Діхтярук Дарина (11 гр) та Крупела Яна (12 гр.) брали участь у ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів. Діхтярук Д.

відзначена дипломом ІІ ступеня (керівн. Трачук В.М.).
Підсумки олімпіад і конкурсу-захисту робіт в МАН узагальнені відповідними
наказами по ліцею, проаналізовані на засіданнях методичних комісій.
У 2016/2017 н.р. учні ліцею брали участь в інших конкурсах, зокрема
предметних:
• 46 учнів у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»: з них 17 – з
результатом «відмінно», 23 – «добре» (вч. Киричук Н.Ф., Шегера С.В.,
Мінчук Л.Б.);
• 10 учнів у Міжнародному конкурсі з фізики «Левеня»: 5 – з відмінним
результатом, 5 – добрим (вч. Афанасенко А.Є.);
• 14 учнів у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної
грамотності «Бобер - 2016»: 6 – з відмінним результатом, 7 – добрим, 1 –
учасник (вч. Омельчук А.І.);
• 15 учнів у Міжнародному конкурсі юних істориків «Лелека»: з них 2
відзначені сертифікатами «Бронзовий лелека»;
• Валігура Михайло (31 гр.) у Всеукраїнському турнірі юних математиків
імені академіка Ядренка в м. Чернівці - 2 м. (вч. Киричук Н,.Ф.);
• 3 учні у Міжнародних дистанційних освітніх конкурсах «Олімпіс 2017 –
осіння сесія» з інформатики, української мови і літератури, англійської
мови, інформатики, природознавства (Кравчук О., Бордійчук Д.,
Свіягіна Л. – 23 гр.), відзначені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів та учасників
(вч. Омельчук А.І., Ячменьова О.С., Скальська Н.В., Кондратюк А.В.,
Константинова О.В.);
• 31 учень у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвіч». З них
22 переможці (5 – 1 м., 14 – 2 м., 3 – 3 м.) і 9 учасників (вч. Скальська Н.В.,
Камаєва Н.Г., Лубяницька В.А).
У конкурсах «Грінфіч», «Олімпіс» ліцеїсти брали участь вперше.
У І (ліцейному) етапі ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені
П. Яцика взяло участь 26 ліцеїстів; VІІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу імені Т.Шевченка – 20. На конкурс учнівської творчості, присвячений
Шавченківським дням було подано 3 роботи: 2 у номінації «Література» і 1 –
«Історія України і державотворення».
На вищих рівнях у роботі з обдарованими учнями також досягнуто високих
результатів.
Переможцями ІІ (районного) етапу стали:
• ХVІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика:
− Гунька Соломія (42 гр.) – 1 м. (вч. Ячменьова О.С.);
− Фурсик Наталія (32 гр.) –3 м. (вч. Діхтярук Т.М.);
− Дацюк Тетяна (22 гр.) – 3 м. (вч. Діхтярук Т.М.).
• VІІ Міжнародний мовно-літературного конкурс учнівської та студентської молоді
ім. Тараса Шевченка:
− Гунька Соломія (42 гр.) – ІІ м. (вч. Ячменьова О.С.);
− Трачук Софія (33 гр.) – 1 м. (вч. Трачук В.М.);
− Лепко Єлизавета (23 гр.) – 2 м. (вч. Ячменьова О.С.);
− Дволінська Вікторія (11 гр.) – 1 м. (вч. Аврамишин А.М.).

• XVI Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням:
− Кононьчук Юлія (33 гр.) – 1 м. в номінації «Історія України та
державотворення» (вч. Семенюк Л.І.);
− Малахов Володимир (32 гр.) – 3 м. в номінації «Література» (вч. Діхтярук
Т.М.);
− Теслюк Валерія (42 гр.) – 2 м. в номінації «Література» (вч. Ячменьова О.С.).
Вперше у районі проводився літературний конкурс «Акорди творчості», у
якому взяли участь 4 учні ліцею. З них переможцями стали:
− Бордійчук Діана (23 гр.) – 1 м. в номінації «Поезія» (вч. Ячменьова
О.С.);
− Пальчик Дарія (32 гр.) – 2 м. в номінації «Проза» (вч. Діхтярук Т.М.);
− Стасів Анастасія (43 гр.) – 2 м. в номінації «Поезія» (вч. Білоус О.М.).
У ІІ етапі конкурсу «Акорди творчості», організованому обласним відділенням
МАН, Пальчик Дарія відзначена дипломом ІІІ ступеня, а Бордійчук Діана – грамотою
Тернопільського ОКТВ МАН України за активну участь у у номінації «Поезія».
Коломієць Анастасія та Кононьчук Юлія подавали роботу на районний етап
Всеукраїнського конкурсу учнівських робіт, присвячених життю і діяльності
Михайла Грушевського, і відзначені дипломами ІІ ступеня (керівник Семенюк Л.І.).
Бочков Святослав та Ярмощук Світлана, учні 32 гр. (екскурсоводи літературного
музею «Світлиця Уласа Самчука») відзначені дипломами І ступеня переможців районного
етапу Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому
я живу». Вони стали лауреатами обласного етапу цього конкурсу (керівник
Діхтярук Т.М.).
Іванюк Олена (33 гр.) стала лауреатом обласної краєзнавчої конференції
учнівської молоді «Роде наш красний, роде наш прекрасний» (вч. Трачук Р.М.).
2 учні (Гуславська Тетяна, Іванюк Олена – 33 гр.) відзначені дипломами за
участь у Всеукраїнському конкурсі есе «Права людини крізь призму сучасності» (вч.
Семенюк Л.І.).
Гавриленко В. нагороджена сертифікатом переможця конкурсу з відбору
кращих бізнес-планів серед старшокласників (учнів 10-11 класів) загальноосвітніх
шкіл Кременецького району (вч. Козачук О.О.).
2 учні (Мацкова Ольга (42 гр.) і Шафарук Ірина (22 гр.) стали переможцями (2
і 3 м.) обласного конкурсу творчих робіт «Вода – це життя» в номінації
«Фотографія» (вч. Кондратюк А.В.).
Команда ліцею «Авангард» здобула 1 місце в еколого-туристичному квесті «В
природі ми лиш часточки малі. Земля не нам належить, ми – Землі!» в рамках
Всесвітньої акції «Очистимо планету від сміття» та з нагоди Дня туризму (вч.
Кондратюк А.В.).
Команда ліцею здобула 1 місце на пожежно-рятувальній дистанції у міському
зборі-змаганнях юних рятувальників ВГДР «Школа безпеки» (Бурлінгас Т.Д.):
Команда ліцею зайняла 2 місце у першості з кульової стрільби м. Кременця,
присвяченій 72-й річниці Дня Перемоги (вч. Рєзнік Б.М.).
Значних успіхів досягли ліцеїсти у міських, районних спортивних змаганнях:
• Команда ліцею – 1 місце в районних змаганнях з легкої атлетики
(Дехтярук Г.Г.);
• Команда ліцею – 2 місце в районних змаганнях з легкоатлетичного кросу
(Дехтярук Г.Г.);

• Команда ліцею (юнаки) – 3 місце в ХХІ районних Спортивних іграх учнівської
молоді з настільного тенісу серед юнаків ЗНЗ І-ІІІ ст. (Дехтярук Г.Г.);
• Команда ліцею (дівчата) – 3 місце в ХХІ районних Спортивних іграх
учнівської молоді з настільного тенісу серед дівчат ЗНЗ І-ІІІ ст.
(Дехтярук Г.Г.);
• Команда ліцею – 1 місце в ХХІ районних Спортивних іграх учнівської молоді
з футболу (Дехтярук Г.Г.);
• 3 учні – переможці районних змагань з легкої атлетики (вч. Дехтярук Г.Г.);
• 5 учнів – переможці районних змагань з легкоатлетичного кросу (вч.
Дехтярук Г.Г.);
У минулому навчальному році значних результатів досягли у конкурсах,
змаганнях і фестивалях різних рівнів гуртківці (7 дипломів і грамот районного рівня,
4 – обласного).
1) Діхтярук Д., Іллічов А. – ІІІ місце у районному фестивалі патріотичної пісні,
прози і поезії «Свята Покрова» в номінації «поезія» (кер. Діхтярук Т.М.);
2) Команда ліцею – ІІІ місце у районних змаганнях зі спортивного туризму (кер.
Козачук О.О.);
3) Іванова Н. – І місце у районному конкурсі солістів-вокалістів «Золоті
домісольки» (кер. Ребрина І.М.);
4) Іванова Н.
– І місце у
міському
вокальному фестивалі-конкурсі
«Інтербачення» (кер. Олексюк Т.І.);
5) Хоровий колектиі – І місце у районному фестивалі-конкурсі хорів духовного
співу «Молитва За Україну»; ІІ місце у районному фестивалі патріотичної
пісні, прози і поезії «Свята Покрова», номінація «вокальні ансамблі» (кер.
Гладковська О.В.);
6) Команда ліцею – 1 місце в районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» (Бабій Н., Шумбар В., Яремчук М.,
Пальчик Д., Садецька Т., Малахов В., Федорчук А., Голядкіна І.) (керівн.
Дехтярук Г.Г.);
7) Команда ліцею – грамота за участь в обласній тереновій грі «Легенда УПА»
(керівн. Дехтярук Г.Г.);
8) Команда ліцею – грамоти за 1 м. з виду «конкурс таборування», за 3 м. з виду
«стройовий впоряд» обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» (керівн. Дехтярук Г.Г.);
9) Команда ліцею – переможець (1 м.) в обласних геолого-географічних
змаганнях (керівн. Козачук О.О.);
10) Команда КВН «Денді» (Пєкна В., Малахов В., Дарчук О., Хадзарагова Н.,
Джоджик Р., Курник В.) – відзначена грамотою за участь у грі на здобуття
осіннього кубка Кременецької ліги КВН 2016 року.
11) Команда ліцею (Бабій Н., Валігура М., Гунька С., Санду М., Федорчук А.) –
2 місце, Гунька С. – 1 місце – грамоти відділу сім’ї та молоді Тернопільської
ОДА в 16-му чемпіонаті Тернопільської області з інтелектуальних ігор пам’яті
Героя АТО Ореста Квача «УНІКУМ».
У ліцеї продовжувало ефективно функціонувати наукове товариство ліцеїстів
«Горизонти», яке очолювала учениця 42 групи Болобан Єлизавета. Члени
учнівського наукового товариства були активними учасниками районних, обласних
та всеукраїнських конкурсах; наукових конференцій, зокрема:

- Гуславська Тетяна брала участь у конференції, присвяченій 80-річчю від дня
народження Г.Чернихівського (29.09.2016р.);
- Теслюк Валерія, Іванюк Олена, Пальчик Дарія, Калинка Аліна – в молодіжній
конференції «В серці народу», присвяченій 170- річчю перебування Тараса
Шевченка на Волині, організованій Кременецьким краєзнавчим музеєм (20.
10. 2016р.);
- Болобан Єлизавета – у щорічних студентсько-учнівських літературних
читаннях, присвячених дню народження У.Самчука в музеї письменника у с.
Тилявка Шумського р-ну (21.02.2017 р.);
- Іванюк Олена, Гуславська Тетяна, Коломієць Анастасія, Островська Валерія –
в ІV-й Молодіжній науково-практичній конференції «Спадщина
Кременецьких гір», за що отримали сертифікати учасників конференції
(04.06.2017р.);
- Фурсик Наталія, Голядкіна Ірина, Пальчик Дарія, Улянюк Вікторія – у
міжшкільній учнівській англомовній конференції на базі Дубенської ЗОШ №
5 на тему «Європейський суд та Європейський аудиторський суд»;
- учні 32 та 22 груп – у міжшкільному конкурсі літературних читань,
присвячених пам’яті Тадеуша Чацького;
- 7 учнів (Артеменко Ю., Задорожнюк О., Розенбліт В., Коцур Є., Янковський
В., Валігура М., Пелешок Б.) відзначені дипломи за ініціативу та
наполегливість, проявлену у міжнародному проекті «Наукові Пікніки» у м.
Кременець, вагомий внесок у розвиток науки і освіти Тернопілля
(18.10.2016).
Ліцеїсти публікували свої статті, творчі роботи у збірниках, періодиці:
1.Пекна Вікторія. Ой Крути, Крути, чи зможемо вас забути. – Діалог. – 2017. –
3 лютого.
2.Болобан Єлизавета. Грані національної ідентичності українців у публіцистиці
Уласа Самчука. – Діалог. 2017. – 17 лютого.
3.Костовська Влада. 8 Березня – це Міжнародний день жінок, а не відлуння
Радянського Союзу. – Діалог. – 2017. – 10 березня.
4.Кізима Наталія. Катеринівка була Катеринбургом. – Діалог. 2017. – 31 березня.
5.Гоцкалюк Ірина. Великдень в Україні. – Діалог. – 2017. – 7 квітня.
6.Іванюк О. Шевченко у творчості поетів Кременеччини / В серці народу
[Текст]: матеріали молодіжної конференції, 20 жовтня 2016 року; вдпов. Ред..
Тетяна Тернова. – Кременецький краєзнавчий музей. – Кременець, 2016. –
С. 26 – 31.
7.Калинка Аліна. Тарас Шевченко у скульптурі (Пам’ятники Шевченкові на
Кременеччині) / В серці народу [Текст]: матеріали молодіжної конференції,
20 жовтня 2016 року; відпов. Ред.. Тетяна Тернова. – Кременецький
краєзнавчий музей. – Кременець, 2016. – С. 32 – 33.
8.Пальчик Дарія. Місце Кременецького «Кобзаря» серед інших «Кобзарів» / В
серці народу [Текст]: матеріали молодіжної конференції, 20 жовтня 2016
року; відпов. Ред.. Тетяна Тернова. – Кременецький краєзнавчий музей. –
Кременець, 2016. – С. 34 – 36.
9.Теслюк Валерія. Кременецька художня Шевченкіана В серці народу [Текст]:
матеріали молодіжної конференції, 20 жовтня 2016 року; вдпов. Ред.. Тетяна
Тернова. – Кременецький краєзнавчий музей. – Кременець, 2016. – С. 43 – 47.

10.Первоцвіт. Творчість учнів Кременецького ліцею імені У.Самчука.
Альманах. – Ч. 20. – 2017.
Педагогічний колектив тісно співпрацював
із науковими установами,
навчальними закладами, громадськими організаціями (Кременецьким краєзнавчим
музеєм, меморіальним музеєм Уласа Самчука в с. Тилявка Шумського р-ну, музеєм
Юліуша Словацького, бібліотекою ім.. Ю. Словацького, Кременецько-Почаївським
історико-архітектурним
заповідником,
Національним
природним
парком
«Кременецькі гори», Кременецькою гуманітарно-педагогічною академією ім..
Т.Шевченка, ЗОШ № 5 м. Дубно Рівненської обл.) по питанню роботи з
обдарованими дітьми. Працівники наукових установ надавали можливість ліцеїстам
працювати з документами при підготовці наукових робіт, консультували їх.
Порівнюючи результати роботи з обдарованими учнями з 2015/2016 н.р.,
прослідковується нарощування творчого потенціалу ліцеїстів в олімпіадах,
конкурсах. Найвищим показником злагодженої роботи з розвитку творчого
потенціалу учнів є результати ЗНО. Випускники ліцею увійшли в десятку кращих
в області за результатами зовнішнього оцінювання. Це є свідченням злагодженої
послідовної роботи з виявлення і розвитку обдарованих дітей у ліцеї.
За аналізом роботи з обдарованими дітьми необхідно відзначити творчий
підхід учителів – членів методичної комісії суспільно-природничих дисциплін:
Семенюк Л.І., Козачук О.О., Семенюка Б.Д., Кондратюк А.В., Дехтярук Г.Г.,
Бакуліч Т.М.; точних дисциплін: Киричук Н.Ф., Афанасенка А.Є., Омельчука А.І.,
Шегери С.І.; філологічних дисциплін: Діхтярук Т.М., Ячменьової О.С., Трачук В.М.,
Олексюк Т.І., Камаєвої Н.Г., Лубяницької В.А.
Отже, виходячи з того, що розвиток творчої обдарованості є основним
змістом діяльності ліцею і відображений у методичній проблемі навчального
закладу («Формування креативності учасників навчально-виховного процесу
шляхом упровадження інноваційних технологій») педагоги звертають особливу
увагу на розкриття потенційних можливостей ліцеїстів як на уроках, так і в
позаурочній діяльності.
Хоча у 2016/2017 н.р. була результативною робота з обдарованими учнями,
перед педагогічним колективом ліцею стоїть ряд завдань, на розв’язання яких
необхідно спрямувати зусилля адміністрації ліцею, психологічної служби, усіх
методичних структур, кожному педагогу, керівнику гуртка. Зокрема, це:
створення єдиного інформаційного простору, програмно-методичного та
наукового забезпечення навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток
інтелектуального та творчого потенціалу учнів; вивчення цінного досвіду
досягнень в освітній практиці щодо роботи з обдарованою молоддю тощо.
Необхідно модернізувати методи роботи з обдарованими учнями, приділяючи
більше уваги індивідуальній роботі з ліцеїстами, бо результатом такого підходу
до талановитої дитини та розвитку її здібностей є успішне складання державної
підсумкової атестації та вступ випускників у вузи на державну форму навчання.
Відповідно до основних освітніх документів, які регулюють роботу з
обдарованими дітьми, зокрема концептуальних засад Нової української школи, з
метою створення сприятливих умов для розвитку, виховання і соціалізації
особистості, формування у ліцеїстів життєвих компетентностей, необхідних для
успішної самореалізації у житті, навчанні та праці, стимулювання творчого

самовдосконалення учнів, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької
діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей та їх наставників
НАКАЗУЮ:
1. Організувати роботу з виявлення і формування обдарованої особистості на основі
концептуальних засад реформування середньої школи, що упроваджуватимуться з
2017/2018 н.р., реалізація яких передбачає виховання фахівці, які вміють навчатися
впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в
команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими
сучасними вміннями (упродовж навч. року).
2. Відмітити результативну роботу з обдарованими учнями таких учителів: Семенюк
Л.І., Козачук О.О., Семенюка Б.Д., Кондратюк А.В., Дехтярук Г.Г., Бакуліч Т.М.,
Киричук Н.Ф., Афанасенка А.Є., Омельчука А.І., Шегери С.І., Діхтярук Т.М.,
Ячменьової О.С., Олексюк Т.І., Камаєвої Н.Г., Лубяницької В.А., Скальської Н.В.
3. Учителям ліцею, класним керівникам, керівникам гуртків:
3.1. Забезпечити методично-організаційний супровід участі дітей в олімпіадах,
конкурсах, змаганнях (постійно).
3.2. Продовжити роботу з виявлення творчого потенціалу ліцеїстів та розвитку
здібних та обдарованих учнів (постійно).
3.3. Надати учням можливість для реалізації індивідуальних творчих потреб,
забезпечити умови для оволодіння практичними вміннями і навичками
наукової, дослідно-експериментальної діяльності (упродовж 2017/2018н.р.).
3.4. Організувати роботу по залученню учнів до гуртків, секцій МАН (вересень
2017 р.).
3.5. Практикувати на уроках різнорівневі, творчі завдання, спрямовувати учнів
до пошуково-дослідницької роботи (упродовж року).
3.6. Активізувати позаурочну роботу з використанням інноваційних технологій з
метою виявлення творчих можливостей учнів (постійно).
3.7. Сприяти залученню учнів до більш активної участі в Інтернет-олімпіадах,
нових інтерактивних конкурсах (продовж навч. року).
4. Психологічній службі ліцею:
4.1. Поновити банк даних з психолого-педагогічними характеристиками
обдарованих дітей (до 10.10.2017р.).
4.2. Провести анкетування та діагностування щодо виявлення різних видів
обдарованості ліцеїстів (вересень-жовтень 2017р.).
4.3. Провести дослідження психологічної готовності учнів до наукової, творчої
діяльності (вересень 2017р.);
4.4. Скласти методичні рекомендації з формування психолого-фізіологічної
стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перенавантажень
учнів (до 01.11.2017р.).
4.5. За наслідками діагностування здійснювати корекцію психологопедагогічних карток обдарованих учнів (упродовж навч. року).
4.6. Надавати учителям-предметникам, класним керівникам та керівникам
гуртків консультативну допомогу з питань роботи і підтримки обдарованих
учнів (постійно).
4.7. Поновити банк даних про обдарованих учнів ліцею (жовтень 2017р.,
травень 2018р.).

Заступникам директора:
5.1. Забезпечити інформування про всі досягнення ліцеїстів на сайті
ліцею, в інших засобах інформації навчального закладу, в районних та
іншого рівня засобах інформації (періодично упродовж року);
5.2. Під час проведення нарад та засідань постійно контролювати роботу
вчителів школи з обдарованими дітьми, практикувати виступи про досвід
роботи найрезультативніших з них.
5.3. Контролювати роботу вчителів ліцею з обдарованими дітьми, під час
проведення нарад та засідань практикувати виступи про результативність
цієї роботи (постійно).
6.
Заступнику директора з навчальної (методичної) роботи Трачук В.М.:
6.1. Спланувати заходи по роботі з обдарованими дітьми, виходячи з нової
методичної
проблеми
«Формування
в
ліцеїстів
ключових
компетентностей для життя на засадах «педагогіки партнерства» в умовах
реформування української школи» (до 20.09.2017р.).
6.2. Оформити методичний бюлетень «Підсумки роботи з обдарованими
учнями. 2017/2018 н.р.» (до 15.10.2017р.).
6.3. Сприяти залученню творчих учнів до участі в конкурсах, конференціях,
інших заходах науково-пошукового характеру (упродовж року).
6.4. Організувати учнів ліцею до роботи у секціях Кременецької філії
обласного відділення МАН України (вересень 2017 – травень 2018 р.).
6.5. Поповнювати банк даних з кращих науково-дослідницьких робіт учнів
(до травня 2018р.).
6.6. Організувати на належному рівні захист курсових проектів для учнів 9,
11 класів (березень 2018 р.).
6.7. Допомагати учням у публікації їхніх творчих, пошукових досліджень у
періодичних виданнях, учнівських збірках, ліцейному альманасі
«Первоцвіт» (упродовж року).
6.8. Надавати консультативну методичну допомогу вчителям ліцею щодо
використання на уроках форм і методів навчання, спрямованих на
розвиток творчого потенціалу учнів (постійно).
6.9. У методичному кабінеті поновити куточок методичних матеріалів на
допомогу вчителю щодо роботи з обдарованими дітьми (до 30 жовтня
2017р.).
6.10. Підтримувати співпрацю з науковими установами, навчальними
закладами по питанню участі ліцеїстів у різноманітних наукових заходах,
зустрічах тощо (постійно).
6.11. Узагальнювати результати участі ліцеїстів в олімпіадах, конкурсах,
змаганнях, фестивалях, розробляти рекомендації щодо покращення цієї
роботи (кінець І і ІІ семестрів).
6.12. Здійснювати персональний моніторинг результативності діяльності
вчителів щодо роботи з обдарованими та здібними учнями (упродовж
навч. року).
7. Заступнику директора з виховної роботи Савіцькій Л.В.:
7.1. Проводити ліцейні конкурси та виставки творчих робіт учнів ліцею,
спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей (постійно).
5.

7.2. Забезпечити роботу гуртків художньо-естетичного, військовопатріотичного та туристсько-краєзнавчого циклів (упродовж року).
7.3. Сприяти участі ліцеїстів у різноманітних конкурсах, фестивалях та
змаганнях різних рівнів (упродовж року).
7.4. Поповнити методичні матеріали щодо роботи з обдарованими дітьми
(на допомогу класному керівнику і керівнику гуртка) (до листопада).
7.5. Надавати консультативну методичну допомогу класним керівникам та
керівникам гуртків щодо використання на заняттях, виховних годинах
форм і методів роботи, спрямованих на розвиток творчого потенціалу
учнів (постійно).
7.6. Підтримувати співпрацю з установами культури, навчальними
закладами по питанню участі ліцеїстів у різноманітних мистецьких
заходах, зустрічах тощо (постійно).
8. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бурлінгас Т.Д.:
8.1. Провести І (ліцейний) етап предметних олімпіад із базових дисциплін;
сприяти підготовці та участі переможців ліцейних олімпіад в олімпіадах
районного та вищих рівнів (жовтень - лютий).
8.2. Забезпечити якісну роботу курсів за вибором, предметних гуртків
(постійно).
8.3. Вести контроль за проведенням учителями індивідуальних занять з
учнями (постійно).
9.Завідувачам методичними комісіями:
9.1. Розглядати на засіданнях комісій питання організації роботи з
обдарованими дітьми (вересень, грудень, травень).
9.2. Провести аналіз навчальних досягнень випускників за результатами
ЗНО з метою визначення основних напрямків роботи з учнями у
поточному навчальному році (вересень 2017р.).
9.3. Коригувати роботу членів методичних комісій з питань залучення учнів
до пошукової і творчої діяльності (постійно).
9.4. Поповнювати портфоліо МК матеріалами щодо організації роботи з
обдарованою і талановитою молоддю (постійно).
9.5. Організовувати і проводити в ліцеї предметні тижні, конкурси,
виставки творчих робіт учнів (згідно річного плану роботи).
9.6. Забезпечувати висвітлення результатів роботи з обдарованими дітьми у
засобах масової інформації, на сайті ліцею (постійно).
10. Завідувачу ліцейної бібліотеки Аврамишин Г.М. забезпечити оформлення
книжкових виставок для педагогічних працівників щодо роботи з обдарованими
учнями, проведення заходів з учнями з даного питання (постійно).
11. Відповідальність за виконання цього наказу залишаю за собою.
Директор ліцею:
Трачук В.М.
2-26-43

А. Аврамишин

