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Плекаємо нову еліту 

 

                                                                                       Від сильного – до талановитого,  

                                                                                  Від середнього – до сильного, 

                                                                                 Від слабкого – до середнього 

РУХАТИСЬ! 

                                                                                     

             Процеси, що відбуваються в Україні, обумовили нові тенденції розвитку 

освіти та викристалізували потребу суспільства саме у творчих, діяльних, 

обдарованих, інтелектуально розвинених громадян з оновленою національною 

свідомістю. Великого значення при цьому набуває творча пізнавальна 

діяльність школярів як майбутнього нашої держави, що передбачено 

реалізацією положень Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ 

століття), Національної доктрини розвитку освіти, Законів України про освіту. 

Тому завдання навчальних закладів – виховувати особистість, здатну діяти в 

нових, часто нестандартних умовах, включення її у процес науково – 

дослідницької діяльності, що дасть можливість школярам збільшити обсяг 

нових знань, які виходять за межі шкільних програм та підручників, 

допоможуть поринути у світ останніх досягнень науки, техніки, культури, 

медицини, всесвіту тощо.                                                          

                 «Будь – яка школа перш за все повинна показати  людині те, що у 

ній є найціннішого, примусити  її пізнати себе часткою вічного, живим 

органом  світового, духовного розвитку людства», - наголошував видатний 

педагог    К. Ушинський. Педагогічний колектив нашої школи докладає 

великих зусиль, щоб кожна дитина почувала себе особистістю, могла 

реалізувати свій творчий потенціал. Для здійснення цих намірів школа приймає 

участь в реалізації районної і шкільної програм - «Творча обдарованість 

Лутугинщини» й «Обдарована молодь села Розкішне», спрямованих на 

виявлення і творчий розвиток талановитих та обдарованих дітей.   

КЗ «Розкішнянська спеціалізована школа І – ІІІ ст. Лутугинського району 

Луганської області» - позашкільний навчальний заклад, який працює на базі 

школи, - інноваціонний навчальний заклад, у якому чільне місце посідає 

комплекс нововведень, оскільки модернізація освіти в Україні зумовила пошук 

нових шляхів розвитку навчальних закладів, створення нових моделей. Однією 

з магістральних ліній перебудови нашого закладу стала інтеграція – об’єднання 

спеціалізованої школи та позашкільного навчального закладу і створення нової 

моделі навчального закладу – Комплекс «КЗ «Розкішнянська спеціалізована 

школа І –ІІІ ст.» - районний еколого – натуралістичний центр».    Розкішнянська 

школа за період розбудови нашої держави пройшла такі  етапи свого 

розвитку: 

- у 2002 р. на базі школи відкрито районний еколого – натуралістичний 

центр ( ми були в Україні піонерами такого нововведення) і розпочала роботу 

Школа сприяння здоров’ю. 

- 2003 – 2004 роки –  укладено договір про співпрацю з ЛОІППО, Луганським 

обласним ЕНЦ, ЛНУ ім. Шевченка, Луганським аграрним університетом, 

обласною громадською організацією охорони природи, державним управлінням 



охорони навколишнього середовища у Луганській області, Луганським 

природним заповідником.  

- З 2005 року школа стала базовим навчальним закладом для Управління 

освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації та ЛОІППО. 

Науковий керівник – Ольга Степанівна Дубовик, завідувач кафедри природничо 

– наукових дисциплін та методики їх викладання ЛОІППО, доцент, кандидат 

педагогічних наук. У  2006 році Лутугинським ЕНЦ сумісно з ЛОІППО була 

розроблена перспективна екологічна програма «Крок до природи», за якою і 

зараз працює центр і яка сприяє вирішенню екологічної проблеми району – 

«Повернення природного й культурного спадку рідного краю поколінням з 

новою екологічною культурою». 

      Результати впровадження цієї програми у життя були представлені на 

обласній конференції у 2007 році і надруковані ЛОІППО у виданнях 

«Патріотичне виховання учнів засобами природничих та математичних наук», 

«Патріотичне виховання учнів засобами туристсько – краєзнавчої роботи» 

(2008 рік).  Науково-дослідницькі роботи вихованців ЕНЦ допомогли 

створити ботанічні пам’ятки – Знам’янський Яр, Балка Плоска (з метою 

охорони первоцвітів). Завершена робота по створенню ПЗФ Челюскінська 

Балка, Дельфінієвий Схил. Прокладені екологічні стежки у балках 

Знам’янський Яр, Балка Плоска.            

- У 2006 році утворилась нова модель навчального закладу – «Комплекс  «КЗ 

«Розкішнянська спеціалізована школа І –ІІІ ст.» - районний еколого – 

натуралістичний центр». Модель була представлена у 2006 році у Києві на 

форумі вчителів біології , де отримала високу оцінку.   

    - У 2007 році вийшла Міжгалузева програма «Пізнай свою країну» (на 2007 

– 2012 рр.), яка розширила межі діяльності програми «Крок до природи», бо 

покликана задовольнити потреби учнів і батьків у виборі здорового способу 

життя школярами.  

    - 2009 року обрана навчальним закладом нова проблема - «Формування 

ключових життєвих компетентностей учнів засобами еколого – 

туристсько – краєзнавчої роботи»,  вибір якої пояснюється насамперед тим, 

що сучасна школа має захистити і підтримати дитину, виробити в неї 

життєздатність, озброїти механізмами і технологіями розробки життєвих 

стратегій, життєвих проектів через формування патріотичної свідомості, 

екологічної культури та пропаганду здорового способу життя. 

      У вересні 2010 р. спільно із ЛОІППО було створено моделювання 

діяльності школи – комплексу за новою темою, науковим підґрунтям якої 

стала Міжгалузева програма «Пізнай свою країну».  

             Школа – комплекс – учасник  Міжнародного Україно – 

Нідерландського проекту «Від сталої школи до сталого суспільства», 

реалізує Міжгалузеву програму «Пізнай свою країну», перспективну районну 

екологічну програму «Крок до природи», учасник обласного проекту 

«Обдаровані діти», громадського проекту з енергозбереження, з вересня 2011 

року проводить експеримент по темі  «Профілактика деформації вчителя 

у професійній діяльності», розробила  програму «Школа 

компетентностей», працює за власною програмою «Школа здоров’я”.                

         

 



Результати участі учнів у ІІ турі Всеукраїнських преметних олімпіад 

(місце у районі) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

5 м. 4м. 2м. 5м. 4м. 4м. 4м. 6м. 

  

               Результати участі учнів  у ІІІ турі Всеукраїнських предметних олімпіад  

 

2006 2007 2008 2009 
Інформатика 9 кл – 8 

м. 

Фізика 8 кл. – ІІІ м. Фізика 9 кл. – І м. Фізика 10 кл. – 1 м. 

Рос мова  9 кл. – 10 м. Укр мова 10 кл. – 6 

м. 

Укр мова 11 кл. – 10 

м. 

Біологія 10 кл. – 3 м. 

Труд  9 кл. – 15 м. Фізика 8 кл. – 19 м. Англ. мова 11 кл. – 

12м 

Франц мова – 9 кл. – 

10 м. 

Укр мова  9 кл. – 22 м. Англ. мова 10 кл. – 

35м 

 Хімія 8 кл. -   

Хімія 9 кл. – 28 м.   Математика 10 кл. – 8 

 

2010 2011 2012 2013 
Фізика 11 кл. – 1 м. Екологія – ІІ м.   

Біологія 11 кл. – 5 м. Французька мова – 

6, 7 і 9 м. 

  

Екологія 10 кл. – 2 м.    

Хімія 11 кл. – 17 м.    

Франц м. 10 кл. – 13 м.    

Рос мова  9 кл. – 17 м.    

Математ. 11 кл. – 22 м.    

 

                   На Всеукраїнській олімпіаді з фізики в м. Одесса у 2010 році учень 11  кл. 

Пушніцин Д. посів ІІІ місце. 

                 Якість навчальних досягнень за останні  9   років:  
Навч 

рік 

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 

2002-

2003 

  43 %       

2003-

2004 

    46 %      

2004-

2005 

   43 %       

2005-

2006 

  41 %       

2006-

2007 

      52%     

 

2007-

2008 

    54 %     

2008-

2009 

     56,4    

 

2009-

2010 

     56 %    

2010-

2011 

    52 %     

2011 – 

2012 

     56%    



                                                

            Школа – комплекс розробила  Програму розвитку Школи здоров’я і 

створила власну  модель  Школи  здоров’я ( у 2012 році  на Всеукраїнському 

конкурсі посіли ІІ м.), що передбачає: 

 здійснення моніторингу стану здоров’я дітей; 

 діагностику фізичної та розумової працездатності на початку і наприкінці   

навчального року,  адаптації до навчального процесу; 

 проведення оздоровчо – профілактичної роботи; 

 забезпечення рухової активності; 

 упровадження здоров’язбережувальних методик; 

 запровадження спецкурсу «Екологія»; 

 створення позитивного соціально – психологічного клімату в школі та 

класах; 

 психолого – педагогічний супровід організації навчально – виховного 

процесу; 

 розширення «зеленої зони» на території школи і села; 

 організацію збалансованого харчування. 

           Завдання розвитку людини сьогодні – ключове державне завдання 

модернізації освіти. «Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному 

суспільстві, не має ніякої цінності», - стверджував Р. Кіосаке. Тому  школа – 

комплекс «КЗ «Розкшнянська спеціалізована школа І – ІІІ ст.» - позашкільний 

еколого – натуралістичний центр» більше 10 років працює над вихованням 

особи, яка здатна творчо вирішувати проблеми, успішно самореалізуватися в 

сучасному світі. Пріоритетне місце належить роботі з обдарованою молоддю. 

             Для наших педагогів процес пізнання – це процес переходу від 

найпростіших моделей світу до більш складних, де дитина повинна розвиватись 

і навчатись кожної миті, не помічаючи цього. У роботі з обдарованими дітьми  

ми застосовуємо різноманітну пізнавальну дослідницьку діяльність, яка 

проводиться спільно з дітьми, учителями, науковцями та батьками. Завдяки 

засобам науково – дослідницької, експериментальної, пошукової роботи наші 

учні можуть реально оцінити рівень своїх знань та можливостей. Займаючись 

науково – дослідницькою діяльністю, учні можуть не тільки зробити свідомий 

вибір теми наукового дослідження, а й майбутньої професійної діяльності, у 

тому числі наукової. Та щоб наблизитися до цього, ми проводимо   

систематичну, кропітку роботу, спрямовану на стимулювання зацікавленості, 

творчого інтересу підлітка, введення його у сферу емоційних переживань.  

            У систему роботи з обдарованими дітьми ми включили: 

- шкільний план роботи з обдарованою молоддю – «Обдарована молодь села 

Розкішне»; 

-  циклограму роботи з обдарованими дітьми  на 5 років; 

- щорічний   план  роботи з обдарованими дітьми ШНТ «Сузір’я»; 

- сумісний план роботи шкільного психолога і ШНТ, який передбачає роботу з 

керівниками МО та роботу із обдарованими;  

- роботу ТГ (творчої групи) вчителів «Підтримка та розвиток обдарованих 

дітей»; 

- індивідуальні програми роботи з обдарованими учнями вчителів – 

предметників; 

- проведення предметних декад, інтелектуальних марафонів; 



- роботу клубу «Що? Де? Коли?»; 

- участь у роботі Лутугинської філії МАН на базі школи; 

- роботу інформаційного центру «Золотий диктофон»; 

- роботу шкільного історико – краєзнавчого музею; 

- участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях шкільного, районного, обласного, 

регіонального, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів; 

- персональні виставки творчих робіт обдарованих дітей гуртків еколого – 

натуралістичного центру різних напрямків ; 

- поповнення банку даних на обдарованих; 

- поповнення банку резерву  здібних учнів  та роботу з ними; 

- проведення свят «За честь школи», «За честь району»; 

- щорічні стипендії шкільного батьківського комітету, Лутугинської районної 

ради, Луганської обласної ради; 

- участь у проекті «Обдаровані діти – майбутнє України»; 

- публікацію інформації про обдарованих дітей у журналі  «Обдарована 

Луганщина». 

           Важливим стратегічним завданням кожної держави є підготовка 

майбутньої наукової зміни. З метою всебічного розвитку дітей, підвищення 

престижу знань, залучення учнівської молоді до науково – дослідницької 

роботи у школі було створено ШНТ (шкільне наукове товариство) «Сузір’я», 

яке у 2001 році очолив кандидат сільськогосподарських наук Джос А.М.  Учнів, 

схильних до наукової діяльності, ми залучаємо до написання науково – 

дослідницьких робіт. Сучасні школярі виходять на широку європейську дорогу, 

тому кожен учень повинен мати змогу випробувати сили в освоєнні наукового 

методу пізнання світу відповідно до своїх інтересів, нахилів, здібностей. 

Наукова робота – це форма позакласного навчання, яка  задовольняє бажання 

учнів поглиблювати свої знання з окремих предметів, отримувати спеціальні 

вміння і тим самим зробити свідомий вибір майбутньої професії. Науковий 

потенціал учнів та вчителів – це творча лабораторія пошуку. Тому більшість 

наших педагогів працює за особистісно орієнтованими програмами та планами 

індивідуальної роботи зі здібними та обдарованими учнями.  Щорічно свій 

методичний рівень демонструє кожен вчитель школи, готуючи учнів до участі у 

загальношкільній, а потім районній науково – дослідницькій конференції 

«Обдарована молодь –ХХІ сторіччю». Учні початкових класів також приймають 

активну участь у шкільній конференції по захисту науково – дослідницьких 

робіт. Намагаємося залучити до проведення конференції всіх учителів з їхніми 

найкращими вихованцями. І як наслідок – школярі  стали брати активну участь 

у Всеукраїнській олімпіаді з екології, у конкурсі наукових робіт МАН у секціях 

українська філологія, інформатика, екологія і т.д. Обдаровані діти максимально 

задіяні у проведенні предметних декад у школі, районних та обласних олімпіад. 

      У  ШНТ «Сузір’я» входять шкільні МО вчителів різного профілю та МО 

керівників гуртків екологічного, туристичного, спортивного, художнього та 

технічного напрямків. Працює з обдарованими за індивідуальним планом і ТГ 

(творча група) вчителів «Підтримка та розвиток обдарованих дітей». Обдаровані 

діти більш вимогливі, вони більш допитливі, ніж їхні однокласники.  Важливим 

елементом професійної майстерності вчителя є знаходження індивідуальних 

підходів до обдарованих дітей і вміння запропонувати їм такі види 

цілеспрямованої діяльності, які б відповідали їхнім запитам і здібностям.  



          Наша школа - комплекс розвиває творчу особистість дитини засобами 

екологічної освіти та виховання, здійснює екологізацію шкільної освіти за 

допомогою міжпредметного підходу, який полягає в узгодженому використанні 

навчальних предметів, позаурочної та позакласної роботи, самоосвіти для 

формування екологічної культури особистості. З погляду на це завдання 

екологізація шкільних дисциплін поширювалася не тільки на природничо – 

наукові, а й на математичні дисципліни, що забезпечило інтеграцію всіх наук у 

процес екологічної освіти і виховання. Педагогічному колективу притаманні 

дух творчості, добра, натхненна праця заради дитини.  

                Теми учнівських науково – дослідницьких робіт з екології: 

«Обгрунтування створення заповідних урочищ Балки Плоска та Знам’янський 

Яр», «Екологічні проблеми річки Ольхівки та деякі шляхи їх подолання», 

«Дикоростучі плодово – ягідні рослини», «Виявлення і картування місць 

розповсюдження рідкісних та охоронних видів рослин Луганської області», 

«Склад і розповсюдження рідкісних  рослин в заповідному урочищі Балка 

Плоска», «Електронна карта Балки Плоска», «Створення заказника 

Дельфінієвий Схил на території Георгіївської селищної ради», «Сохранение 

ареала формации пиона тонколистого путѐм семенного воспроизводства на 

территории ПЗФ», «Фрагменти ландшафтного дизайну пришкільної території», 

«Фенологічний календар дерев рідного краю» та ряд інших.             

            Стимулюючим чинником у формуванні юного науковця, в орієнтації 

його на кінцевий результат наукового дослідження є усвідомлення ним 

власної причетності до важливої державної справи. Так трирічна науково – 

дослідницька діяльність членів гуртка «Заповідна справа» допомогла створити 

на території Розкішнянської сільської ради два заповідних об’єкти – Балка 

Плоска та Знам’янський Яр (загальна площа 291,6 та 70 га). На території 

згаданих урочищ зростає понад 400 видів вищих судинних рослин, з яких 41 вид 

(10% загального флористичного складу) занесені до Червоної книги України та 

Переліку рослин, які потребують охорони у Луганській області. У 2008 році 

розглянуто питання про надання державного статусу балці Дельфінієвий Схил, 

де знаходяться 23 види рідкісних рослин. 

              Подібні наукові дослідження надихають юних дослідників на подальшу 

дослідницьку діяльність, вселяють віру у власні сили і здатність змінити світ на 

краще.  

              Екологічні екскурсії та експедиції закріплюють на практиці знання, 

здобуті вихованцями на уроках та в позакласній роботі, пропагують екологічні 

знання серед молоді, допомогли обмінятися досвідом роботи з дослідниками 

інших областей України, оскільки учнівські роботи приймали участь у 

Всеукраїнських конкурсах «Інтел – Еко – Україна – 2007», «Екософт – 2005» 

та «Екософт – 2007». Під час експедицій юні дослідники навчилися 

працювати в екстремальних умовах, оволоділи рядом нових методик 

дослідження, експерименту, обмінялися досвідом роботи, зібрали матеріал по 

кількісному виду рідкісних рослин.                        

               Науково – дослідницьку діяльність учнів може стимулювати виконання 

наукових завдань за замовленням різних організацій і установ, що стосуються 

охорони навколишнього середовища України, проблем розвитку фізики, хімії, 

математики, біології, українознавства, мовознавства, народознавства.  

                   



                         Відбір учителів для роботи з обдарованими   

 

             Компетентнісний підхід покладено в основу Державних стандартів. 

Компетентність визнано «інтегрованим результатом навчальної діяльності 

учнів». Місія нашої школи спрямована на оволодіння кожною дитиною 

ключовими компетенціями як важливим результатом якості НВП. 

Компетентнісний підхід у вихованні покликаний подолати прірву між освітою і 

вимогами життя. Саме тому, виконуючи соціальне замовлення, школа почала в 

2009 році працювати  над проблемою: «Формування ключових життєвих 

компетенцій  учнів засобами еколого-туристсько-краєзнавчої роботи». 

Про педколектив можна сказати словами К. Ушинського, який наголошував, що 

у виховній та навчальній роботі великого значення набуває дух закладу, який 

живе не в стінах, не на папері, а в характері вихователів, і від них переходить до 

характеру вихованців. Тому так важливо плекати особистість учителя школи, 

від якого залежить успіх роботи із дітьми, особливо з обдарованими. 

              Протягом десятка останніх років для вчителів провели семінари щодо 

роботи з обдарованими: «Реалізація здібностей обдарованих дітей – спільне 

завдання для всіх учителів.», «Проблеми обдарованих дітей», «Ознаки 

обдарованості дітей і закономірності психологічного розвитку дитини. 

Результати досліджень навчальної програми», «Принципи розробки Програми 

обдарованих дітей», «Три види збагачення навчальної програми. Модель 

Рензуллі», «Основні принципи відбору вчителів для роботи з обдарованими 

дітьми», «Володіння ефективними методами навчання» та ін., що сприяло 

формуванню творчої особистості, для якої творча діяльність є життєвою 

потребою. Проведено заплановані семінари на тему «Інноваційні технології 

навчання», що допомогло усвідомити об’єктивність нововведень як вимогу 

часу, де інновації стають реальною практикою в діяльності та спілкуванні 

учителя з учнем. Найчастіше вчителями застосовуються  елементи 

інтерактивних технологій: рольова гра, кооперативна технологія, проектна 

технологія, проблемного навчання, ТРИЗ, ситуація успіху, інформаційна, ігрова 

технологія, корпоративна технологія, випереджальне та розвиваюче навчання,  

Лисенкової;  інтерактивні методи: «Мозковий штурм», «Карусель», 

«Мікрофон», «Сніжна грудка», «Хокей», «Доміно», «Знайди помилку», 

«Відгадай цифру», «Інтерв’ю», «Кольорова феєрія», географічна мандрівка, 

«Акваріум», «Пінг-понг»,  «Займи позицію», «Карусель». «За й проти», 

«Світлофор», «М’яч зі словами», «Математичне лото», «Злови підвох», змінні 

пари, трійки, «Аукціон», «Асоціативний кущ», «Дерево рішень», проблемна 

ситуація, ажурна пилка.  

          Шкільна освіта вимагає радикальних змін, Розкішнянський педколектив 

знаходиться на етапі пошуку найбільш оптимальних методів організації 

НВП.   Ми формуємо такий корпус педагогічних працівників, які були б не 

тільки компетентними і професійно підготовленими фахівцями, але й 

прибічниками впровадження інноваційних систем, оволодіння комп'ютерною 

технікою і новітніми інформаційними технологіями, готовими до постійного 

фахового вдосконалення і підвищення культурно-інтелектуального рівня. Тому 

на базі школи в комп’ютерному класі проходили курси «Ньютек» для вчителів і 

дітей.  40 дітей і 70% вчителів закінчили ці курси  у 2005 – 2009 роках. 

Досвідчені педагоги ведуть навчальну роботу, використовуючи мультимедійні 



засоби навчання та інформаційні  технології. Зацікавленість у результатах своєї 

праці, прагнення до саморозвитку і самовдосконалення, уболівання за імідж 

школи – основні складові внутрішньої мотивації кожного учасника НВП. 

Родзинкою нашого навчального закладу є те, що більше 60%  педагогів 

школи – комплексу - її випускники. Колективи  шкільного і позашкільного 

навчальних закладів працюють дружно, на єдиний результат, тому і маємо 

багато обдарованих дітей у різих сферах обдарованості, а також високі 

результати участі у  конкурсах, олімпіадах, змаганнях. 

         Головне в місії кожного навчального закладу – створення максимально 

сприятливих умов для самоосвіти та саморозвитку особистості. Наша школа – 

це заклад, де головною діючою особою є учень, де педагоги й учні є 

партнерами, де передусім панують толерантність, взаємоповага та взаємодовіра, 

високий культ знань, дух патріотизму і моральності. 

      Успіх діяльності педагога з обдарованими дітьми багато в чому залежить 

від його педагогічної майстерності, яка є результатом наполегливої і 

повсякденної праці з підвищення професійної кваліфікації, розширення 

кругозору.  

      Досягати успіхів дітям у реалізації творчих обдарувань  допомагають їхні 

наставники. 

ВЧИТЕЛІ  -  НАСТАВНИКИ: 

 

         Джос Наталія Володимирівна – керівник 

Лутугинської філії МАН «Охорона довкілля та раціональне 

природокористування», керівник гуртків «Заповідна справа», 

«Зелена фортеця», «Кімнатне квітникарство», «Флористика» 

Лутугинського районного еколого – натуралістичного 

центру на базі КЗ «Розкішнянська спеціалізована школа І – 

ІІІ ст. Лутугинського району Луганської області».  

 Головну увагу в роботі з обдарованими приділяє 

вивченню рідкісних та зникаючих видів рослин, занесених 

до Червоної книги України. Важливого значення надає  

дослідницькій діяльності учнів, розробці наукових основ і 

практичних питань заповідної справи, збереженню 

унікальних географічних ландшафтів шляхом заповідання. 

Джос Наталія Володимирівна постійно разом із учнями школи  приймає участь у 

сезонних природоохоронних акціях «Первоцвіт», «Зелена весна Луганщини», « Парки  - 

легені міст і сіл».  

З 2004  року учні гуртка «Заповідна справа» - переможці і призери регіонального 

природоохоронного конкурсу «Ковиловий степ»: 

2004, 2005 рр. – І м.; 2007 р. – ІІ м.; 2008, 2009 і 2010 рр. – І м.; 2011 р. – ІІІ м.  

У 2003 році двоє вихованців гуртка «Заповідна справа» за науково – дослідницькі 

роботи «Малі річки Луганщини» та «Створення навчально – екологічного полігону балки 

Плоска» одержали посвідчення слухачів МАНу та Дипломи Національного еколого – 

натуралістичного центру. 

 Силами гуртківців під керівництвом Джос Н.В. були зібрані документи по 

обґрунтуванню об’єктів природно – заповідного фонду, що дало можливість створити 

ботанічні пам’ятки природи. Учні гуртка «Кімнатне квітникарство» у 2007 і 2009 роках 

стали переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний дослідник». 



В обласній олімпіаді з екології вихованці Джос Наталії Володимирівни  переможці 

або призери: 

     2011 р. – І м., 2012 р. – ІІ м. 

Джос Н.В. постійно готує команду Луганської області до участі у Всеукраїнському 

зльоті юних туристів – краєзнавців, активістів руху учнівської молоді «Моя земля – 

земля моїх батьків».  Під керівництвом Наталії Володимирівни учні ведуть практичну 

роботу по боротьбі з ерозією грунтів, насаджують нові лісополоси, досліджують  

рослини, занесені до Червоної книги України, та рослини, які знаходяться під охороною 

в Луганській області. Її вихованці  створили електронну Червону книгу рослин  

Луганської області, проклали   екологічні стежки у балках Плоска та Дельфінієвий Схил. 

           Має нагороди: Диплом І ступеня і Грамоти  управління освіти і науки  Луганської 

облдержадміністрації (2005, 2009, 2010, 2011 рр.), Грамоти Луганської обласної ради 

(2005 р.),  Диплом Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді (2008 р.), Грамоту управління освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації(2009 р.), Подяку Національного еколого – натуралістичного 

центру учнівської молоді (2007, 2010 рр.)  та інші. 

 

 Скляр Сергій Володимирович - вчитель фізичного 

виховання вищої кваліфікаційної категорії та керівник секції 

Траційного карате – до. Має досвід роботи інструктора по 

спорту, тренера - викладача Луганського обласного центру 

Традиційного карате – до, призер обл. заочного конкурсу 

«Керівник гуртка туристсько – краєзнавчого профілю» ( ІІІ 

м.) 

Сергій Володимирович – майстер педагогічної праці, 

володар чорного поясу І – дан, людина широкого світогляду.   

Скляр С.В. досконало освоїв комп’ютерні програми.   

Велику увагу приділяє зміцненню здоров’я дітей, 

прищепленню навичок здорового способу життя. З цією 

метою вчитель створює відеофільми,  організовує заняття на 

лоні природи ( на снігу - взимку, влітку - на воді). Кожного року  подорожує з дітьми 

перевалами Криму, заповідними місцями Луганської області, приймає участь у 

виснажливих туристичних змаганнях, розкидає  оздоровчі табори.   

На районному конкурсі педагогічний «Еверест» (2010 р.) учитель презентував свій 

досвід роботи з екологічного виховання учнів і посів І місце, використавши аматорський 

відеофільм «Екологічний туризм».  

 Завдяки професіоналізму  Сергія Володимировича, Розкішнянська школа у 2001 і 

2003 роках  була відмічена Міністерством освіти і науки Дипломами ІІІ і І ступенів  

за кращу організацію спортивно – масової і оздоровчої роботи серед загальноосвітніх 

закладів України. 

Протягом багатьох років вихованці секції Традиційного карате – до займають 

призові місця на змаганнях обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів. 

 У 2005 р. його вихованець посів І м. на Чемпіонаті України та ІІ м. на Чемпіонаті 

Європи з Традиційного карате – до.   

У 2006 році шість вихованців секції стали чемпіонами Луганської області, троє з 

них -  переможці Всеукраїнських змагань:  два І м. і два ІІ м. на Чемпіонаті та Першості 

України з Традиційного карате – до. На Кубку України з Традиційного карате – до 

команда зайняла ІІІ місце. 



У 2007 році  на Чемпіонаті Луганської області отримали п’ять І місць, сім ІІ , вісім 

ІІІ місць.  На Кубку Луганської області завоювали одинадцять І , дев’ять ІІ , сім ІІІ місць. 

На Чемпіонаті і Першості України з Традиційного карате – до стали срібними призерами.  

На VІІ Кубку України команда посіла V місце: дев’ять вихованців зайняли ІІІ місце.  

 У 2008 році на Чемпіонаті України  вихованці Сергія Володимировича зайняли І 

місце у категорії ЕН – БУ. 

У 2010 році на Відкритій Першості всестильового Чемпіонату Луганської області з 

карате – до завоювали  І і ІІІ місця у розділі «Фулконтакт», а на Кубку Луганської 

області у цьому ж розділі - два І місця та одне ІІ. На Міжнародному турнірі з 

Традиційного карате у місті Донецьк  два учні школи   посіли ІІІ місце. 

У 2011 році на Кубку Луганської області з Годзю – рю карате – до і Рюкю Кобудо 

отримали І місце та два ІІІ. На Чемпіонаті Луганської області зі всестильового карате – 

до  - три І місця, три ІІ  і одне ІІІ. 

У 2012 р. на Міжнародному турнірі з Традиційного карате у  Донецьку учні школи  

посіли три ІІІ місця. На Чемпіонаті України у розділі Ката синхронне  команда зайняла  

ІІ м. 

Скляр С.В.  приймав участь у проведенні районних та обласних практичних 

семінарів, готує спортивні кадри.  Підготував одного Майстра спорту,  Срібного призера 

Чемпіонату Європи (о. Мальта). 

Три його вихованці – кандидати у майстри спорту. 15 чоловік мають  коричневий 

пояс,  троє – чорний пояс І – дан.    

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну 

сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту серед 

учнівської молоді. Київ, № 96343. 2004 рік. 

Почесна Грамота Управління у справах сім”ї та молоді.  

 

Перепелиця Тетяна Григорівна – учитель обслуговуючої праці, керівник гуртка 

«Українські перлинки», якому у 2010 році присвоєно почесне звання «Зразковий 

художній колектив». Має вищу кваліфікаційну  категорію.  

При підготовці і проведенні нестандартних уроків 

використовує досвід членів національної спілки народних 

майстрів України ( О.П. Спеціальна, Анохіна), членів 

обласного клубу «Лівша» (В.Д. Капустіна), досвід 

односельчан (Н. Рєзнік, М. Кривоніс), батьків дітей. 

ЇЇ вихованці – постійні переможці та призери 

районних олімпіад з декоративно – прикладного мистецтва, 

активні учасники, щорічні переможці і призери обласних 

конкурсів «Знай і люби свій край», «Природа і творчість». 

Отримали Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській виставці – 

конкурсі декоративно – ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» у 2011 році. 

Нагороди: Подяка і Грамота Луганського обласного 

центру дитячо – юнацького туризму і краєзнавства (2005, 

2007 рр.), Грамота районного відділу освіти (2007 р.), Грамоти УОН Луганської 

облдержадмінісрації (2007, 2009, 2010  рр.),  

 



Правдін Дмитро Олександрович – випускник 

Розкішнянської школи, керівник гуртків «Спортивний 

туризм», «Юні географи – краєзнавці», кандидат у майстри 

спорту. Тренер збірної Луганської обл. з техніки 

пішохідного туризму. У 20011 році нагороджений 

Сертифікатом на отримання Почесної премії у розмірі 

10 000 грн.  Переможець обласного конкурсу «Гордість 

Луганщини» у номінації «Кращий освітянин – 2012».  

З 2007 року по 2011 рік команди Правдіна Д.О. 

отримували перемогу в обласних Кубках та Чемпіонатах 

серед юніорів з пішохідного туризму. Вагоме досягнення 

команди – Кубок України з пішохідного туризму серед 

юніорів у закритих приміщеннях. Вихованці Дмитра 

Олександровича стали п’ятиразовими  чемпіонами Кубку 

України: 2007 – ІІІ м., з 2008 по 2012 – І місце. Вперше 

стали чемпіонами Кубку України на відкритій місцевості у 2012 році. 

          Правдін Д.О. неодноразово був начальником дистанцій обласних першостей зі 

спортивного туризму, на даний час є суддею ІІ категорії.  Проводить щорічні семінари з 

підготовки суддів Луганської області з пішохідного туризму.  З метою популяризації 

даного виду спорту Дмитро Олександрович устаткував на базі школи щорічні змагання 

«Кубок  Лутугинського ЕНЦ» з пішохідного туризму для юніорів та дорослих 

спортсменів. 

 Нагороди: Подяка ректора  ЛОІППО Т.М. Сорочан за плідну співпрацю з 

ЛОІППО (2007, 2008 рр.), Подяки і Грамоти ЛОЦДЮТіК (2007, 2009, 2011 рр.), Грамоти 

УДЦТіК  тренеру  за перемогу команди (2008, 2009, 2010, 2012 рр.), Грамоти УОН 

Луганської облдержадміністрації (2008, 2011 рр.), Лист – Подяка Луганського обласного 

благодійного фонду «Благовіст» (2007, 2008 рр.), Грамота Лутугинської 

райдержадміністрації, Лутугинської районної ради (2010 р.), Грамота відділу освіти 

Лутугинської РДА, ЛРКУ «Методичний кабінет освіти»( 2011 р.), Грамота Луганської 

облдержадміністрації, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту (2010 р.), грамота 

Донецької облдержадміністрації, Управління освіти і науки, Донецький обласний центр 

туризму і краєзнавства учнівської молоді (2010 р.), Грамоти МОН України (2010, 2011 

рр.), 

 

Український Олексій Федорович – відмінник 

освіти України, нагороджений медаллю «За трудовое 

отличие», учитель обслуговуючої праці, керівник гуртка 

«Технічна творчість». Досягнення його вихованців: 

2003 рік: 

14 – 17.01.03 р. - Свідоцтво видане Кравченку 

В’ячеславу, учаснику Всеукраїнського тижня науки, 

техніки, винахідництва та раціоналізаторства. 

2005 рік: 

І м. – обл. виставка – конкурс з науково – технічної 

творчості «Наш пошук і творчість тобі, Україно!», 

присвячений 60 –річчю Перемоги у ВВв (Соловйов  

Олексій); 

І м. – обл. виставка – конкурс «Наш пошук і 



творчість тобі, Україно!» (Майстренко Артур);  

І м. – обл. виставка дитячої технічної творчості (Майстренко Артур); 

ІІІ м. – Всеукраїнська виставка дитячої технічної творчості, ВДНГ України (модель    

автобуса «Ікарус» Майстренка Артура); 

ІІ м. - Всеукраїнська виставка дитячої технічної творчості, ВДНГ України ( модель   

планетоходу «Юпітер -1» Соловйова Олексія); 

2006 рік: 

ІІ м. – рай. конкурс винахідників – раціоналізаторів ( Трошин Олександр); 

І м. – обл. виставка – конкурс «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» ( модель   

військової машини «Буран», Майстренко Артур); 

Диплом Всеукраїнської виставки – конкурсу«Наш пошук і творчість тобі,   

Україно!», присвяченій 15 річниці «Сузір’я» ( Майстренко Артур); 

2007 рік: 

          ІІ м. в обласному конкурсі «Зоряний шлях» (Дудченко Богдан); 

          Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнській виставці – конкурсі науково – технічної    

          творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» (Дудченко  

          Богдан); 

          І м. – обл. виставка – конкурс науково – технічної творчості «Наш пошук і  

          творчість тобі, Україно!», (модель трактора МТЗ – 80 «Білорусь», Липчанський  

         Микола); 

          І м. –  обл. виставка – конкурс «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» у номінації   

         «Транспортні засоби» ( модель військової техніки «Буран» Майстренка Артура); 

          (Майстренко Артур);  

          Диплом ІІІ ступеня – Всеукраїнська виставка – конкурс «Наш пошук і творчість    

          тобі, Україно!» (Майстренко Артур); 

          2009 рік: 

          І м. – обл. виставка – конкурс «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» (Пастух  

          Євген) 

2010 рік: 

ІІІ м. – обл. збір юних винахідників та раціоналізаторів (Пастух Євген); 

Диплом ІІ ступеня – Всеукраїнська виставка – конкурс науково – технічної  

творчості «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» (Ткаченко Анастасія); 

Диплом І ступеня – Всеукраїнська вистака – конкурс науково – технічної творчості  

«Наш пошук і творчість тобі, Україно!» (Дмитренко Сергій); 

2011 рік: 

Диплом Міжнародного дитячого центру «Артек» за активну участь у програмі    

Всеукраїнського фестивалю технічної та аерокосмічної творчості «Орбіта Артек»    

та почесне звання Піонер Успіху – Дмитренко Сергій; 

Нагороди: 

Грамота Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації – 2007 рік, 

2008 рік; 

Грамота МОН України, Українського державного центру позашкільної освіти –    

2010 рік. 

 

Афанасьєва Ірина Вікторівна – випускниця Розкішнянської школи, учитель 

фізики та математики вищої кваліфікаційної категорії, керівник районного МО вчителів  

фізики та астрономії, член Всеукраїнського банку незалежних експертів на 2005 – 2007 

роки.   



Нагороди: 

Грамоти відділу освіти Лутугинської РДА, ЛРКУ «МКО»: 2005 р., 2006 р., 2008 р., 

2009 р., 2010 р., 2011 р. 

2011 рік – Подяка управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації за 

підготовку учнів до ІV етапу Всеукраїнських учнівськи олімпіад з навчальних предметів 

у 2011 році. Наказ УОН № 388 від 31.03.2011 р.; 

2009 рік – Диплом ІІ ступеня управління освіти і науки Луганської 

облдержадміністрації за участь в обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2009». Наказ УОН №156 від 12.02.2009 р. 

2009 рік – Почесна Грамота управління освіти і науки Луганської 

облдержадміністрації за високий професіоналізм, сумлінну працю, досягнуті успіхи у 

навчанні і вихованні підростаючого покоління.   

2005 рік – Диплом Головного управління освіти і науки Луганської ОДА – учасник 

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2005», 05.03.05 р. 

2005 рік – Диплом Благодійного фонду «Перше вересня» учасника І етапу 

Всеукраїнського огляду – конкурсу «Панорама творчих уроків – 2005». 

 

Фоменко Олена Григорівна –  випускниця 

Розкішнянської школи, учитель біології.  

Нагороди: 

2010 рік – Грамота відділу освіти Лутугинської РДА, 

ЛРКУ «МКО» за високий рівень організації роботи з 

обдарованими дітьми, розвиток творчих здібностей; 

2011 рік – І м. у рай. турі Всеукраїнської олімпіади з 

біології; 

2011 р. – Грамота відділу освіти Лутугинської РДА, 

ЛРКУ «МКО» за високий рівень роботи з обдарованими 

дітьми, розвиток творчих здібностей учнів; 

2011 рік – Грамота відділу освіти Лутугинської РДА, 

ЛРКУ «МКО» за вагомий внесок в реалізацію районної 

програми «Творча обдарованість Лутугинщини» та з 

нагодисвята «За честь району»; 

2012 рік – Призер рай. конкурсу методичних бюлетнів «Провідна ідея в дії» - 

Грамота ЛРКУ «Методичний кабінет освіти».                                                                                                                                                                                                                                    

 

        Сєрих Світлана Андріївна – випускниця 

Розкішнянської школи, заступник директора з НВР, 

учитель – методист, керівник МО завучів Лутугинського 

району, секретар районної науково – методичної ради, 

вчитель української мови і літератури. 

Результати участі в методичних районних конкурсах як 

заступника директора з НВР: 

2007 р. – ІІ м. в конкурсі «Кращий методкабінет»; 

2007 – 2008 н.р. – І м. на виставці – конкурсі «Педеверест» 

у номінації «Сучасні підходи до організації методичної 

роботи в навчальному закладі»; Ім. в конкурсі методичних 

бюлетенів у номінації «Система методичної роботи»; 

2008 – 2009 н.р. – Гран – при в конкурсі «Краще шкільне 



методичне об’єднання”; 

2010 – 2011 н.р. – Гран – при в конкурсі «Методичний постер». 

Нагороди: 

Грамоти УОН Луганської облдержадміністрації (2004, 2005 рр.), Грамоти відділу 

освіти Лутугинської райдержадміністрації (2008, 2009, 2010 рр.), Грамота Лутугинської 

райдержадміністрації (2009 р.), Подяка Президента України (2009 р.), Грамота відділу 

освіти Лутугинської РДА, ЛРКУ «Методичний кабінет освіти» (2011 р.). 

 

Трошина Світлана Володимирівна – випускниця 

Розкішнянської школи, директор КЗ «Розкішнянська 

спеціалізована школа І – ІІІ ст. Лутугинського району 

Луганської області», директор Лутугинського районного 

еколого – натуралістичного центру учнівської молоді, 

відмінник освіти України, вчитель – методист,  вчитель 

хімії та географії. 

Нагороди: Почесна Грамота МОН (2004 р.), Лист – 

Подяка Луганського благодійного фонду (2008), Подяка 

ЛОІППО (2008 р.), Диплом Українського державного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді ( 2009 р.), 

Почесна Грамота УОН Луганської облдержадміністрації 

(2011 р.) та інші.   

                                                  

   Відомо, що освіта – це особлива сфера, а освітяни – особливі люди. Вони ніколи не 

зупиняються на досягнутому, завжди прагнуть до самовдосконалення, підвищення 

фахової майстерності. Попереду на нас чекає чимало роботи. Потрібно визначити чіткі 

орієнтири і намітити комплекс заходів, щоб досягти більшого прогресу в поліпшенні 

якості освіти. 

Нехай  енергія вдячності і добра учнів та їхніх батьків акумулюється у наших 

душах, щоб нам вистачило міцності духу, сердечного тепла, мудрості, натхнення на 

добрі справи на все творче життя.  

 

                            БАНК  ДАНИХ  ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ  ШКОЛИ   ТА 

ЛОНГЕТЮДНЕ   ДОСЛІДЖЕННЯ  ВПЛИВУ  ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ  ТА  ЇХНІХ  

ЗАХОПЛЕНЬ  НА  ПОДАЛЬШИЙ  ЖИТТЄВИЙ І  ПРОФЕСІЙНИЙ   ШЛЯХ 

                             

 

                                                                                 Питання про освіту для сучасних  

                                                                                 суспільств - це питання життя і смерті,  

                                                                                 питання, від якого залежить їхнє  

                                                                                 майбутнє. 

                                                                                                                                    Е. Ренан 

                                                                                 Навчання на землі – це що зірки на  

                                                                                 небі. Розум і знання – це життя серця і  

                                                                                 світило очей: хто дає життя розуму і  

                                                                                 знанням, той не помирає. 

                                                                                                                       Арабський вислів 

 



Система роботи з обдарованими учнями допомогла визначити види  

обдарованості наших дітей в 

-  інтелектуальній сфері; 

-    сфері академічних досягнень; 

-  соціальній або лідерській сфері; 

- спортивній сфері; 

- сфері художніх досягнень; 

-    технічній сфері. 

Кожну сферу обдарованості ми представили кількома поколіннями 

випускників нашої школи, а також включили по одній  обдарованій дитині, яка 

навчається у школі, щоб простежити розвиток творчих обдаровань учнів, їхні 

захоплення та вплив на подальший вибір професійного шляху.  

 

 

 

1. СПОРТИВНА  СФЕРА ОБДАРОВАНОСІ 

 

                                                                                       Якщо людина сама слідкує за своїм 

                                                                                       здоров’ям, то важко знайти лікаря,    

                                                                                       який би краще знав корисне для    

                                                                                       його здоров’я, ніж вона сама. 

                                                                                                                          Сократ 

 

                                                                                      Людина, яка помірно і своєчасно  

                                                                                      займається фізичними вправами, не  

                                                                                      потребує ніякого лікування, щоб  

                                                                                      ліквідувати хворобу. 

                                                                                                                            Авіценна   

            1.   КОЛОМОЄЦЬ   Сергій – 

випускник школи  2001 року, закінчив у 

2006 році Луганський національний 

педагогічний університет ім. Т. Шевченка за 

спеціальністю «Фізична реабілітація», здобув 

кваліфікацію фізичного реабілітолога, 

вчителя фізичного виховання. У 2003 році 

закінчив інститут післядипломної освіти 

відділення суміжних та додаткових професій 

з курсу медичний брат фізіотерапевтичного 

кабінету. У 2010 році закінчив факультет 

післядипломної освіти Луганського 

національного аграрного університету за спеціальністю «Агрономія», присвоєно 

кваліфікацію агроном – інспектор. 

Коломоєць С. В. - майстер спорту України, срібний призер Чемпіонату Європи з 

Традиційного карате –до, Мальта, 2005рік. (Див. додаток 1) 

 

рік Районні конкурси, 

змагання 

обласні 

конкурси, 

змагання 

Всеукраїнські 

конкурси, змагання 

Міжнародні 

конкурси, 

змагання 



2001 І м. в особистому 

заліку з усіх видів 

багатоборства – 

спартакіада 

допризової молоді, 

м. Лутугине, 

20.04.01 

І м. у Відкритих 

туристських 

змаганнях 

«Пролісок – 

2001»еколого – 

туристського 

клубу «Тарпан» 

  

2002  ІІ м. у 

багатоборстві 

особисто – 

командної 

першості 

університету зі 

спортивної 

гімнастики, м. 

Луганськ, 18.04.02 

  

2004  Сертифікат 

учасника ІІ 

регіональної 

науково – 

практичної 

конференції 

«Олімпізм і 

молода спортивна 

наука України». 

Тема 

повідомлення 

«Нові способи 

оздоровлення і 

реабілітації 

ослаблених дітей і 

підлітків», м. 

Луганськ, 21.04.04 

  

2005    І м. у програмі 

ФУКУ – ГО та 

ІІ м.у програмі 

КУМІТЕ інд. – 

Чемпіонат 

України з 

Традиційного 

Карате – До, м. 

Кіровоград; 

ІІ м. – 

Чемпіонат 

Європи, 

Мальта, 2005; 

2006  Нагорода ЛНПУ 

ім. Шевченка за 

 І м.у програмі 

ФУКУ – ГО – 



підготовку 

спортсменів і 

популяризацію 

східних 

єдиноборств в 

Луганській обл., м. 

Луганськ, 18.05.06 

Чемпіонат та 

першість 

України з 

Традиційного 

карате – до, м. 

Черкаси, 05 – 

07.05.06 

2011  І м. турнір 

найсильніших 

стрілків 

Луганської обл. зі 

стендової 

стрільби, м. 

Луганськ, 

10.12.11; 

І м. у вправі 

«Круглый стенд» - 

командна першість 

обл. турніру зі 

стендової 

стрільби, м. 

Луганськ, 04.06.11 

  

 

                              

 

2.       ПРАВДІН Дмитро Олександрович, випускник школи 2003  року, закінчив ЛНУ 

ім. Т.Г. Шевченка, керівник гуртків «Спортивний туризм» та «Туристи – краєзнавці», 

тренер збірної команди Луганської обл. з ТПТ, переможець обласного конкурсу 

«Гордість Луганщини – 2012» 

                                                                                                                                                                      

                                                                        Багато чому я навчився у своїх наставників,   

                                                                        ще більше у своїх товаришів, але більш за      

                                                                        все у своїх учнів. 

                                                                                                                                        Талмуд 

 

Рік Районні конкурси, 

змагання 

Обласні конкурси, 

змагання 

Регіональні 

конкурси, 

змагання 

Всеукраїнські 

конкурси, 

змагання 

 

2001  І і ІІ м.- Відкриті 

туристичні змагання 

«Деркул – 2001»; 

Диплом 

переможця – зліт – 

змагання юних 

туристів – 

краєзнавців «Моя 

земля – земля моїх 

  



батьків», 

Перевальський р-н, 

01 – 04.06.01; 

2002  –  

ІІІ м. – весняний 

етап Відкритих 

змагань зі  

спортивного 

туризму у зв’язках- 

двійках на «Приз 

декана ПГФ – 

2002»; 

ІІІ м. в особистому 

заліку – зліт – 

змагання юних 

туристів Луганської 

обл., присвяч. Дню 

туризма, 

Кремінський р-н, 26 

– 29.09.02; 

Лист – Подяка за 

участь у все -

обласному конкурсі 

«На кращий проект 

захисту (порятунку) 

малих річок 

області», Луганськ, 

28.12.02; 

 

 

 Диплом ІІІ ст. – 

Всеукраїнська 

конференція 

учасників 

Міжнародних та 

Всеукраїнських 

науково - освітніх 

програм, Київ, 

12.12.02; 

2007 Студент, 

керівник гуртка 

ІІ м. серед юнаків – 

Відкриті змагання 

ЛОЦДЮТіК, 

с.Розкішне, 

18.02.07; 

 ІІІ м.  – Кубок 

України серед 

юніорів з ТПТ у 

закритих 

приміщеннях, 03 

– 07.04.07; 

     Члени гуртка «Спортивний туризм» (керівник Правдін Д.О.) входять у склад 

збірної команди Луганської області з техніки пішохідного туризму. Вони п’ятиразові 

Чемпіони України з ТПТ у закритих приміщеннях та Чемпіони України на відкритій 

місцевості. У склад команди входять діти старшої і середньої вікової груп. Результати: 

                                      2007 – 2008 н.р. 

І м. – Чемпіонат Луганської обл. з техніки пішохідного туризму серед учнівської молоді, 

присвяч. Всесвітньому Дню туризму. 

І м. – Всеукраїнська експедиція «Краса і біль України». 

І м. – Всеукраїнський конкурс «Мій рідний край – моя земля». 

                                      2008 – 2009 н.р. 

І м. – рай. конкурс серед пошукових та експедиційних загонів «Наші славетні земляки». 

ІІІ м. –рай. спортивно – краєзнавчі змагання «Козачата». 



                                      2009 – 2010 н.р. 

І м. – Кубок Луганської обл. з техніки пішохідного туризму. 

І м. – Відкриті обласні змагання зі спортивного туризму. 

І м. – Обласний зліт юних туристів – краєзнавців «Моя земля – земля моїх батьків». 

І м. – Кубок України з техніки пішохідного туризму у спортивній залі. 

ІІ м. – Чемпіонат України серед юніорів з пішохідного туризму. 

V м. – Кубок України зі спортивного туризму.  

                                         2010 – 2011 н.р. 

І м. – Кубок Луганської обл. з техніки пішохідного туризму. 

І м. – Відкриті обласні змагання зі спортивного туризму. 

І м. – Обласний зліт юних туристів – краєзнавців «Моя земля – земля моїх батьків». 

І м. – Кубок України з техніки пішохідного туризму у спортивній залі. 

І м. – Відкриті регіональні змагання з пішохідного туризму «Кубок Бугу». 

І м. – Чемпіонат України серед юніорів з пішохідного туризму. 

                                         2011 – 2012 н.р. 

І м. – Чемпіонат Луганської обл. з техніки пішохідного туризму. 

ІІ м. – Обл. зліт юних туристів – краєзнавців «Моя земля – земля моїх батьків». 

І м. – 8 –ий Всеукраїнський зліт юних туристів – краєзнавців «Моя земля – земля моїх 

батьків». 

ІІ м. – Чемпіонат Луганської обл. зі скелелазіння. 

ІІ м. – Відкриті обл. змагання з гірського спортивного туризму у приміщеннях. 

ІІ м. і ІІ м. – Фестиваль «Весна  Луганщини», присвяч. 70 –річчю «Молодої гвардії». 

І м. – 40 –ий Чемпіонат України серед юніорів з пішохідного туризму. 

І м. – Кубок України серед юніорів з пішохідного туризму у закритих приміщеннях. 

І м. (ст. гр.) – Відкриті змагання серед юнаків та юніорів з пішохідного туризму «Кубок 

Бугу». 

ІІ м. (мол. гр.) – Відкриті змагання серед юнаків та юніорів з пішохідного туризму 

«Кубок Бугу».     

                                   2012 – 2013 н.р. 

І м. – обл. зліт юних туристів – краєзнавців, активістів руху учнівської молоді «Моя 

земля – земля моїх 

3.  ЯКОВЕНКО Денис, випускник школи 2010 року, 

пройшов курси КУМІТЕ школи розвитку людини у 2002 

році,  студент ІІІ курсу Луганського національного 

аграрного університету, будівельний факультет, 

спеціальність ПЦБ; староста групи, член гуртка 

«Спортивний туризм», приймав участь у судівстві на 

Чемпіонаті України з ТПТ. Старший суддя з техніки 

Відкритих обласних змагань серед юніорів з гірського 

туризму в приміщеннях на дистанціях ІІІ класу зі 

штучним гірським рельєфом, м. Горлівка, 2012.  

(Див. додаток 2) 

Рік Районні 

конкурси, 

Обласні конкурси, 

змагання 

Регіональні 

конкурси, 

Всеукраїнські 

конкурси, змагання 



змагання змагання 

 

2000 

 ІІ м.- Відкрита 

першість по 

контактному карате, 

розділ лайт базовий 

1, категорія 7- 9 

років. 20 кг, м. 

Рубіжне; 

  

 

2001 

 ІІ м. – Чемпіонат по 

карате – до «Молода 

гвардія» уроділах 

ката «Категорія 6 – 

7 років» та куміте 

«Категорія 6 – 7 

років», м. 

Краснодон; 

  

2002   І м. у куміте і ІІІ 

м. в ката у 

відборно – 

кваліфікаційних 

змаганнях ЛОО 

НОК України по 

карате – до у 

програмі загальна 

серед чол. 9 років, 

м. Луганськ 

 

2003  І м.  у розділі ЕН – 

БУ (хл. до 12 років), 

ІІІ м. – у розділі 

синхронна ката (10 

– 11 р.) – Кубок 

області з 

Традиційного 

карате – до, м. 

Лутугине; 

ІІ м. у розділі 

синхронна ката (10 

– 11 р.) – Чемпіонат, 

першість області з 

Традиційного 

карате – до, м. 

Лутугине 

  

2004  ІІІ м.  у розділі ЕН 

– БУ (7 – 12 років) – 

Чемпіонат, першість 

обл. з Традиційного 

карате – до, м. 

Лутугине 

  



2005  І м. у розділі ЕН – 

БУ до 12 р. – Кубок 

Луганської обл. з 

Традиційного 

карате –до, м. 

Лутугине 

  

2006  ІІ м. у розділі ката 

синхронна (хл.12 – 

18 р.),ІІІ м. у розділі 

ЕН – БУ – 

Чемпіонат 

Луганської обл. з 

Традиційного 

карате – до, м. 

Лутугине; 

ІІ м. – Першість 

серед команд учн. 

молоді Луганської 

обл. з ТПТ, 

присвяченого 

Всесвітньому Дню 

туризму 

  

2007  І м. серед команд на 

дистанціях «Смуга 

перешкод», «Крос – 

похід» і ІІ м. в 

особисто – 

командних 

змаганнях на 

дистанції «Смуга 

перешкод» - 

Чемпіонат 

Луганської обл. з 

ТПТ, присвяченого 

Всесвітньому Дню 

туризму – м. 

Ровеньки; 

І м. – Відкрита 

першість ДКТЦ по 

ТПТ «Новорічні 

старти»; 

ІІІ м. – Відкриті 

змагання ЛОЦДЮТ 

і К з ТПТ ( у спорт. 

залах) 

  

2008 ІІ м. – 

конкурс 

дружин Юних 

І м. у командних 

змаганнях на 

дистанціях «Смуга 

 ІІІ м. в особисто – 

командних змаганнях 

з ТПТ – Кубок 



пожежників, 

м. Лутугине; 

ІІІ м. – 

змагання 

допризової 

молоді, 

присвячені 

пам’яті В. 

Полєвого, м. 

Лутугине; 

 

перешкод» і «Крос – 

похід» - Чемпіонат 

Луганської обл. з 

ТПТ, присвяч. Дню 

Перемоги та 70 – 

річчю Луганської 

обл. і Всесвітньому 

Дню туризму, 

Лутугинський р –н; 

І м. в особистих та 

особисто – 

командних 

змаганнях на 

дистанції «Смуга 

перешкод» - 

Чемпіонат 

Луганської обл. з 

ТПТсеред учн. та 

студент. молоді ( у 

спорт. залах), м. 

Кіровськ; 

І м. у змаганнях з 

ТПТ – зльот 

тутистів «Весна 

Луганщини», 

Лутугине; 

І м. у творчих 

майстернях за 

напрямком 

«Геологія» - ІХ обл. 

зльот юних туристів 

– краєзнавців «Моя 

земля – земля моїх 

батьків», м. 

Красний Луч; 

ІІ м. – Кубок 

області з ТПТ на 

ХХІХ обл. зльоті 

туристів «Золота 

осінь», Красний Яр 

України серед юніорів 

з ТПТ у закритих 

приміщеннях, м. 

Донецьк; 

І м. на дистанції 

«Смуга перешкод» та 

ІІ м. в особисто – 

командних змаганнях 

на дистанції «Смуга 

перешкод» - 37 

Всеукраїнські 

змагання «Чемпіонат 

України серед юніорів 

з ПТ», Закарпатська 

обл. 

2009  І і ІІ м. у командних 

та особистих 

змаганнях на 

дистанції «Смуга 

перешкод» - 

Чемпіонат 

Луганської обл. з 

ТПТ серед 

 І м.у комплексному 

заліку та ІІ м.  в 

особисто – командних 

змаганнях на 

дистанції «Смуга 

перешкод» – Кубок 

України серед юніорів 

з ПТ у закритих 



учнівської та 

студент. молоді ( у 

спорт. залах), 

Сєверодонецьк; 

ІІ м. в особистих 

змаганнях на 

дистанції «Смуга 

перешкод» І класу –

Чемпіонат 

Луганської обл. з 

ТПТ (у спорт. 

залах), с. Розкішне 

приміщеннях, м. 

Донецьк; 

ІІІ м. на дистанції 

Смуга перешкод» - 38 

Чепіонат України 

серед юніорів з ПТ, 

Житомирська обл. 

2010 Ім. – конкурс 

– захист 

учнівських 

науково – 

дослідницьких 

робіт та 

творчих 

проектів, 

Лутугине; 

ІІ м. – 

конкурс 

ДЮП, м. 

Лутугине 

І м. в особистих 

змаганнях та у 

змаганнях зв'язок на 

дистанції «Смуга 

перешкод» - 

Чемпіонат 

Луганської обл. з 

ТПТсеред команд 

унів. молоді та 

юніорів (у спорт. 

залах) присвяченого 

65 – річчю 

Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні, с. 

Розкішне 

  

 

                                                      Студент 

2010  І м. - Чемпіонат 

Луганської обл. з 

ТПТ «Золота осінь», 

с. Красний Яр, 08 – 

10.10. 2010 р.; 

 

 ІІ м. – 39 Чемпіонат 

України серед юніорів 

з ПТ, м. Донецьк 

2011  ІІІ м. в особисто – 

командних 

змаганнях – 

Чемпіонат 

Луганської обл. з 

ТПТ серед команд 

учнів. молоді ( у 

спорт. залах) у ст. 

віковій гр., 

19.11.2011 р. 

  

2012  Старший суддя з 

техніки Відкритих 

обласних змагань 

  



серед юніорів з 

гірського туризму в 

приміщеннях на 

дистанціях ІІІ класу 

зі штучним гірським 

рельєфом, м. 

Горлівка, 20 – 

22.01.12. Оцінка 

суддівства відмінно 

 

 

4.           ОМЕЛАЄВ  Артем – випускник 2011  року, в 

роки навчання - капітан  збірної Луганської обл. з ТПТ,  

студент ІІ курсу Харківського національного 

університету цивільного захисту України, факультет 

оперативно – рятувальні сили, спеціальність - пожежна 

безпека. 

 

Рік Районні конкурси, 

змагання 

Обласні конкурси, 

змагання 

Регіональні 

конкурси, 

змагання 

Всеукраїнські 

конкурси, змагання 

2006  І м.- Відкрита 

першість ДКТЦ з 

ТПТ «Новорічні 

старти», Луганськ, 

24.12.06 

  

2007  ІІ м.серед юнаків 

1993 – 1994 р.н. – 

Відкриті змагання 

ЛОЦДЮТіК з ТПТ 

(у спорт. залах), 

Розкішне, 

18.02.07; 

І м. у командних 

змаганнях на 

дистанції «Смуга 

перешкод» - 

Чемпіонат 

Луганської обл. з 

ТПТ серед учнів. 

  



та студент. молоді, 

м. Петровське, 02 

– 04.03.07; 

І м. серед команд 

середньої вікової 

групи на дистанції 

«Крос – похід», І 

м. і ІІІ м. серед 

команд і в 

особисто – 

командних 

змаганнях на 

дистанціях «Смуга 

перешкод» - 

Чемпіонат області 

з ТПТ, присвяч. 

Всесвітньому Дню 

туризму, 

Ровеньки, 21 – 

24.09.07; 

І м. – відкрита 

першість ДКТЦ з 

ТПТ «Новорічні 

старти», Луганськ, 

23.12.07 р.; 

2008  І м. і І м. на 

дистанціях ІІ і ІІІ 

класу – Чемпіонат 

обл. з ТПТ (у 

спорт. залах), 

присвяч. Дню 

захисника 

Вітчизни, 

Розкішне, 23 – 

24.02.08 р.; 

ІІ м. в особистих 

змаганнях на 

дистанції «Смуга 

перешкод» - 

Чемпіонат обл. з 

ТПТ серед учнів. 

та студентської 

молоді (у спорт. 

залах), Кіровськ, 

04 – 06.03.08 р.; 

І м. – зльот 

туристів «Весна 

Луганщини», 

 І м. – Кубок 

України серед 

юніорів з ПТ у 

закритих 

приміщеннях, 

Донецьк, 

10.04.08р.;  

ІІ м. – ХХХVІІ 

Всеукраїнські 

змагання 

«Чемпіонат 

України серед 

юніорів з ПТ», 

Закарпатська обл. 



Лутугино, 16 – 

18.05.08 р.; 

І м. – Чемпіонат 

обл. з ТПТ, 

присвяч. Дню 

Перемоги, 70 –

річчю утворення 

Луганської обл. та 

Всесвітньому року 

туризму, 14 – 

17.05.08 р.; 

ІІ м. – Кубок обл. 

з ТПТ на ХХІХ 

зльоті туристів 

«Золота осінь», 

Красний Яр, 03 – 

05.10.08 р.; 

2009 І м. – Відкриті 

змагання з ТПТ, 

Розкішне, 31.01. – 

01.02.09 р.; 

 І м. – 43 зльот – 

Чемпіонат зі 

спортивного 

туризму серед 

учнів. молоді 

Донецької обл., 

Святогірськ, 26.06 

– 02.07.10 р.; 

І м. – Кубок 

України серед 

юніорів з ПТ у 

закритих 

приміщеннях, м. 

Донецьк; 

ІІ м. – ХХХVІІІ 

Всеукраїнські 

змагання  

«Чемпіонат 

України серед 

юніорів з ПТ», 

Житомирська обл.; 

2010    І м. на дистанції 

«Смуга перешкод» 

(зв’язки) та І м. у 

виді «Особисто – 

командні змагання 

з ТПТ» – Кубок 

України серед 

юніорів з ПТ у 

закритих 

приміщеннях, м. 

Донецьк, 25 – 

28.02.10; 

І м. у виді 

«Особисто – 

командні змагання 

з ПТ» серед юнаків 

старшої вікової 

групи – 43 зльот – 



Чемпіонат зі 

спортивного 

туризму серед 

учнівської молоді 

Донецької обл., м. 

Святогірськ, 26.06 

– 02.07.10 ; 

ІІ м. к. – ХХХІХ 

Чемпіонат України 

серед юніорів з ПТ; 

2011  І м.-  Кубок 

Луганської обл. з 

ТПТ (в спорт. 

залах), Розкішне, 

11 – 13.03.11 р.; 

І м.- обл. Відкриті 

змагання зі спорт. 

туризму; 

І м. – ХІІ Відкриті 

збори – змагання 

юних 

рятувальників 

«Школа безпеки», 

присвяч. Подвигу 

ліквідаторів аварії 

на Чорнобильській 

АЕС, Ровеньки, 26 

– 30.04.11 р.; 

 І м. -  Кубок 

України серед 

юніорів з ПТ, 

м.Краматорськ; 

І м. – Чемпіонат 

України серед 

юніорів з ПТ; 

ІІ м. на дистанції 

«Особиста смуга 

перешкод» - 

Відкриті змагання 

Миколаївської обл. 

з ПТ серед юніорів 

«Кубок Бугу», 

Козакова Балка 

Миколаївської 

обл., 01 – 03.05.11 

р.;  

 

                                                Студент 

Показові виступи з туризму  серед студентів – 2011 рік. 

 

 5.     ЛИПЧЕНКО  - ПРАВДІНА  Анастасія – випускниця школи 2011 року, студентка 

ІІ курсу ЛНУ ім. Шевченка, факультет природничих наук, спеціальність географія. 

 

Рік Районні конкурси, 

змагання 

Обласні конкурси, 

змагання 

Регіональні 

конкурси, 

змагання 

Всеукраїнські 

конкурси, змагання 

2007  ІІ м. серед дівчат 

1993 – 1994 р.н. – 

Відкриті змагання 

ЛОЦДЮТіК з ТПТ 

(у спорт. залах), 

18.02.07 

  

2008  І м. – Кубок області 

з ТПТ на 39 обл. 

зльоті туристів 

«Золота осінь», 

 ІІ м. в особисто – 

командних 

змаганнях на 

дистанції «Смуга 



Красний Яр, 03 – 

05.10.08 

перешкод» і ІІ м. -

«Смуга 

перешкод»(команда 

зв'язок) – 37 

Всеукраїнські 

змагання 

«Чемпіонат 

України серед 

юніорів з ПТ», 

Закарпатська обл.;  

2009    І м. – Кубок 

України серед 

юніорів з ПТ у 

закритих 

приміщеннях, 

Донецьк; 

2010    І м. на дистанції 

«Смуга перешкод» 

(зв’язки) – Кубок 

України серед 

юніорів з ПТ у 

закритих 

приміщеннях, м. 

Донецьк, 25 – 

28.02.10 

                                                      Студентка 

 

6. ЧЕРНЯК  Олександр, учень 11 класу, 

капітан команди збірної Луганської обл. з 

ТПТ, член гуртків «Спортивний туризм» і 

«Юні географи – краєзнавці». (Див. додаток 

3) 

 

Рік Районні 

конкурси, 

змагання 

Обласні конкурси, 

змагання 

Регіональні 

конкурси, 

змагання 

Всеукраїнські 

конкурси, змагання 

2010  І м. – Відкриті 

змагання ЛРЕНЦ з 

ПТ, Розкішне, 

04.12.10; 

  

2011 ІІІ м. – 

предметна 

олімпіада з 

І м. – Відкриті 

змагання з гірського 

спортивного туризму 

 І м.- 40  – 40- ий 

Чемпіонат України 

серед юніорів з 



трудового 

навчання; 

ІІ м. – змагання 

з допризової 

підготовки ім. 

Полєвого; 

в приміщеннях на 

дистанціях ІІІ класу 

складності зі 

штучним гірським 

рельєфом «Закриття 

сезону -2011», м. 

Горлівка, 25 – 

27.11.11; 

ІІ м. – конкурс ЮІД; 

І м. – Кубок області з 

ТПТ; 

І м. – Чемпіонат 

облсті з ТПТ, 

Первомайськ, 20 – 

23.05.11; 

І м. – зльот туристів 

«Весна Луганщини», 

с. Красний Яр, 27 -

29.05.11; 

І м. – Кубок області з 

ТПТ, с. Розкішне, 11 -

13.03.11; 

І м. - обл. Відкриті 

змагання зі спорт. 

туризму; 

ІІ м. – Чемпіонат 

області зі 

скелелазіння;  

пішохідного туризму, 

Вінницька обл.; 

І м. – Кубок України 

серед юніорів з ПТ у 

закритих 

приміщеннях, 

Краматорськ, 25.02.11; 

І м. - Чемпіонат Кубку 

України з ТПТ; 

 

2012 І м. – змагання 

з допризової 

підготовки на 

честь В. 

Полєвого, м. 

Лутугине 

ІІ м. – фестиваль 

«Весна Луганщини», 

 

6 м. – конкурс ДЮП; 

І м. – Відкриті 

змагання ЛРЕНЦ з 

ТПТ, Розкішне, 

24.03.12; 

 І м. командне і І м. 

серед юнаків на 

дистанції «Смуга 

перешкод» (особисто 

– командні змагання) 

– Кубок України серед 

юніорів з ПТ у 

закритих 

приміщеннях, м. 

Торез Донецької обл., 

24.02.12; 

І м. – Відкриті 

змагання серед юнаків 

та юніорів з ПТ 

«Кубок Бугу», 

Громові Скелі, 

Миколаївська обл., 29 

– 02.05.12; 

І м. – 41 –ий 

Чемпіонат Укараїни 



серед юніорів з ПТ, м. 

Іршава, Закарпатська 

обл., 11 -16.07.12. 

 

 

2. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА  СФЕРА 

 

                                           Чим вище людина за розумовим і  

                                            духовним розвитком, тим вона більш  

                                            незалежна, тим більше задоволення     

                                            отримує від життя. 

                                                                                    А. Чехов 

                                    

 

 

1.   ДЖОС  Михайло – випускник школи 2006 року, закінчив 

Луганський національний аграрний університет у 2011 році за 

спеціальністю землеустрою та кадастру. Працює в Луганському 

комунальному підприємстві «Земельно – інформаційний центр» 

землевпорядником. (Див. додаток 4) 

Рік Районні 

конкурси, 

змагання 

Обласні конкурси,  

змагання 

Регіональні 

конкурси, 

змагання 

Всеукраїнські 

конкурси, 

змагання 

2002   І м. – 

природоохоронний 

конкурс 

«Ковиловий степ», 

Луганськ, 20.10.02  

 

2004   І м. – 

регіональний 

природоохоронний 

конкурс 

«Ковиловий степ», 

27.10.04 

 

2005  ІІІ м. в номінації 

«Первоцвіти»природоохорон

ного конкурсу «Зелена весна 

Луганщини», 30.05.05 

І м. – 

регіональний 

природоохоронний 

конкурс 

«Ковиловий степ», 

27.10.05 

Учасник 

Всеукраїнського 

чемпіонату з 

інформаційних 

технологій 

«Екософт – 

2005», Київ, 

лютий 2005 р.; 

призер V 

Всеукраїнського 

зльоту юних 

туристів – 

краєзнавців, 

активістів руху 



учнівської 

молоді «Моя 

земля – земля 

моїх батьків», 

02 – 08.08.05, 

с.Осій 

Іршавського 

району 

Закарпатської 

обл.  

2006  І м. – природоохоронний 

конкурс «Зелена весна 

Луганщини», Луганськ, 

16.08.06  

 І м. за роботу 

«Зелена весна 

Луганщини» + 

диск «Рідкісні 

рослини 

Лутугинського 

району» – 

конкурс «Мій 

рідний край, моя 

земля» 

2007  Студент 

І м. –юнацький фестиваль «В 

об’єктиві натураліста», 

Луганськ, 22.05.08  

 І м.- 

Всеукраїнський 

юнацький 

фестиваль «В 

об’єктиві 

натураліста» за 

фільм «Краса і 

біль весни», 

Національний 

еколого – 

натуралістичний 

центр, м. Київ, 

16 – 18.03.07 

     

 

2.       МЕХОНОШИН  Дмитро Сергійович, випускник 

школи 2008 року, студент 5 курсу Луганського 

національного університету ім. Т.Г. Шевченка, керівник 

гуртка «Спортивний туризм». (Див додаток 5) 

 



Рік Районні конкурси, 

змагання 

Обласні конкурси, 

змагання 

Регіональні 

конкурси, змагання 

Всеукраїнські 

конкурси, 

змагання 

2002  ІІ м. – Чемпіонат 

Луганської обл. з 

Традиційного 

карате –до у розділі 

КАТА синхронне, 

м. Лутугине, 

14.12.02 

  

2003 ІІ м. – Першість з 

Традиційного 

карате – до у 

розділі ЕН – БУ, 

13.12.03 

   

2004 Грамота за 

активну участь у 

Всеукраїнській 

туристсько – 

краєзнавчій 

експедиції «Мій 

рідний край – моя 

земля», Лутугине, 

15 – 26.04.04 

2 ІІІ м. у розділах 

ЕН – БУ, КУМІТЕ 

Чемпіонату, 

першості обл.  з 

Традиційногокарате 

–до, м. Лутугине; 

ІІІ м. – конкурс 

«Туристсько – 

краєзнавчий 

маршрут» 

туристсько – 

краєзнавчого 

зльоту «Моя земля 

– земля моїх 

батьків - 2004» 

Диплом учаснику 

підсумкової 

конференції 

природоохоронного 

конкурсу 

«Ковиловий степ», 

Луганськ, 27.10.04 

 

2006 Участь у конкурсі 

«Нащадки 

козацької слави», 

Лутугине 

І м. – конкурс 

«Знавці природи», 

Луганськ, 10.12.06; 

 

Грамота 

Черкаського обл. 

ЕНЦ за активну 

участь у 

природоохоронній 

діяльності та 

дослідження 

біоріномаїття 

України, Київ, 

23.07.06 

І м. за роботу 

«Зелена весна 

Луганщини» + 

диск «Рідкісні 

рослини 

Лутугинського 

району» - 

конкурс «Мій 

рідний край, моя 

земля» 

Призер VІ 

Всеукраїнського 

зльоту юних 

туристів – 

краєзнавців – 

активістів руху 

учнівської 

молоді «Моя 



земля – земля 

моїх батьків»; І 

м.за напрямком 

туристсько – 

краєзнавчі 

дослідження, 

«Екологія». 

 

2007 І м. – конкурс – 

захист учнів. 

науково – 

дослідницьких 

робіт, секція 

«Екологія»  

2 І м. серед команд 

на дистанціях 

«Смуга перешкод» і 

«Крос – похід», ІІІ 

м. серед хлопців в 

особисто – 

командних 

змаганнях на 

дистанції «Смуга 

перешкод» - 

Чемпіонат 

Луганської обл. з 

ТПТ, присвяч. 

Всесвітньому Дню 

туризму, 21 – 

24.09.07; 

ІІ м. -Відкрита 

зимова особисто – 

командна першість 

м Луганська зі 

спортивного 

орієнтування,  

Луганськ, 11.02.07; 

ІІІ м. серед юнаків 

– Відкриті змагання 

ЛОЦДЮТіК з ТПТ 

(у спортивних 

залах), с. Розкішне, 

18.02.07; 

І м. на дистанції 

«Смуга перешкод» 

-Чемпіонат обл. з 

ТПТ серед учнів. та 

студентської 

молоді, м. 

Петровське, 02 – 

04.03.07 

І м. у командних 

змаганнях на 

дистанції «Смуга 

ІІ м. – 

природоохоронний 

конкурс 

«Ковиловий степ» 

за роботу 

«Обгрунтування 

створення природно 

– заповідного 

об’єкту 

загальнодержавного 

значення 

Дельфінієвий 

Схил»,  

 Луганськ,        

26.10.  

  ІІІ м. на Кубку 

України серед 

юніорів з техніки 

пішохідного 

туризму, 

Донецьк, 

 



перешкод» - 

Чемпіонат 

Луганської обл. з 

ТПТ серед учнів. та 

студент. молоді, м. 

Петровське, 02 – 

04.03.07; 

ІІІ м.серед юнаків 

1990 – 1992 р.н. – 

Відкриті 

змаганняОЦДЮТіК 

з ТПТ (у спорт. 

залах), 18.02.07; 

І м. у «Творчих 

майстернях» за 

напрямком 

«Екологія» - VІІІ 

зльот юних 

туристів – 

краєзнавців, 

активістів руху 

учнів. молоді «Моя 

земля – земля моїх 

батьків», 

Лутугинський р –н, 

25 – 28.05.07 

2008 Призер конкурсу – 

захисту учнівських 

науково – 

дослідницьких 

робіт та творчих 

проектів, 

Лутугине, 03.08; 

ІІ м. – військово – 

спортивний турнір 

пам’яті В. 

Полєвого, 

Лутугине; 

І м. у підтягуванні 

на перекладині – 

змагання, присвяч. 

пам’яті В. 

Полєвого; 

ІІІ м.- змагання 

допризової молоді, 

присвяч. пам’яті 

Полєвого, 

Лутугине; 

І м. – Кубок області 

з ТПТ на 39 обл. 

зльоті туристів 

«Золота осінь», 

Красний Яр, 03 – 

05.10.08; 

І м. серед хл. ст. гр. 

в особисто – 

командних  і ІІІ м. 

в особистих 

змаганнях – 

Чемпіонат обл. з 

ТПТ серед учнів. та 

студент. молоді (у 

спорт. залах), 

м.Кіровськ, 04 – 

06.03.08; 

2 І м. у командних 

змаганнях на 

дистанції «Смуга 

перешкод» старшої 

і юн. Старшої 

ІІ м. – 

природоохоронний 

конкурс 

«Ковиловий степ», 

м. Донецьк 

 



ІІІ м.- 

легкоатлетична 

естафета , присвяч. 

63 –ій річниці 

Перемоги у ВВв, 

Лутугине 

вікової гр., ІІ м. на 

дистанції «Крос – 

похід» ст. в. гр. – 

Чемпіонат 

Луганської обл. з 

ТПТ, присвяч.  Дню 

Перемоги, 70 –

річчю утворення 

Луганської обл. та 

Всесвітньому року 

туризму, 14 – 17. 

05.08; 

І м. на змаганнях з 

ТПТ у складі 

команди – зльот 

туристів «Весна 

Луганщини», 

Лутугине, 16 

18.05.08; 

Подяка 

ЛОЦДЮТіК за 

участь у складі 

збірної Луганської 

обл. – учасниці VІ 

Всеукраїнського 

зльоту юних 

туристів «Моя 

земля – земля моїх 

батьків» таза 

досягнуті високі 

результати, 

Луганськ; 

Грамота 

директора НЕНЦ 

В.В. Вербицького 

за творчі здобутки у 

наукових 

дослідженнях, 

проведених під час 

екологічних 

експедицій, Київ, 

13.03.08 

                                             Студент, керівник гуртка «Спортивний туризм» 

2010 Подяка декана 

ФПН студентй гр. 

«З географія» за 

участь у 

легкоатлетичному 

   



кросі, Луганськ 

2011 ІІ м. – рай. 

Спартакіада з 

легкої атлетики 

серед працівників 

освіти, Лутугине 

ІІ м. – зльот юних 

туристів Луганської 

обл., присвяч. 

Всесвітньому Дню 

туризму, 

Старобільський 

район, 20 – 23.09.11 

Склад команди: 

Сухомлин Дмитро 

Романенко Олексій 

Сучкова Вікторія 

Дигодюк Данило 

Романенко Ілля 

Палій Анатолій 

Кравченко Олена 

  

2012     

                                                                                                            

3.  ПУШНІЦИН Дмитро: Коло інтересів: 

інтелектуальні ігри, математика, фізика, хімія, 

інформатика, англійська мова. 

Випускник 2011року, нагороджений золотою 

медаллю. Студент ІІ курсу  Київського політехнічного 

інституту, ф – т ФЕА (електороенерготехніка), 

спеціальність електропривід; займається у секції боксу. 

(Див. додаток 6) 

                                                                                                                                            

Только сокровища ума действительны. 

Ими можно делиться, ничего не теряя, они 

даже умножаются, когда ими делятся. 

Чтобы приобрести такое богатство, надо 

трудиться. 

                                                                           Демофил 

 

Рік Районні 

конкурси, 

змагання 

Обласні конкурси, 

змагання 

Регіональні 

конкурси, 

змагання 

Всеукраїнські 

конкурси, змагання 

2005  Диплом голови 

Луганської 

облдержадміністрації 

за активну участь у 

шкільному етапі обл. 

конкурсу учнівських 

творів, присвяч. 60 –

річчю Перемоги у 

ВВв, Луганськ 

  

2006 І м. – предметні 

олімпіади з 

   



фізики, хімії 

2007 І м.- олімпіада з 

фізики; 

ІІ м. – знавці 

української мови 

ІІІ м. – олімпіада з 

фізики 

  

2008 І м.- предметні 

олімпіади з 

фізики та хімії, 

ІІ м. – з 

математики, 

біології, ІІІ м. – з 

англійської 

мови; 

І м. – 

математичний 

турнір пам’яті 

Л.М. Лоповка; 

І м. – експедиція 

«Краса і біль 

України»; 

ІІІ м. –

інтелектуальна 

гра «Брейн – 

ринг» 

І м. – олімпіада з 

фізики, знавців 

природи «Науково – 

дослідницькі читання 

юних природолюбів 

«Природа Донбасу», 

Луганськ, 15.12.08; 

І м. – експедиція 

«Краса і біль 

України»; 

ІІ м. – ХХІХ зльот 

туристів «Золота 

осінь», Кубок обл. з 

ТПТ, Красний Яр, 03 

– 05.10.08; 

Грамота дитячого 

оздоровчого 

комплексу «Южный» 

за ініціативу, 

активну участь у 

дружинних заходах, 

за допомогу 

вихователям і 

вожатим; 

І м. – 

регіональний 

конкурс 

«Ковиловий степ» 

І м. – «Мій рідний 

край – моя земля» 

за напрямком 

«Природоохоронна 

робота та 

екологія» 

2009 І м. – предметні 

олімпіади з 

хімії, 

математики, 

біології, фізики; 

І м. – експедиція 

«Краса і біль 

України»; 

І м. –

інтелектуальний 

турнір «Юних 

математиків» 

пам’яті Л.М. 

Лоповка; 

І м. – конкурс – 

захист науково – 

дослідницьких 

робіт; 

І м. – олімпіада з 

фізики, 

Луганськ,01.04.09; 

Подяка ЛОЦДЮТіК 

за високі результати 

у складі зб. команди 

обл. –учасниці VІІ 

Всеукраїнського 

зльоту юних туристів 

– краєзнавців «Моя 

земля – земля моїх 

батьків»; 

І м. – Х зльот юних 

туристів – 

краєзнавців «Моя 

земля – земля моїх 

батьків» у творчих 

майстернях за 

напрямком 

І м. – регіональний 

природоохоронний 

конкурс 

«Ковиловий степ», 

секція «Екологічні 

проблеми 

степових 

регіонів», 

Донецьк, 13.11.09; 

Учасник ІV етапу 

предметної 

олімпіади з фізики, 

Севастополь, 

27.03.09; 

І м. – VІІ зльот 

юних туристів – 

краєзнавців «Моя 

земля – земля моїх 

батьків» у роботі 

творчих 

майстерень за 

напрямом 

туристсько – 

краєзнавчих 

досліджень 

«Екологія», 

Закарпатська обл.; 



«Екологія», 

с.Брикетне 

(Алчевськ), 02 – 

05.06.09; 

І м. – конкурс 

учнівських робіт 

«Мій рідний край» у 

номінації «Заповідна 

Луганщина»; 

ІІ м. – 

інтелектуальний 

конкурс ім. Л. 

Лоповка з фізики; 

І м. – експедиція 

«Краса і біль 

України»; 

ІІІ м.- 

інтелектуальна гра 

«Найрозумніший» 

2010 І м. – предметні 

олімпіади з 

фізики, хімії, 

математики, 

біології, 

екології; 

І м. – турнір 

юних 

математиків 

пам’яті Л.М. 

Лоповка; 

І м. – науково – 

практична 

конференція 

«Обдарована 

молодь – ХХІ 

ст.» за роботу 

«Вивчення 

адвентивних 

рослин як 

загрози степової 

флорив в 

околицях села 

Розкішне»; 

ІІІ м. – 

спортивно –

краєзнавчі 

змагання 

«Козачата»; 

І м. – олімпіада з 

фізики, біології; 

І м. – ХІV 

інтелектуальний 

турнір пам’яті 

професора Л.М. 

Лоповка, Луганськ; 

І м. – конкурс 

учнівських робіт 

«Мій рідний край» у 

номінації «Заповідна 

Луганщина»; 

ІІ м. – конкурс 

знавців природи 

«Природа Донбасу» ; 

І м. в творчих 

майстернях за 

напрямком 

«Екологія» - ХІ зльот 

юних туристів – 

краєзнавців, 

активістів руху 

учнів. молоді «Моя 

земля – земля моїх 

батьків», присвяч. 65 

–ій річниці Перемоги 

У ВВв, Ровеньки, 12 

– 15.10.10 

І м. – 

регіональний 

конкурс 

«Ковиловий степ», 

м. Донецьк, 

30.11.10; 

Диплом 

переможця 

конкурсу «Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех»; 

ІІІ м. – олімпіада з 

фізики, Чернігів, 

26.03.10; 



 

2011 І м. – предметні 

олімпіади з 

фізики, хімії, 

математики, 

біології, ІІ м.- з 

англійської 

мови, 

інформатики, 

астрономії, ІІІ 

м. – російська 

мова; 

ІІ м. – конкурс 

«Нащадки 

козацької 

слави»; 

ІІ м. – 

допризова 

підготовка ім. В. 

Полєвого; 

І м. –ХІ зльот 

туристів – 

краєзнавців; 

ІІ м. – конкурс 

«Природа Донбасу»; 

І м. - конкурс «В 

об’єктиві 

натураліста» у 

номінації 

«Фотороботи», 

Луганськ, 11.01.11; 

І м. – ХV 

інтелектуальний 

турнір пам’яті 

професора Л.М. 

Лоповка, Луганськ, 

05.04.11; 

І м. – олімпіада з 

фізики, Луганськ, 

23.02.11 

І м. – 

регіональний 

конкурс 

«Ковиловий степ», 

І м. – конкурс 

«Мій рідний край – 

моя земля», ??? 

  Студент   

2011 ІІ м. – 

універсіада  з 

фізики; 

 

   

     

 

                                       

4.     ТРОШИН Олександр: Коло інтересів: англійська 

мова, інформатика, географія, економіка, політика.   

   Випускник  школи 2009  року, школу закінчив зі  срібною 

медаллю. Студент 4 курсу Східноукраїнського 

національного університету ім. В. Даля, факультет 

менеджменту,  спеціальність  менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності.  (Див. додаток 7)  

Рік Районні 

конкурси, 

змагання 

Обласні конкурси, 

змагання 

Регіональні 

конкурси, 

змагання 

Всеукраїнські 

конкурси, змагання 

2004 ІІ м. – предметна 

олімпіада з 

географії 

   



2005 І м. – 

інтелектуальна 

гра «Що? Де? 

Коли?»; 

ІІ м. – конкурс 

«Юні фізики – 

винахідники»; 

ІІ м. з хімії, ІІІ м. 

з англійської 

мови - предметні 

олімпіади; 

Диплом – 

конкурс 

учнівських 

творів, присвяч. 

60 –річчю 

Перемоги у ВВв; 

 

ІІ м. – конкурс «Наш 

пошук і творчість 

тобі, Україно!» у 

номінації 

«Електротехніка» за 

винахід «Модуль 

дистанційного 

керування 

електроприладами»; 

ІІІ м. – конкурс 

інформатиків серед 

членів МАН м. 

Луганськ; 

І м. – Відкритого обл. 

конкурсу «Infotech» з 

інформаційних 

технологій у номінації 

«Office»  

  

2006 І м. – конкурс 

«Кращий знавець 

англійської 

мови»; 

І м. з 

інформатики, ІІ 

м. з хімії та 

англійської мови 

– предметні 

олімпіади; 

ІІ м. – конкурс 

«Юних фізиків – 

винахідників»;  

ІV м. – з інформатики 

серед членів МАН м. 

Луганськ; 

ІІ м. – виставка – 

конкурс з науково – 

технічної творчості 

учнівської молоді 

«Наш пошук і 

творчість тобі, 

Україно!»; 

 І м. за роботу 

«Зелена весна 

Луганщини» + диск 

«Рідкісні рослини 

Лутугинського 

району» - конкурс 

«Мій рідний край, 

моя земля»; 

2007 І м. з 

інформатики, 

англійської мови, 

ІІ м. з географії – 

предметні 

олімпіади; 

І м. –  конкурс – 

захист науково – 

дослідницьких 

робіт, секція 

«Українська та 

іноземна 

філологія»; 

І м. – 8 обл. зльот 

юних туристів – 

краєзнавців «Моя 

земля – земля моїх 

батьків», 25 -28.05.07 

р.; 

ІV м. – 2 -ий 

відкритий обл. 

конкурс «Infotech» з 

інформаційних 

технологій, Луганськ, 

21.01.07; 

 Диплом МОН 

України, Призер 

VІ Всеукраїнського 

чемпіонату з 

інформаційних 

технологій 

«Екософт – 2007» за 

кращу авторську 

розробку в 

номінації «За 

високу суспільно 

корисну 

спрямованість» у 

категорії 

«Анімаційні 

програми» з 

програмним 



засобом, Київ, наказ 

№ 15 від 02.03.2007; 

  ІІІ м. – у 

національному етапі 

Міжнародного 

конкурсу науково – 

технічної                     

творчості «INTEL 

ЕКОУкраїна – 

2007» у секції 

«Екологія».  Робота 

з теми                     

«Електронна  

Червона книга 

рідкісних рослин 

Луганської області» 

(науковий                     

керівник –кандидат 

сільсьгосподарських 

наук Джос А.М., 

технічний                     

консультант – 

Латков О.О.); 

учасник 

Всеукраїнської 

науково – 

практичної 

конференції 

«Екологія.                      

Економіка. Право», 

наказ № 16 від 

04.03.2007 р. 

 

2008 І м. з 

інформатики, 

англійської мови 

– предметні 

олімпіади; 

Призер і 

Переможець– 

конкурс – захист 

учнівських 

науково – 

дослідницьких 

робіт; 

ІІІ м. – конкурс 

«Фізики – 

раціоналізатори – 

І м. – 9 –ий зльот 

юних туристів – 

краєзнавців «Моя 

земля – земля моїх 

батьків», 

м.Петровське(Красний 

Луч), 01 – 04.06.08; 

Диплом – конкурс 

«Хліб очима дітей», 

Луганськ, наказ 

№1/02-02 

від14.01.2009 

 ІІ м. –  

V Міжнародного 

конкурсу «Уроки 

Голодомору та 

Голокосту – уроки 

толерантності» у 

номінації «Кращі 

науково – пошукові 

шкільні роботи»; 



2008»; 

2009 І м. – конкурс 

пошукових робіт 

«Мої славетні 

земляки»; 

Диплом – конкурс 

«Хліб очима дітей», 

Луганськ, наказ 

№1/02-02 

від14.01.2009; 

  

                                               Студент 

2009  ІІ м. – 

загальноуніверситетський 

конкурс на кращу 

композицію з квітів до 

Дня міста -2009, 

Луганськ, 11.09.09; 

  

2011  І м. – Всеукраїнська 

студентська науково – 

практична конференція, 

Луганськ, 20.05.11; 

  

2012    ІІІ м. і Сертифікат 

учасника ІІ етапу 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади з 

дисципліни 

«Європеєзнавство», 

Донецьк, 17 – 

19.04.12. 

 

5.    МАЯЦЬКИЙ  Максим, випускник 2010  року. 

Закінчив школу із золотою медаллю. Коло інтересів: 

точні науки, художня та наукова література, 

інтелектуальні ігри. Має спортивний розряд 

кандидата у майстри спорту України з Традиційного 

карате – до, володар чорного поясу. Студент ІІІ курсу  

Східноукраїнського національного університету імені  

В. Даля. (Див. додаток 8) 

 

Рік Районні конкурси, 

змагання 

Обласні конкурси, 

змагання 

Регіональні 

конкурси, 

Всеукраїнські 

конкурси, змагання 



змагання 

2005  І м. – Кубок області 

з Традиційного 

карате –до, м. 

Кривий Ріг 

 ІІІ м. – Кубок 

України з 

Традиційного 

карате –до у 

програмі КУМІТЕ 

інд. хл., Кривий 

Ріг, листопад 

2006 ІІ м. з фізики, ІІІ 

м. з географії – 

предметні 

олімпіади 

І м. і ІІ м. – 

Чемпіонат області з 

Традиційного 

карате –до; 

І м., ІІ м., ІІІ м. у 

розділах  КАТА, ЕН 

– БУ, КУМІТЕ (14 – 

15 років) – Кубок 

області з 

Традиційного 

карате -до 

 І м. та ІІ м. – 

Чемпіонат та 

першість України з 

Традиційного 

карате – до у 

розділах КУМІТЕ і 

КАТА синхронна, 

хлопці 12 – 13 

років, Черкаси, 05 -

07.05.06 р.; 

V м. особисте,  VІІ 

м. 

загальнокомандне 

– Кубок України з 

Традиційного 

карате -до 

2007  І м. і ІІ м. у 

розділах ЕН – БУ і 

КУМІТЕ та 

синхронна КАТА – 

Чемпіонат 

Луганської обл. з 

Традиційного 

карате -до 

 ІІІ м. і ІІІ м. у 

розділах синхронна 

КАТА та ЕН- БУ – 

Чемпіонат України 

з Традиційного 

карате – до, 

Миколаїв; 

ІІ м. у творчих 

майстернях за 

напрямом 

туристсько – 

краєзнавчих 

досліджень 

«Екологія» - VІ 

Всеукраїнський 

зльот юних 

туристів – 

краєзнавців, 

активістів руху 

учнів. молоді «Моя 

земля – земля моїх 

батьків», 

Закарпатська обл. 

2008    І м. -Чемпіонат 



України з 

Традиційного 

карате –до у 

програмі ЕН – БУ, 

ІІІ м.у програмі 

КАТА синхронно, 

Кривий Ріг 

2009 ІІ м. з історії – 

предметна 

олімпіада 

  І м. - Чемпіон 

України з 

Традиційного 

карате –до 

2010    ІІІ м. у розділі ЕН 

– БУ – 

Міжнародний 

турнір з 

Традиційного 

карате –до, 

Донецьк,  26 – 

28.03.10 р. 

2012 Студент   ІІ м. – Чемпіонат 

Укрїни з 

Традиційного 

карате у програмі 

ЕН – БУ, 

Кіровоград, квітень 

 

 

6.           ДРАЧОВ Олег, випускник 2010 року. Закінчив 

школу із золотою медаллю.  

Коло інтересів: точні науки, наукова літератур. Має 

спортивний розряд кандидата у майстри спорту 

України з Традиційного карате – до і чорний пояс 1 

дана. 

У 2007 році склав іспити з Традиційного карате – до на 

ступінь 2. Кю стилю Шото – кан (ІТКF). Студент ІІІ 

курсу Луганського національного аграрного 

університету. 

 

 

Рік Районні конкурси, 

змагання 

Обласні конкурси, 

змагання 

Регіональні 

конкурси, 

змагання 

Всеукраїнські 

конкурси, змагання 

2003    І м. – Першість 

ЛОО НОК України 

з карате –до в 

категорії КУМІТЕ, 

06.04.03 р. 

2005 ІІ м. з фізики –   V м. – Кубок 



предметна 

олімпіада 

України з 

Традиційного 

карате –до, м. 

Кривий Ріг 

2006 ІІІ м. з фізики – 

предметна 

олімпіада 

І м. і ІІ м. – 

Чемпіонат 

Луганської обл. з 

Традиційного 

карате –до; 

ІІ м. у розділі 

КАТА, 14 – 15 років 

– Кубок Луганської 

обл. з Традиційного 

карате -до 

 ІІ м. у розділі 

КАТА синхронна, 

хлопці 12 – 13 

років – Чемпіонат 

та першість 

України з 

Традиційного 

карате –до, 

Черкаси, 05 – 

07.05.06 р.; 

V м. особисте і VІІ 

загальнокомандне 

– Кубок України з 

Традиційного 

карате -до 

2007 ІІ м. з фізики – 

предметна 

олімпіада; 

І м. особисте і ІІІ 

м. 

загальнокомандне 

– військово – 

спортивний турнір 

пам’яті  Полєвого 

Два ІІ м. та ІІІ м. у 

розділах КАТА 

синхронно і ЕН – Бу 

та КАТА – 

Чемпіонат 

Луганської обл. з 

Традиційного 

карате -до 

 ІІІ м. і  ІІІ м. у 

розділах КАТА 

синхронно, ЕН – 

БУ – Чемпіонат 

України з 

Традиційного 

карате –до, 

Миколаїв; 

2008 ІІ м. з фізики – 

предметна 

олімпіада 

  І м. у розділі ЕН – 

БУ, ІІІ м. у 

програмі КАТА 

синхронно, хл. – 

Чемпіонат України 

з Традиційного 

карате –до, Кривий 

Ріг; 

2009    І м. у розділі ЕН – 

БУ – Чемпіонат 

України з 

Традиційного 

карате -до 

2010 ІІІ м. з 

правознавства – 

предметна 

олімпіада 

  ІІІ м. у розділі ЕН 

– БУ – 

Міжнародний 

турнір з 

Традиційного 

карате –до, 

Донецьк, 26 – 



28.03.10 р. 

2012 Студент   ІІ м. – Чемпіонат 

Укрїни з 

Традиційного 

карате у програмі 

ЕН – БУ, 

Кіровоград, квітень  

 

 

                                        3.   СФЕРА   ХУДОЖНІХ  ДОСЯГНЕНЬ 

 

 

                                                                                             У природі все мудро продумано і    

                                                                                              влаштовано, кожен повинен  

                                                                                              займатися своєю справою, і в   

                                                                                              цій мудрості – вища  

                                                                                              справедливість життя. 

                                                                                                                       Леонардо да Вінчі 

 

                                                                                              Якщо ти щось робиш, то роби                          

                                                                                              добре. Якщо ти не можеш або не  

                                                                                              хочеш робити добре, краще  

                                                                                              зовсім не роби. 

                                                                                                                                   Л. Толстой 

 

1. КОЛОМОЄЦЬ  - ДЖОС  Олександра – випускниця школи 2003 року. У 

2006 році отримала робітничу професію дизайн  інтер’єру. Закінчила у 2009 

році Луганський національний університет ім. Т. Шевченка за професією 

магістр садово – паркового господарства та екології. Працює керівником 

гуртка «Фітодизайн» з 2005 року. 

(Див. додаток 9) 

 



Рік Районні 

конкурси, 

змагання 

Обласні конкурси, 

змагання 

Регіональні конкурси, 

змагання 

Всеукраїнські 

конкурси, 

змагання 

2001  І м. – Відкриті 

туристські 

змагання 

«Пролісок – 

2001», Луганськ, 

09.01 

  

2002  І м. – конкурс – 

огляд «Моя 

Луганщина» за 

роботу 

«Дендрарій як 

елемент 

озеленення 

школи», м. 

Луганськ 

 І м. – 

Всеукраїнська 

конференція 

учасників 

Міжнародних та 

Всеукраїнських 

науково – освітніх 

програм, Київ, 

12.12.02; 

ІІ м. за роботу 

«Дендрарій як 

елемент 

озеленення 

школи» - 

Всеукраїнський 

екологічний 

форум. Київ, 13 – 

15.02.02; 

Грамота 

академіка НАН 

України К. 

Ситника за якісну 

і плідну роботу в 

секції «Екологія» 

МАН м. Луганськ, 

Київ; 

Грамота 

директора НЕНЦ 

В.В. Вербицького 

за позитивні 

результати з 

дослідництва в 

екологічних 

експедиціях, Київ, 

15.02.02; 

Диплом 

учасника VІІІ 

конкурсу – 

захисту науково – 



дослідницьких та 

науково – 

технічних робіт 

учнів – членів 

МАН України, 02 

– 03.03.02 

2003   Грамота Харківської 

обласної станції 

юних туристів за 

активну пошукову, 

дослідницьку роботу 

та участь у наукрво – 

практичній 

конференції 

міжнародної зустрічі 

юних туристів – 

краєзнавців 

поріднених регіонів, 

прикордонних 

областей України та 

Росії, Харків 

Грамота 

директора НЕНЦ 

В.В. Вербицького 

за творчі успіхи в 

природоохоронній 

роботі на 

екологічних 

стежках, Київ, 

23.04.03  

                                                 Студентка, керівник  гуртка 

2006  І м. – конкурс 

«Природа і 

творчість» 

(гурток), 

Луганськ, 

06.11.06; 

І м. – конкурс 

новорічних 

прикрас «Зимові 

фантазії» у 

рамках акції 

«Єднання 

дитячих 

сердець», 

Луганськ, 

28.12.06 

  

2007  Грамота 

українського 

товариства 

охорони природи 

за значний 

внесок у спправу 

екологічної 

освітим і 

виховання учн. 

молоді і з нагоди 

  



80 –річчя 

юннатівського 

руху на 

Луганщині, 

Луганськ 

2008  ІІІ м. – виставка 

– конкурс 

новорічних 

прикрас «Зимові 

фантазії» у 

рамкахакції 

«Єднання 

дитячих 

сердець», 

Луганськ, 

30.12.08 

  

2. Герасимчук Ксенія – випускниця школи 2010 року, закінчила дитячо – 

юнацьку спортивну школу (легка атлетика). Студентка ІІІ курсу 

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.  Приймала участь 

у студентських спартакіадах 2010 – ІІІ м. і 2011 р. – ІІ м., член 

університетської волейбольної команди. (Див. додаток 10) 

 

Рік Районні 

конкурси, 

змагання 

Обласні конкурси, 

змагання 

Регіональні 

конкурси, 

змагання 

Всеукраїнські 

конкурси, змагання 

2005  І м. – виставка – 

конкурс з науково – 

технічної творчості 

учнівської молоді 

«Наш пошук і 

творчість тобі, 

Україно!» (гурток 

«Українська народна 

вишивка»), місто 

Луганськ 

  

2006  ІІ м. і ІІІ м. у 

розділах КУМІТЕ, 

КАТА – Кубок 

області з 

Традиційного карате 

– до, м. Лутугине 

  

2007  І м. і ІІ м. – 

Чемпіонат обл. з 

легкої атлетики; 

І м. – на змаганнях 

Луганської 

комплексної дитячо 

– юнацької 

  



спортивної школи, м. 

Луганськ; 

ІІ м. – виставка – 

конкурс дитячої 

творчості «Знай і 

люби свій край» 

(гурток «Українська 

народна вишивка»), 

місто Луганськ 

2008 ІІІ м. – 

легкоатлетична 

естафета, 

присвячена 63 –

ій річниці 

Перемоги у 

Великій 

Вітчизняній 

війні, м. 

Лутугине 

ІІІ м. – Чемпіонат 

області з легкої 

атлетики, м. 

Луганськ; 

І м. – виставка – 

конкурс дитячої 

творчості «Знай і 

люби свій край», м. 

Луганськ; 

І м. – Чемпіонат 

області з легкої 

атлетики, м. 

Луганськ 

  

2009  І м. – виставка – 

конкурс дитячої 

творчості «Знай і 

люби свій край»,  

Луганськ ( гурток 

вишивки) 

 І м. – Всеукраїнська 

виставка – конкурс 

декоративно – 

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва №Знай і 

люби свій край», Київ 

(гурток «Українська 

народна вишивка») 

2010 І м. – 

легкоатлетична 

естафета, 

присвячена 65 –

ій річниці 

Перемоги у ВВв, 

м. Лутугине; 

І м. – 

легкоатлетичний 

крос серед 

сільських 

жителів, 

Лутугине 

ІІ м. –виставка – 

конкурс дитячої 

творчості «Знай і 

люби свій край», 

Луганськ 

  

                                                    Студентка 

2011 І м. – легкоатлетичний біг 

серед сільських жителів, 

м. Лутугине 

ІІ м. (2010 р.) і ІІІ м. – 

університетська 

спартакіада 

  



 

3. Сутреміна Антоніна, випускниця 2012 року, студентка І курсу 

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 

 

Рік Районні 

конкурси, 

змагання 

Обласні конкурси, 

змагання 

Регіональні 

конкурси, 

змагання 

Всеукраїнські 

конкурси, змагання 

2007 І м. – олімпіада 

з декоративно – 

прикладного 

мистецтва, 

29.10.07 р. 

   

2010  І м. – виставка – 

конкурс дитячої 

творчості «Знай і 

люби свій край», 

присвяч. 65 –річчю 

Перемоги у ВВв, 

Луганськ, 12.04.10 р. 

  

2011 Призер VІ 

конкурсу – 

захисту 

учнівських 

науково – 

дослідницьких 

робіт 

І м. – виставка – 

конкурс дитячої 

творчості «Знай і 

люби свій край», 

Луганськ, 08.04.11 р. 

  

2012 Студентка    

  

 

                                    4.  СПІЛКУВАННЯ  Й  ЛІДЕРСТВО 

 

                                                                                        Учѐность – единственное, что в нас   

                                                                                        божественно и бессмертно;  

                                                                                        величайшие преимущества,  

                                                                                        которыми одарена человеческая  

                                                                                        природа, это разум и речь. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                      Плутарх 



 

                                                                              

1.                  ЮРЧЕНКО  Анна, випускниця школи 2011 

року, закінчила Лутугинську дитячу музичну школу ім. 

Тертичного; студентка ІІ курсу Луганського національного 

університету ім. Т. Шевченка 

Рік Районні 

конкурси, 

змагання 

Обласні конкурси, 

змагання 

Регіональні 

конкурси, 

змагання 

Всеукраїнські 

конкурси, змагання 

2004  Свідоцтво за участь 

у конкурсі «Дитячі 

улюбленці» у 

рамках акції 

«Єднання дитячих 

сердець», Луганськ; 

  

2005 ІІ м. – олімпіада 

з декоративно – 

прикладної 

творчості, 

присвяч. 60 –

річчю Перемоги 

у ВВв 

   

2006 Похвальний 

Лист, 21.06.06 р.; 

І м. – олімпіада з 

декоративно – 

прикладного 

мистецтва; 

ІІ м. – олімпіада  

юних художників 

«Моя земля – 

земля моїх 

батьків» ; 

   

2007 Похвальний 

Лист, 23.06.07 р.; 

  Сертифікат лауреата 

Всеукраїнського 



природничого 

інтерактивного 

конкурсу «Колосок», 

23.11.07р., Львівський 

інститут освіти; 

2010 І м. – конкурс 

«Мій земляк – Б. 

Грінченко» у 

номінації 

«Поезія»; 

Призер конкурсу 

ДЮП; 

   

2012 Студентка Свідоцтво учасника 

університетського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт; 

Грамота за участь у 

конкурсі краси 

серед студентської 

молоді «Міс 

історичного 

факультету – 2012» 

у номінації «Міс 

інтелектуальність» 

  

                                                                                

 

                                                                                

 

Після вибору друзів іде вибір суспільства. 

Доклади всіх зусиль, щоб спілкуватися з тими, хто вище 

за тебе. Це підніме тебе, тоді як спілкування із людьми 

нижчого рівня змусить тебе опуститися, бо яке 

суспільство, у якому ти живеш, такий і ти сам. 

                                                                                                                              

Ф. Честерфілд 

 

2.                  САВЧУК  Ірина – учениця 10 класу, лідер 

учнівського самоврядування, відмінниця протягом усіх 

років навчання в школі. 

 

Рік Районні 

конкурси, 

змагання 

Обласні конкурси, 

змагання 

Регіональні 

конкурси, 

змагання 

Всеукраїнські 

конкурси, змагання 

2010  ІІ м.в творчих 

майстернях за 

 І м. у розділі 

«Екологія» - 



напрямком 

«Історичне 

краєзнавство» - ХІ 

зльот юних туристів – 

краєзнавців, 

активістів руху 

учнівської молоді 

«Моя земля – земля 

моїх батьків», 

присвяч. 65 –ій 

річниці Перемоги у 

ВВв, Ровеньки, 12 – 

15 .10.10 

Всеукраїнський зльот 

юних туристів – 

краєзнавців, активістів 

руху учнівської 

молоді «Моя земля – 

земля моїх батьків» 

2011  І м.- обл. зліт юних 

туристів- краєзнавців 

«Моя земля – земля 

моїх батьків» 

  

2012    Грамота МОН , 

молоді та спорту 

України – учасниця ІІ 

Всеукраїнського 

дитячого фестивалю 

«Україна – сад» за 

високі результати в 

дослідницькій та 

практичній діяльності. 

Київ, наказ № 58 від 

05.10.2012 р. 

 

                                        5. ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ 

          Наставник – керівник гуртка «Технічна творчість» Український О.Ф. 

          Найбільш обдарованими у сфері технічної творчості виявилися учні:                               

1.  Майстренко Артур: 

  2005 рік:  І м. – обл. виставка – конкурс «Наш пошук і творчість тобі, Україно!», І 

м. – обл. виставка дитячої технічної творчості; ІІІ м. – Всеукраїнська виставка дитячої 

технічної творчості, ВДНГ України (модель  автобуса «Ікарус»); 

2006 рік: І м. – обл. виставка – конкурс «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»         

( модель  військової машини «Буран»); Диплом Всеукраїнської виставки – конкурсу«Наш 

пошук і творчість тобі, Україно!», присвяченій 15 річниці «Сузір’я». 

            2007 рік: І м. –  обл. виставка – конкурс «Наш пошук і творчість тобі, 

Україно!» у номінації«Транспортні засоби» ( модель військової техніки «Буран»,   

Диплом ІІІ ступеня – Всеукраїнська виставка – конкурс «Наш пошук і творчість тобі, 

Україно!»  

2.  Дмитренко Сергій: 

           2010 рік:  Диплом І ступеня – Всеукраїнська вистака – конкурс науково – 

технічної творчості «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» 

2011 рік: 

І м.- обл. конкурс «Наш пошук і творчість тобі, Україно!», 



Диплом І ступеня Всеукраїнської виставки – конкурсу «Наш пошук і творчість   

тобі, Україно!», Диплом Міжнародного дитячого центру «Артек» за активну участь 

у програмі   Всеукраїнського фестивалю технічної та аерокосмічної творчості «Орбіта 

Артек»   та почесне звання Піонер Успіху. 

3.   Задорожний Ілля: (Див. додаток 11) 

         2008 рік: Диплом І ступеня – обл. виставка – конкурс з науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчфість тобі, Україно!», Диплом ІІ 

ступеня – Всеукраїнська виставка – конкурс науково – технічної творчості «Наш 

пошук і творчфість тобі, Україно!»; 

          2009 рік: Диплом І ступеня - обл. виставка – конкурс з науково – технічної 

творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчфість тобі, Україно!», Диплом І 

ступеня – Всеукраїнська  виставка – конкурс з науково – технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і творчфість тобі, Україно!». 

 

          Щороку призерами і переможцями конкурсів були й інші учні: 

 

2003 рік: 

14 – 17.01.03 р. - Свідоцтво видане Кравченку В’ячеславу, учаснику  

Всеукраїнського тижня науки, техніки, винахідництва та раціоналізаторства. 

2005 рік: 

І м. – обл. виставка – конкурс з науково – технічної творчості «Наш пошук і  

творчість тобі, Україно!», присвячений 60 –річчю Перемоги у ВВв (Соловйов  

Олексій); 

ІІ м. - Всеукраїнська виставка дитячої технічної творчості, ВДНГ України ( модель   

планетоходу «Юпітер -1» Соловйова Олексія); 

2006 рік: 

ІІ м. – рай. конкурс винахідників – раціоналізаторів ( Трошин Олександр); 

2007 рік: 

          ІІ м. в обласному конкурсі «Зоряний шлях» (Дудченко Богдан); 

          Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнській виставці – конкурсі науково – технічної    

          творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» (Дудченко  

          Богдан); 

          І м. – обл. виставка – конкурс науково – технічної творчості «Наш пошук і  

          творчість тобі, Україно!», (модель трактора МТЗ – 80 «Білорусь», Липчанський  

         Микола); 

          2009 рік: 

          І м. – обл. виставка – конкурс «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» (Пастух  

          Євген) 

2010 рік: 

ІІІ м. – обл. збір юних винахідників та раціоналізаторів (Пастух Євген); 

Диплом ІІ ступеня – Всеукраїнська виставка – конкурс науково – технічної  

творчості «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» (Ткаченко Анастасія); 

          Диплом І ст. – Всеукраїнський конкурс- виставка «Наш пошук і творчість тобі,   

          Україно!» (Пастух Євген); 

ІІІ м.- обл. конкурс юних техніків- винахідників (Пастух Євген); 

 

 

 



 

 

6. АКАДЕМІЧНА  СФЕРА   ОБДАРУВАННЯ 

 

1. Матвєєва Марина, активний член учнівського самоврядування,  випускниця 

школи 2010 року, нагороджена срібною медаллю. Студентка ІІІ курсу 

Луганської державної академії культури і мистецтва, факультет  кіно- і 

телемистецтво, спеціальність диктор телебачення. 

                                   Навчалася у школі всі роки на «відмінно». 

Рік Районні конкурси, 

змагання 

Обласні конкурси, 

змагання 

Регіональні 

конкурси, 

змагання 

Всеукраїнські 

конкурси, 

змагання 

2001 Похвальний Лист 

за відмінні успіхи та 

зразкову поведінку; 

   

2003 Похвальний Лист 

за відмінні успіхи та 

зразкову поведінку; 

   

2004 Похвальний Лист 

за відмінні успіхи та 

зразкову поведінку; 

   

2005 Похвальна 

Грамота за високі 

досягнення у 

навчанні; 

 І м. – конкурс 

малюнків, присвяч 

60 –річчю Перемрги 

у ВВв; 

Диплом – конкурс 

учнівських творів, 

присвяч. 60 –річчю 

Перемоги у ВВв; 

  

2006 Похвальна 

Грамота за високі 

досягнення у 

навчанні; 

   

2007 Похвальна 

Грамота за високі 

досягнення у 

навчанні; 

 

   

 

2008 Похвальна 

Грамота за високі 

досягнення у 

навчанні; 

  

   

2009 ІІ м. – конкурс 

дружин юних 

пожежників; 

Диплом учасника 

ІІІ рай. конкурсу – 

   



захисту учнівських 

науково – 

дослідницьких робіт 

та творчих проектів; 

2010 Студентка    

2011 Грамота – 

фестиваль «Шире 

круг» у номінації 

«Вокал»; 

   

 

2. Матвєєва Дарина, активний член учнівського самоврядування, випускниця 

школи 2007 року, нагороджена золотою медаллю; студентка 6 курсу 

Луганського державного медичного університету, лікувальний факультет. 

                                 Навчалася у школі всі роки на «відмінно». 

Рік Районні конкурси, 

змагання 

Обласні конкурси, 

змагання 

Регіональні 

конкурси, 

змагання 

Всеукраїнські 

конкурси, 

змагання 

     

2000 Похвальний Лист 

за відмінні успіхи 

в навчанні (4 

клас); 

   

2006 Похвальний Лист 

за високі 

досягнення у 

навчанні (10 клас); 

   

2007     

                        Студентка    

2010  Диплом  за науково – 

дослідницьку роботу  і 

Міжнародній 

конференції молодих 

вчених і студентів, 28 -

29.10.10 

  

 


