
  

 

Інформація про  
 Комунальний заклад «Дергачівський ліцей 

№2» 
станом на 03.09.2020р. 

 

 
 

Рік заснування 1926 рік 

Директор ліцею Остапенко Олексій Прокопович,  
освіта вища, за фахом - вчитель історії, має вищу  кваліфікаційну категорію, 
«Відмінник освіти України», нагороджений знаком «Василь Сухомлинський». 

Заклад очолює з 1984 року. 
Контингент 
учнів 

У КЗ «Дергачівський ліцей №2» 25 класи, в яких навчається 625 учні,  
з них          1 - 4-х - 10 класів – 252учні,  
                   5 - 9-х - 11  класів – 287  учнів,  
                   10-11-х - 4 класи –  86  учні.   
За контингентом  учнів і їх  сімей:  
- сиріт - 7 

- напівсиріт – 9 

- з багатодітних сімей – 39 

- з малозабезпечених сімей - 1 

- дітей – інвалідів – 5 

- батьків – ліквідаторів аварії на ЧАЕС  - 1 

- дітей з тимчасово-переміщених сімей - 5 

- діти учасників АТО -15 

Навчання учнів  з українською мовою викладання –  625 учні. 
Мова навчання Українська  
Профільне 
навчання 

           За бажанням учнів та батьків, згідно з поданими заявами та відповідно до 
Статуту у школі ІІІ (ліцей) ступеня організовано профільне навчання:  
10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б– правовий профіль,  

Педагогічний 
колектив 

Загальна кількість працівників –  65 

                  Педагогів –                                    43                 Вища освіта – 41 – 95% 

                  З них сумісників –                         2                  Середня спеціальна – 2- 5% 

                  Обслуговуючий персонал –        22 

Творчий 
потенціал 

Вища категорія    27 - 64%   

Перша категорія  3 - 6%   

Друга категорія   3 – 6%   

Спеціаліст           10 – 24%   
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Педагогічний колектив працює над проблемою «Удосконалення професійної 
компетенції педагогів ліцею у контексті створення інноваційного освітнього 
простору Нової української школи». 

 

Професійні досягнення вчителів: 
  

• Зубрєва С.М., учитель початкових класів, - переможець районного туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017» та лауреат обласного туру. 

• Попова О.О., учитель музичного мистецтва, - переможець районного туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017» та лауреат обласного туру. 

• Фолуніна М.М., учитель інформатики та математики, - переможець 
районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017» та учасник 
обласного туру. 

• У районному фестивалі-огляді освітніх інтернет-ресурсів учитель 
інформатики Фолуніна М.М., учитель початкових класів Зубрєва С.М., 
учитель музичного мистецтва Попова О.О. вибороли І місце, а в обласному – 

Попова О.О. посіла  ІІІ місце. 
• Прищенко Н.В., учитель іноземної (англійської) мови, Поклонська С.О., 

учитель фізичної культури, з 03.11.16. по 09.11.16. відвідали Міжнародний 
семінар у м. Нови Сонч (Польща) «Громадські ініціативи». Розвиток навичок 
роботи з дітьми в групах. 

• Семенець Д.П., учитель фізичної культури, - призер районного етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018». 

• Цебенко О.О., учитель української мови та літератури, - лауреат районного 
туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020» в номінації 
«зарубіжна література». 

• Нестеренко Д.С., учитель початкових класів, посіла ІV місце у районному 
етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020»  

 

Роботи вчителів опубліковані на сторінках фахових журналів: 
 

− Батюк М.М. – «Формування іншомовної компетенції на уроках 
англійської мови шляхом застосування інноваційних технологій» 
(тези) // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково – практичної 
конференції Харків РВВ ХТЕL, листопад 2016. 

− Поклонська С.О. – «Посвята в козачата» (урок-посвята, І клас)// 
журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід», грудень 2016. 

 

Вчитель – методист                        
 

14 

Старший учитель                            12 

Відмінник освіти   України                          5 

Нагороджені: 
знаком «Василь Сухомлинський»                 
знаком «А.С. Макаренко»                                       
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− Стойка Г.В. – «Впровадження елементів критичного мислення на 
уроках зарубіжної літератури» (система уроків із зарубіжної 
літератури, 5-10кл.)// журнал «Відкритий урок: розробки, технології, 
досвід», № 01/2017. 

− Стойка Г.В. - «Таланти серед нас» (методична розробка класної 
години спілкування, 6 клас)  // журнал «Відкритий урок: розробки, 
технології, досвід», березень 2017. 

− Мірошніченко Н.М. – «Календарно – тематичне планування. 11 клас. 
19 годин, рівень стандарту, ІІ семестр 2017/2018 н.р.» журнал 
«Економіка в школах України» №1 (157) 2018 рік. 

− Фолуніна М.М. – «Іструктаж з БЖД» опублікований на сайті 
«Шкільне життя» 19.01. 2017 (сертифікат № 34/2017); матеріали з 
теми до енергетичної незалежності держави» надруковані у збірнику 
наукових і творчих досягнень школярів «Крок у науку» (11-12 грудня 
2016 року). 

− Зубрєва С.М. – Урок з основ здоров’я у 1 класі з теми «Народні 
традиції. Родинні свята» // журнал «відкритий урок: розробки, 
технології, досвід» (№01/2017, березень 2017) ; урок з основ здоров’я 
у 3 класі з теми «Мандрівка до острова Здоров’я»// журнал «Учитель 
початкової школи» (№5/2017). 

− Поклонська С.О., Прищенко Н.В. – співавтори універсального 
посібника з освіти в галузі миробудівництва «Паростки миру» при 
Асоціації в підтримку громадських ініціатив «АССА»//Харків, 2017. 

− Цебенко О.О. «Літературна діяльність Гната Хоткевича в контексті 
українсько - літературної критики» // збірник «Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 
присвяченої 140-річчю від дня народження Гната Хоткевича за темою 
«Невгамовний темперамент. Гнат Хоткевич» видавництва 
Департамента науки і освіти Харківської облдержадміністрації 
ХАНО, грудень 2017рік. (с. 153-161). 

− Лисенко Н.М. - співавтор посібника «Реалізація компетентнісного 
підходу в освітній практиці початкової школи» видавництва 
Харківської академії неперервної освіти, 2018. 

−  Семенець Д.П. - урок з фізичної культури у 5 класі з теми 
«Волейбол» опублікований у каталозі «Відкритий урок: розробки, 
технології, досвід» (№1, квітень 2018). 

− Чеботарьова А.Ю. - Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, 
досвід» №02/2019 (грудень) Урок «Пам’ятки часів Русі-України» з 
історії в 5-му класі. Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, 
досвід» №02/2019 (грудень) Захід «Українська мрія - шлях до 
незалежності» 10 клас. 

− Хиленко В.В. - Збірник Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Інноваційний розвиток національної освіти: стратегія, 
тактика , виміри змін» (Харків 2018 р.) «Формування комунікативних 
компетентностей на основі застосування сучасних навчальних 
структур»; Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» 

№01-03/2020 «Письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрове 
число. Розв'язування задач та рівнянь» ( Урок-подорож з математики 4 
клас). 

− Дем’янчук Н.В. - Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, 
досвід» №01/2020 «Застосування основної властивості пропорції до 
розв’язування рівнянь»; Каталог «Відкритий урок: розробки, 
технології, досвід» №01/2020 «Світ діаграм». 

− Вишневецька Т.М. - Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, 
досвід» №01/2020; Позакласний захід «Дзвін Чорнобиля звучить і 
нагадує смертельний подих» 

− Фолуніна М.М. - Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, 



досвід» №01/2020 «Світ діаграм»; Каталог «Відкритий урок: 
розробки, технології, досвід» №01/2020 «Створення  діаграм і графіків 
засобами Microsoft Excel»; Каталог «Відкритий урок: розробки, 
технології, досвід» №01/2020 «Візуалізація даних у табличному 
процесорі» 

 

Участь закладу  в освітніх проектах: 
− «Науково-методичні засади  впровадження медіаосвіти в систему навчально-

виховної  роботи Дергачівського ліцею №2». Регіональний. Комунальний 
вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» 

− Відкриті уроки футболу. Всеукраїнський.Компанія GIZ, Федерація футболу 
України 

− «Public Achievement in Ukraine» (Публічні досягнення в Україні). 
Міжнародний. Американо-польсько-український проект громадських 
ініціатив, представлений у м. Харкові громадською асоціацією АССА  

− «Вчимося жити разом», компонент «Освіта на основі життєвих навичок». 
Всеукраїнський.  За підтримки Європейського Союзу і Представництва 
Дитячого фонду ОООН (ЮНІСЕФ). Громадська організація «Дитячий фонд 
Здоров’я через освіту» 

− «Розвиток життєвих, професійних та кар’єрних навичок педагогів ВПО». 
Всеукраїнський. Громадська організація «Рух української неформальної 
освіти освіти» за підтримки Посольства Королівства Нідерландів та ГО 
«Центр соціальна дія» 

− Соціальний проект "Бумеранг добра" в рамках Міжнародного Україно-

Німецького проекту "Соціально-мобільна робота з молоддю ISMO" 

Гурткова 
робота 

В ліцеї працює 6 гуртків (90 учнів) 
за напрямами: 
- художньо-естетичний -3 (45 учнів) 
-дослідницько-експериментальний – 1 (15 учнів) 
- військово-патріотичний – 2 (30 учнів) 

Підвіз учнів та 
вчителів 

 В ліцеї навчається 82 (14%) учні, які за місцем проживання не належать до 
мікрорайону ліцею.  
З них проживають у: 
смт. Слатине – 36 

с. Цупівка – 6 

смт. Прудянка - 2 

смт. Козача Лопань – 6 

смт. М.Данилівка – 6  

с. Ємці – 1 

с. Безруки – 12 

м. Харків – 1 

c. Лужок - 5 

На навчання учні добираються транспортом (рейсовий автобус, електропотяг), або 
батьки підвозять індивідуально. 

Матеріально-

технічне 
забезпечення 

До послуг учнів 27 навчальних кабінетів, 2 комп’ютерні класи (20 ПК для 
навчального процесу), 5 ПК та 8 ноутбуки – для адміністративних та навчальних 

потреб,  спортивна зала, футбольний та ігровий майданчики, їдальня, читальна зала.  

Бібліотечний фонд налічує – 46415 примірників літератури з них: 28181 навчальної 
літератури. 

Досягнення 
вихованців 

У 2019/2020 н.р. у Всеукраїнських предметних олімпіадах ІІ етапу брали 
участь 58 учнів, з них 35 посіли призові місця :  

І місце – 13 учнів, 
ІІ місце – 12 учнів, 
ІІІ місце  - 10 учнів. 

Глибокі знання учні показали на олімпіадах з таких предметів: українська 
мова та література, історія, біологія, фізика, англійська мова, географія, хімія, 
економіка, правознавство, інформатика, математика, трудове навчання, російська 
мова. Поряд з цим низькими є результати виступу учнів на олімпіадах з 

http://osvita-dergachi.edu.kh.ua/socialjno-vihovna_robota/socialjnij_proekt_bumerang_dobra_v_ramkah_mizhnarodnogo_ukraino-nimecjkogo_proektu_socialjno-mobiljna_robota_z_moloddyu_ismo/
http://osvita-dergachi.edu.kh.ua/socialjno-vihovna_robota/socialjnij_proekt_bumerang_dobra_v_ramkah_mizhnarodnogo_ukraino-nimecjkogo_proektu_socialjno-mobiljna_robota_z_moloddyu_ismo/


інформаційних технологій, екології, асторономії. 
На ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад  учні виявили знання на 

високому і достатньому рівнях: 
Тарасова Анастасія - учениця 11-А класу, 3 призових місця: українська 

мова та література (вчитель Вишневецька Т.М.) – ІІ місце,  
англійська мова (вчитель Прищенко Н.В.) – ІІ місце, 
географія (вчитель Зінкевич В.Х.) – ІІІ місце; 

Пилипенко Михайло - учень 10-Б класу, 2 призових місця:  
хімія (вчитель Синиця В.М.) – І місце, 
українська мова та література (вчитель Вишневецька Т.М.) – ІІ місце; 

Гур’єва Олександра - учениця 7-А класу, 1 призове місце:  
українська мова та література (вчитель Цебенко О.О.) – ІІ місце; 

Кравцова Анна - учениця 9-А класу,4 призових місця:  
математика (вчитель Дем’янчук Н.В.) – І місце, 
біологія (вчитель Лебедь Г.О.) - І місце, 
хімія (вчитель Синиця В.М.) – І місце, 
 українська мова та література (вчитель Басараб В.П.) – ІІІ місце; 

Головченко Олександра - учениця 8-А класу, 2 призових місця: математика 
(вчитель Дем’янчук Н.В.) – ІІ місце,  
англійська мова (вчитель Батюк М.М.) – ІІ місце; 

Коваль Денис - учень 6-Б класу, 1 призове місце:  
математика (вчитель Дем’янчук Н.В.) – ІІ місце; 

Комаромі Андрій - учень 11-А класу, 4 призових місць: 
інформатика (вчитель Фолуніна М.М.) – І місце, 
економіка (вчитель Семенець А.Ф.) – ІІ місце, 
правознавство (вчитель Дорофєєв О.С.) – ІІІ місце, 
математика (вчитель Позняк О.М.) – ІІІ місце; 

Устименко Юрій - учень 10-Бкласу, 1 призове місце:  
географія (вчитель Зінкевич В.Х.) – І місце; 

Малець Анна - учениця 9-Бкласу, 1 призове місце:  
географія (вчитель Зінкевич В.Х.) – І місце; 

Ткаченко Тетяна - учениця 10-Б класу, 1 призове місце: 
фізика (вчитель ТараненкоТ.І.) – ІІІ місце; 

Соловйова Еліна - учениця 9-А класу, 3 призових місця:  
Мовно-літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченка (вчитель Басараб В.П.) – І місце, 
фізика (вчитель ТараненкоТ.І.) – ІІ місце,  
правознавство (вчитель Дорофєєв О.С.) – ІІ місце; 

Ведмідь Марія - учениця 8-А класу, 2 призових місця:  
фізика (вчитель Позняк О.М.) – ІІ місце, 
біологія (вчитель Лебедь Г.О.) – ІІІ місце; 

Богун Дмитро - учень 7-А класу, 1 призове місце:  
фізика (вчитель ТараненкоТ.І.) – ІІІ місце; 

Вовченко Катерина - учениця 9-Б класу, 3 призових місця: 
Історія (вчитель Чеботарьова А.Ю.) – І місце,  
англійська мова (вчитель Прищенко Н.В.) – І місце,  
російська мова (вчитель Стойка Г.В.) – ІІІ місце; 

Олешко Каміла - учениця 10-Б класу, 2 призових місця:  
правознавство (вчитель Дорофєєв О.С.) – І місце 

історія (вчитель Остапенко О.П.) – ІІІ місце; 
Оріховська Марія - учениця 10-Б класу, 2 призових місця:  

англійська мова (вчитель Прищенко Н.В.) – І місце,  
біологія (вчитель Лебедь Г.О.) – І місце; 

Чупахін Андрій - учень 11-А класу, 3 призових місця:  
хімія (вчитель Синиця В.М.) – І місце,  
МАН (вчитель Синиця В.М.) – І місце, 
біологія(вчитель Лебедь Г.О.) – ІІІ місце; 

Цеменко Анастасія - учениця 4-Б класу, 1 призове місце:  
мовно-літературний конкурс ім. П. Яцика (вчитель Хиленко В.В.) – ІІІ місце; 



Войтова Анастасія - учениця 5-Б класу, 1 призове місце  
Мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка (вчитель Калиниченко О.О.) – І 
місце; 

Чеботарьов Єгор - учень 10-А класу, 1 призове місце:  
МАН (вчитель Чеботарьова А.Ю.) – І місце; 

Цебенко Юлія - учениця 9-А класу, 1 призове місце:  
МАН (вчитель Цебенко О.О.) – І місце.  

У ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіадах брали участь 13 учнів. 
З них 3 учні стали призерами :  
Устименко Юрій (уч.10 кл., вчитель Зінкевич В.Х.) посів І місце в обласній 

олімпіаді з географії,  
Малець Анна (уч.9 кл., вчитель Зінкевич В.Х.) посла ІІІ місце в обласній 

олімпіаді з географії,  
Чупахін Андрій (уч.11 кл., вчитель Синиця В.М.) посів І місце в обласній 

олімпіаді з хімії. 
 

Учні ліцею – активні учасники Малої академії наук України. 
У 2019/2020 н.р.  Чеботарьов Єгор (вчитель Чеботарьова А.Ю.) – ІІ місце в 

обласному етапі МАН, наукова секція: «Історія», тема науково-дослідницької 
роботи: «Дмитро Іванович Багалій - збережена пам’ять», 
Цебенко Юлія (вчитель Цебенко О.О.) - ІІІ місце в обласному етапі МАН, наукова 
секція: «Ділова українська мова», тема науково-дослідницької роботи: «Службові 
частини мови в текстах офіційних документів» 

Чупахін Андрій (вчитель Синиця В.М.) - ІІІ місце в обласному етапі МАН, наукова 
секція: «Хімія», тема науково-дослідницької роботи: «Вплив цетиліридиній 
хлориду на реакцію взаємодії Со(ІІ) з нітрозо R сіллю, імобілізованої в желатиновій 
плівці». 

Фіналісткою та лауреатом премії «Діти - наше майбутнє» (м.Київ) стала 
учениця 4-го класу Куртанідзе Маргарита (вчитель Хиленко В.В.). 

Іванченко Микита (учень 8-А кл., вчитель  Дем’янчук Н.В.) - один з 
номінантів проєкту «Діти - гордість України - 2019».(нагороджений Почесним 
дипломом та медаллю ІІІ Національної премії «Діти - гордістьУкраїни» та отримав 
сертифікат на комп’ютер.) 

Цебенко Юлія, учениця 9-А (вчитель Цебенко О.О.), Семенець Ірина, 

учениця 5-Б ( вчитель Семенець А.Ф.) – переможці Всеукраїнської краєзнавчої 
експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна». 

 

Учні ліцею були активними учасниками районних конкурсів, виходили 
абсолютними переможцями і призерами: 

 

• Районний конкурс «Юна принцеса» 

І місце: 
Островерх Аріна, учениця 5-Б класу. Керівник Семенець А.Ф. 
 

• Районний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото та відео аматорів  
«Моя Україно!» 

Абсолютні переможці: 
Маслій Владислав, учень 10-А класу з фотороботою «Захід сонця над озером 
Сиваш» у номінації «Пейзаж». Керівник Маслій С.І.; 
Семенець Ірина, учениця 5-Б класу з фотороботами «На Дерибасівській» у 
номінації «Архітектура, фото з застосуванням програми Adobe Photoshop» та «Ах, 
Одеса!» у номінації «Репортажний портрет, фото з застосуванням програми Adobe 
Photoshop». 

Переможиця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото та відео 
аматорів  «Моя Україно!» нагороджена грамотою  Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості».  
Переможиця заключного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото та 
відео аматорів  «Моя Україно!». Нагороджена дипломом ІІ ступеня Українського 



державного центру позашкільної освіти, відповідних ступенів, переможці 
Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото та відео аматорів «Моя Україно!». 
Керівник Семенець А.Ф. 
І місце: 
Маслій Владислав, учень 10-А класу з фотороботою «Троянда після дощу» у 
номінації «Флора та фауна». Керівник Маслій С.І.; 
Іванченко Микита, учень 8-А класу з роботою «Повір у себе» у номінації «Ігрове 
кіно або телефільм». Керівник Фолуніна М.М.;  
Фолуніна Ксенія, учениця 6-А класу з фотороботою «Маяк Ейфеля на острові 
Джарилгач» у номінації «Фото з застосуванням програми Adobe Photoshop». 
Керівник Фолуніна М.М.;  
Семенець Ірина, учениця 5-Б класу з фотороботою «Подарунок Чорного моря» у 
номінації «Макрофотографія». Керівник Семенець А.Ф.; 
Цебенко Юлія, учениця 9-А класу з фотороботами «Весна. Пробудження» та 
«Звичайний день метелика» у номінації «Флора та фауна». Керівник Цебенко О.О. 
ІІ місце: 
Маслій Владислав, учень 10-А класу з фотороботою «Озеро Сиваш» у номінації 
«Пейзаж». Керівник Маслій С.І.; 
Попович Данило, учень 5-А класу з роботою «Собори» у номінації «Ігрове кіно 
або телефільм». Керівник Фолуніна М.М.; 
ІІІ місце: 
Маслій Владислав, учень 10-А класу з фотороботами «Осінь на порозі» та 
«Семенівський місток» у номінації «Пейзаж». Керівник Маслій С.І.; 
Фолуніну Ксенію, учениця 6-А класу з фотороботою «Стоунхендж» у номінації 
«Фото з застосуванням програми Adobe Photoshop». Керівник Фолуніна М.М.;  
Шаповала Богдана, учень 5-А класу з фотороботами «Кубок світу з кемпокарате в 
Угорщині» у номінації «Фото з застосуванням програми Adobe Photoshop». 
Керівник Фолуніна М.М.; 
 

• Районний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу  «Український сувенір» 

І місце: 
Школа Вероніка, учениця 2-Б класу з роботою «Різдвяна ложка-писанка». 
Керівник Зубрєва С.М.; 
Клімов Павло, учень 1-Б класу з роботою «Лялька-мотанка». Керівник 
Ковалевська Т.О.; 
Бабаєва Асія, учениця 5-Б класу з роботою «Берегиня домашнього вогнища». 
Керівник Семенець А.Ф.; 
Чучуй Таїсія, учениця 8-А класу з роботою «Зайка». Керівник Дем'янчук Н.В.; 
ІІ місце: 
Ковалевська Крістіна, учениця 1-Б класу з роботою «Лялька-мотанка». Керівник 
Ковалевська Т.О.; 
Чучуй Валерія, учениця 5-А класу з роботою «Лялька-мотанка- травниця». 
Керівник Фолуніна М.М.; 
Суворов Семен, учень 1-Б класу з роботою «Лялька-мотанка «Берегиня». Керівник 
Ковалевська Т.О.;  
Семенченко Катерина, ученицю 2-Б класу з роботою «Лялька-мотанка 
«Україночка». Керівник Зубрєва С.М. 
ІІІ місце: 
Маслій Владислав, учень 10-А класу з роботою «Український капелюх-оберіг». 
Керівник гуртка Маслій С.І.; 
Романенко Вікторію, ученицю 9-Б з роботою «Лісовик». Керівник Прищенко Н.В.; 
 

• Районний етап обласної виставки писанкарства «Різдвяна писанка» 

І місце: 
Школа Вероніка, учениця 2-Б класу. Керівник Зубрєва С.М.; 
ІІ місце: 
Маслій Владислав, учень 10-А класу. Керівник Маслій С.І.;  
Ємець Кирило, учень1-Б класу. Керівник Ковалевська Т.О.; 



Семенченко Катерина, учениця 2-Б класу. Керівник Зубрєва С.М.; 
 

• Районного етапу обласної виставки юних природоохоронців «Зимовий 
вернісаж» 

Абсолютний переможець: 
Маслій Владислав, учень 10-А класу з роботою «Зимовий букет».  
Учасник обласного етапу виставки юних природоохоронців «Зимовий вернісаж». 

Нагороджений грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац 
дитячої та юнацької творчості» за активну участь,  за високий рівень виконання 
роботи, значний особистий внесок у справу збереження хвойних лісів Харківщини. 
Керівник Маслій С.І.; 
ІІІ місце: 
Романенко Вікторія, учениця 9-Б класу з роботою «Мислимо глобально». 
Керівник Прищенко Н.В. 
 

• Районний конкурс дитячого малюнка «Мої зимові мрії» 

І місце: 
Степаненко Анна, учениця 5-В класу з роботою «Зимовий букет». Керівник 
Маслій С.І.; 
Калачинська Катерина, учениця 2-Б класу. Керівник Зубрєва С.М.; 
Набока Дар'я, учениця 4-Б класу. Керівник Хиленко В.В.;   
 

• Районного етапу обласного відкритого фестиваль дитячої художньої 
творчості «Таланти третього тисячоліття» 

Абсолютний переможець: 
Раскопіна Валерія, учениця 4-Б класу за виступ «Хочу на Багамы». Керівник 
Попова О.О.; 
 

• районний етап Всеукраїнського  юнацького фестивалю «В об’єктиві 
натураліста» 

Абсолютний переможець:  
Полупаненко Веніамін, учень 4-Б за серію фоторобіт «Феєрична осінь» (номінація 
«Краща фоторобота»).  
Учасник обласного етапу  Всеукраїнського  юнацького фестивалю «В об’єктиві 
натураліста». Відзначений грамотою Комунального закладу «Харківський обласний 
Палац дитячої та юнацької творчості». Керівник Маслій С.І.; 
ІІІ місце: 
Шептуха Анна, учениця 9-Б класу за серію фоторобіт (номінація «Краща 
фоторобота»). Керівник Хиленко В.В.; 
Роздобудько Олександра, ученицю 5-В класу з роботою «Людина та природа» 
(номінація «Кращий слайд-фільм»). Керівник Калиниченко О.О. 
 

• Районний етап обласної виставки «SOS вернісаж, або друге життя відходів» 

Абсолютний переможець: 
Набєгаєва Каріна, учениця 9-Б класу з роботою «Мельниця». Керівник Маслій С.І. 
 

• Дистанційна форма районного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 
декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій 
край» 

Абсолютні переможці: 
Вакула Катерина, учениця 9-А класу з роботою «Садок вишневий коло хати…» 
(розділ «Інші техніки виконання»). Керівник Маслій С.І.; 
Чучуй Таїсія, учениця 8-А класу з роботою «Коза-дереза» (розділ «М’яка 
іграшка»). Керівник Маслій С.І.; 
Ільчук Аліна, учениця 9-Б класу з роботою «Квітуча ніжність» (розділ «Художня 
вишивка»). Керівник Маслій С.І.; 
І місце: 



Ільчук Аліна, учениця 9-Б класу з роботою «Соняхи» (розділ «Художня 
вишивка»). Керівник гуртка Маслій С.І.; 
Степаненко Анна, учениця 5-В класу з роботою «Симфонія ароматів» (розділ 
«Живопис»). Керівник Маслій С.І.; 
Бабаєва Асія, учениця 5-Б класу  з роботою «Конвалія» (розділ «Живопис»). 
Керівник Маслій С.І.; 
Гончарук Олексій,учень 5-А класу  з роботою «Святковий букет» (розділ 
«Живопис»). Керівник Маслій С.І.; 
ІІ місце: 
Коник Артем, учень 5-А класу з роботою «Ніжні конвалії» (розділ «Живопис»). 
Керівник Маслій С.І.; 
Степаненко Анна, учениця 5-В класу з роботою «Гірська стихія» (розділ 
«Живопис»). Керівник Маслій С.І. 
 

• Обласна конференція Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської 
молоді «Моя Батьківщина - Україна» 

Семенець Ірина, учениця 5-Б класу (керівник Семенець А.Ф.); 
Цебенко Юлія, учениця 9-А класу (керівник Цебенко О.О.); 
Учні були нагороджені почесними грамотами. Роботи переможців обласного етапу 
експедиції "Моя Батьківщина - Україна" надруковано окремою збіркою. 
 

Отож, протягом 2019-2020 н.р. учні ліцею вибороли на  
Всеукраїнських конкурсах – 1 призове місце,  
в  обласних – 5,   

районних –  45. 
 

 


