
Результативність участі учнів ліцею у  
районних  конкурсах та змаганнях 

Назви конкурсів та змагань 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Районний туристський зліт 
Загальний залік 
Номінація «Туристські знавці» 
Номінація «Екологічна акція» 
Номінація «Техніка велосипедного туризму» 
Номінація «Фотовиставка» 
Номінація «Краєзнавча галявина» 
Номінація «Перша медична допомога» 
Номінація «Козацькі забави» 
Номінація  «Туристська пісня» 
Номінація «Тур. стежками з посмішкою» 
Номінація «Смуга перешкод» 
Номінація «Юний топограф» 
Номінація «Туристський побут» 

 
II місце 
II місце 

 
III місце 

 
 
 

II місце 
I місце 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III місце 
III місце 

участь 

Районна виставка квіткових композицій «Уклін 
доземний від нащадків» участь   

Районний фотоконкурс «Стежками рідної землі» участь участь  

Районні конкурси, присвячені річниці визволення м. 
Києва та України від фашистських загарбників 
Конкурс воєнної пісні 
Конкурс малюнків 
Конкурс вітальних листівок 

 
 
 
 

III місце 

 
 
 

II місце 
III місце 

 
 
 

III місце 
 
 

Районний огляд-конкурс літературно-музично-
спортивних міні композицій «Молодь Голосієва 
обирає здоров’я» 

участь участь участь 

Районний огляд-конкурс на кращу модель учнівського 
самоврядування «Погляд у майбутнє»  

Відзначені у 
номінації «За 
гумор та 

кмітливість» 

 

Конкурс «Ярмарок гри» участь   

Районний конкурс-огляд музеїв при навчальних 
закладах Голосіївського району 

Музею III 
ПА 

присвоєно 
звання 

«Зразкови
й музей» 

  

Конкурс загонів ЮІР «ЮІР – за безпеку дорожнього 
руху» I місце участь участь 

Районний конкурс дитячих вітальних листівок з нагоди 
святкування Нового року та Різдвяних свят 
 

участь Гран-прі участь 

Районний конкурс-огляд декоративних  природно-
екологічного спрямування до Дня Святого Миколая та 
Новорічних світ 

 III місце участь 

Районний етап Міського конкурсу читців поезії Т. Г. 
Шевченка III місце участь III місце 

Районні змагання з шахів  I місце II місце 
Районний фестиваль команд КВК юних пожежників 
«Як тебе не спалити, Києве мій?»    

I місце 
Районний огляд-конкурс дитячої та юнацької 
художньої творчості 
Номінація «Хореографічне мистецтво» 
(народний танець); 
(спортивно-бальний танець); 
(сучасний танець). 

 
 
 

II місце 
 

I місце 

 

 
 
 
 
 

II місце 
Районний конкурс на краще виконання київського 
вальсу серед старшокласників  участь  

Районний конкурс дитячої творчості «Податки очима 
дітей» 
Номінація «Малюнок» 

 
 

II місце 
2 роб. 

 
I місце 

Районний конкурс «Краща волонтерська група 
району» 
Номінація  «Організація та проведення соціальних 

 
 
 

 
 
 

участь 



заходів» 
Номінація «Соціальний відеосюжет» 
Номінація «Участь у районних та міських заходах» 
Номінація «Соціальна робота у школі та мікрорайоні» 

I місце 
I місце 
III місце 

 
 

II місце 
 

I місце 
Районні змагання зі стрільби участь участь участь 
Районний етап Міського фестивалю дитячих 
театральних колективів «Срібне джерело» 
Номінація «Ляльковий театр» 
Номінація «Шкільний театр» 

 

 
 

II місце 
I місце 

 

Районний етап Міського конкурсу «Київ – моє місто, 
мені в ньому жити, мені його створювати» 

I місце 
   

Районний етап міського конкурсу «Нагодуй птахів 
узимку» участь   

Районний етап міського конкурсу шкільних КВК 
"Школа жартів" III місце I місце II місце 

Районні змагання «Старти надій»  II місце  
Районні змагання зі спортивного орієнтування   участь 
Районний етап міського фестивалю-конкурсу «Маю 
честь» присвяченого Дню захисника Вітчизни  участь  

Спартакіада з допризивної молоді ЗНЗ Голосіївського 
району присвяченої Дню Перемоги  участь  

Районний етап міського конкурсу «Первоцвіти під 
охороною» участь участь I місце 

Районний етап конкурсу «Найкращий читач року» I місце   
Конкурс гуртків і творчих об’єднань ЗНЗ  участь  
Районний етап конкурсу дитячої творчості «Діти за 
чисту енергію» 
Номінація «Малюнок» 

 I місце 
2 роб.  

Конкурс малюнку «Бережи енергоресурси – збагачуй 
рідну країну»  участь  

Конкурс малюнку «Діти проти насильства»  участь  
Районний  конкурс юних екскурсоводів при 
навчальних закладах Голосіївського району міста 
Києва 

 II місце I місце 

Районний етап міського конкурсу «Мій домашній 
улюбленець»  

I місце 
II місце 
III місце 

участь 

Районний конкурс юних поетів «Поетична весна»  участь  
 

Результативність участі учнів ліцею у  
міських  конкурсах та змаганнях 

Навчальні роки 
Назви конкурсів та змагань 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Міська туристсько-краєзнавча акція учнівської молоді 
м. Києва «Пізнай свій край – пізнай себе» участь участь участь 

Зональний етап Міського відкритого фестивалю КВК 
юних пожежників               ім. Л.П. Телятникова «Як 
тебе не спалити, Києве мій?» 

  участь 

Міський конкурс авторської пісні «Хай буде безпечно у 
кожній оселі» фестивалю КВК юних пожежників   I місце 

Регіональний рівень Всеукраїнського конкурсу дитячої 
творчості «Податки очима дітей»   участь 

Міський конкурс «Мій домашній улюбленець»  участь  
Міський конкурс «Допоможемо птахам узимку» участь участь  
Конкурс малюнку Всеукраїнської акції «Охорона праці 
очима дітей» I місце  участь 

Конкурс юних екскурсоводів при навчальних закладах 
міста Києва участь  переможець

Кийвський загальноміський конкурс «Шляхтич за 
походженням, козак за долею»  участь  

Міжнародий фестиваль мистецтв «Арт- Весна»  I місце 
III місце  

Міжнародний фестиваль мистецтв «Різдвяний  Київ»  I місце 
II місце II місце 



Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Безпека 
та мир в Україні»  II місце участь 

Міський конкурс «Ялинка 2011»  участь  
Міський конкурс «Міс шкільна красуня» участь   
 


