
65

8. АНАЛІТИКА

РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ЛІцЕЙ № 1 
ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

З 1913 р. наш навчальний заклад гостинно відчи-
няє двері для своїх учнів і вчителів. Сьогодні це ліцей, 
що забезпечує особистісне зростання всіх учасників 
педагогічного процесу, здійснює формування особис-
тості, яка розуміє і усвідомлює себе, а також здатна 
реалізуватися в сучасних умовах.

Одним із пріоритетних напрямів у системі діяль-
ності закладу є забезпечення самореалізації особис-
тості в різних видах інтегративної діяльності.

«Успіх приходить до того, хто його прагне», 
– такий девіз нашого навчального закладу. Учні
та вчителі ліцею сповідують спільні цінності, 
об’єднані нау-ково-освітніми і духовно-культурни-
ми інтересами та потребами. Тут панує атмосфера 
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творчості, що стимулює освітню і науково-мето-
дичну діяльність. Далекоглядне керівництво, не-
втомна праця педагогічного колективу і бажання 
не зупинятися на досягнутому, а зробити свою  
добру справу.

Академією педагогічних наук ліцей визнано ла-
уреатом громадської акції «Флагман сучасної освіти 
України 2009» за вагомий внесок у розвиток освіти  
і науки України.

У 2013 р. організаторами ХVІ міжнародної ви-
ставки «Сучасна освіта в Україні − 2013» ліцей було 
нагороджено дипломом за високі творчі досягнення в 
удосконаленні змісту навчально-виховного процесу 
національної системи освіти України. 
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Український фонд культури до 200-річчя з дня на-
родження Т. Г. Шевченка нагородив 7 березня 2014 р. 
Радомишльський ліцей № 1 імені Т. Г. Шевченка юві-
лейою медаллю «За вірність заповітам Кобзаря».

У 2016 р. наш навчальний заклад отримав від Ін-
ституту обдарованої дитини НАПН України Серти-
фікат Лауреата Всеукраїнського конкурсу-рейтингу 
загальноосвітніх навчальних закладів з роботи з об-
дарованими дітьми «Школа – джерело талантів».

Педагогічний колектив навчального закладу плід-
но співпрацює з вищими навчальними закладами 
найбільших міст України (Києва, Дніпра, Рівного, 
Житомира, Херсона) з питань науково-методичного 
забезпечення навчально-виховного процесу.

З 2003 р. ліцей є базовим для кафедр ботаніки 
та зоології Житомирського державного університету 
імені І. Франка, а в 2004 р. він увійшов до навчально-
науково-виробничого комплексу «Полісся».

У 2016 р. укладено угоду між Корпусом Миру 
США в Україні та ліцеєм про співпрацю в межах  
Проекту навчання англійської мови.

На базі ліцею систематично проводять районні 
етапи предметних олімпіад. Науково-практичні кон-
ференції, семінари, круглі столи, районні тури кон-
курсів «Вчитель року» тощо. У 2016 р. педагогічний 
колектив отримав подяку за творчий підхід до презен-
тації досвіду діяльності з теми «Формування народо-
знавчих понять учнів ліцею у навчально-виховному 
процесі» на обласному семінарі працівників Р(М) МК 
(центрів) «Використання ідей народної дидактики у 
навчально-виховному процесі закладів освіти».

Потужний потенціал педагогічних працівників 
(23 вчителя вищої категорії, 12 вчителів методистів,  
5 старших вчителів) зробили ліцей одним з престиж-
них середніх закладів Полісся.

Вчителі-майстри, висококваліфіковані педагоги 
під час організації навчально-виховної, науково- 
дослідної роботи з ліцеїстами застосовують нестан-
дартний і творчий підхід у діяльності. Серед них:  
Н. О. Безсудна, І. Ю. Бецко, О. М. Волинець, В. І. Воло-
шина, О. П. Гальченко, Н. В. Горбачова, Т. І. Дяченко,  
Л. Ю. Зінченко, К. С. Комашко, Н. І. Кузьменко,  
В. В. Назаренко, Є. Ф. Орехівський, С. В. Пастушенко, 
Г. П. Тітенко, І. Г. Трубіна, Л. В. Регуліч, Г. І. Харитон-
чук, Л. Г. Мельник, В. В. Велічанська, Ю. А. Юшкіна. 

За останні 5 років 184 ліцеїсти стали призерами 
ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових 
предметів. Лише за 2014−2016 навчальні роки фі-
лія ліцею МАН «Пошук» підготувала 45 ліцеїстів, 
четверо з яких вибороли призові місця на районно-
му та обласному етапах конкурсів-захистів науково- 
дослідницьких робіт. У цих здобутках безперечна за-
слуга педагогічного колективу, директора ліцею Єв-
генія Федоровича Орехівського, його заступників 
Наталії Іванівни Кузьменко, Катерини Станіславівни  
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Комашко, Наталії Олександрівни Безсудної та вчи-
телів Надії Василівни Горбачової, Надії Миколаївни 
Шкідченко та Галини Петрівни Тітенко.

У ліцеї проводять Дні науки, під час яких ліцеїс-
ти демонструють поглиблені знання, креативність 
мислення й активну життєву позицію. У ці дні органі-
зовують зустрічі з науковцями, а також відбуваються 
різноманітні конкурси тощо.

Наукові праці ліцеїстів друкують у збірниках «Схо-
динки до Великої науки Радомишльського ліцею № 1 
імені Т. Г. Шевченка», збірниках наукових і творчих 
досягнень учнів, «Крок у науку» ради молодих вчених 
Державного вищого навчального закладу «Українсь-
кий державний хіміко-технологічний університет» міс-
та Дніпро та у 1 та 2 томах видання «І Всеукраїнська 
наукова шкільна конференція від збірника наукових і 
творчих досягнень учнів “Крок у науку”».

Всебічному розвитку ліцеїстів сприяє освітньо-
матеріальна база: навчальні кабінети, комп’ютерні 
аудиторії, доступ до Інтернету, бібліотека укомп-
лектована довідковою, науковою та іншою най-
сучаснішою літературою, музей історії навчаль- 
ного закладу.

Використовуючи різні прийоми та способи акти-
візації творчого мислення, учителі ліцею створюють 
сприятливі умови для розвитку талановитих дітей, 
адже вони є інтелектуальним потенціалом країни, її 
надією та майбутнє. 

Педагогічний колектив Радомишльського лі-
цею № 1 імені Т. Г. Шевченка дивиться у майбутнє, 
оскільки педагогічний колектив має всі підстави 
для впевненості, що наступні роки і десятиліття 
стануть для ліцею часом нових звершень, перемог  
і досягнень.




