


Науковий ліцей – інноваційне рішення в освіті

Здобуття базової та/або профільної середньої освіти наукового профілю – актуальна
проблема системи української загальної середньої освіти. Згідно із законами «Про осві-
ту» та «Про наукову та науково-технічну діяльність» держава створює умови для залу-
чення учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності через систему спеціа-
лізованих закладів загальної середньої та позашкільної освіти, зокрема, наукових ліцеїв і
наукових ліцеїв-інтернатів, Малу академію наук тощо. Спеціалізовані школи наукового
спрямування І–ІІІ рівнів мають базуватися на принципах науково-дослідного навчання,
де панує дух захоплення наукою. Де є ВЧИТЕЛЬ, який може і прагне захопити, відкри-
ти диво науки. 

5 закладів освіти Полтавської області прийняли відповідальне інноваційне рішення
стати науковим ліцеєм та науковими ліцеями-інтернатами. 2020 року на теренах Пол-
тавщини діють 4 обласні наукові ліцеї-інтернати та 1 міський науковий ліцей. 

Учні цих закладів уже мають значні здобутки в обласних олімпіадах зі шкільних
предметів. У 2016–2019 рр. учні Наукового ліцею № 3 (м. Полтава) отримали 28 дипло-
мів переможців;  Шишацького обласного наукового ліцею-інтернату – 23; Полтавського
обласного наукового ліцею-інтернату імені А. С. Макаренка – 56; Гадяцького обласного
наукового ліцею-інтернату імені Є. П. Кочергіна – 39; Полтавського обласного науково-
го ліцею-інтернату при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка –
299. 

Талановитих учнів навчають талановиті педагоги. Багато із них є керівниками чи
учасниками обласних авторських творчих майстерень учителів, щедро діляться своїм
досвідом високого професіоналізму.

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остро-
градського створив майданчик для співпраці, взаємообміну досвідом, ідеями та розроб-
лення комплексного плану розвитку наукових ліцеїв Полтавської області. У грудні
2019 року проведено коворкінг педагогічних працівників наукових ліцеїв «Інноваційні
рішення в діяльності наукових ліцеїв». У цьому спецвипуску журналу «Постметодика»
кожен із ліцеїв Полтавщини інформує про історію свого закладу та його сучасність;
представляє досягнення та інноваційні освітні технології, що застосовуються для  роз-
витку закладу як наукового ліцею.

Маю сподівання, що цей номер «Постметодики» допоможе глибоко осмислити про-
блему функціонування й узагальнення інноваційного досвіду роботи наукових ліцеїв
України та Полтавщини і МАН, спонукатиме до запровадження дослідно-орієнтованого
навчання, спрямованого на поглиблене вивчення предметів, набуття компетентностей,
необхідних для подальшої дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідниць-
кої діяльності та орієнтованих на продовження навчання на наступних рівнях наукової
освіти. 

Ковальська Віта Володимирівна,
директор Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації,
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Постановка проблеми. Закон України
«Про освіту» передбачає функціонування в
системі спеціалізованої освіти наукових
ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів – закла-
дів II–III або III ступеня наукового профілю
[1]. Постановою від 22 травня 2019 № 438
Кабінет Міністрів України затвердив
Положення про науковий ліцей та науковий
ліцей-інтернат, яким регламентуються
основні засади їх діяльності як закладів спе-
ціалізованої освіти [5]. Видано наказ МОН
України від 16.10.2019 року № 1303  «Про
затвердження Стандарту спеціалізованої
освіти наукового спрямування» [3]. Цей дер-
жавний документ визначає зміст спеціалізо-
ваної освіти наукового спрямування, що здо-
бувається на рівнях базової та профільної
середньої освіти, загальний обсяг навчально-
го навантаження здобувачів освіти, додатко-
ві до визначених державними стандартами

загальної середньої освіти вимоги до їх ком-
петентностей та результатів дослідно-орієн-
тованого навчання.
Попри наявність нормативних документів,

необхідних для практичної організації спе-
ціалізованої освіти наукового спрямування,
не розглянутою лишається низка питань
щодо діяльності таких закладів, тому дослі-
дження процесу становлення наукових ліце-
їв-інтернатів і початкових набутків у цій
сфері є актуальним. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Натепер немає наукових розвідок, присвяче-
них систематизації та узагальненню досвіду
роботи спеціалізованих закладів наукового
спрямування: минуло замало часу для появи
таких досліджень. Тому аналіз перших
результатів діяльності у цьому напрямі є
особливо цікавий і цінний для освітянської
спільноти.   
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ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 37(477.53)37

ПОЛТАВСЬКИЙ  ОБЛАСНИЙ НАУКОВИЙ 
ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА: 
ПОГЛЯД У МИНУЛЕ, ОЦІНКА СЬОГОДЕННЯ 
І ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ

В. І. Шульга 

Висвітлено історію заснування й розвитку Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ–ІІІ сту-
пенів імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради, схарактеризовано матеріально-технічну базу
закладу, якісний склад  педагогічного колективу, рівень навчальних досягнень та результативність участі
здобувачів освіти в конкурсних випробуваннях наукового спрямування різних рівнів, визначено страте-
гію подальшого розвитку закладу.

Ключові слова: спеціалізований освітній заклад, науковий ліцей-інтернат, освітній процес, якість освіти,
стратегія розвитку.

Шульга В. И. Полтавский областной научный лицей-интернат имени А. С. Макаренко: взгляд в про-
шлое, оценка нынешнего и перспективы на будущее
Освещена история основания и развития Полтавского областного научного лицея-интерната ІІ–ІІІ сте-
пеней имени А. С. Макаренко Полтавского областного совета, охарактеризованы материально-техниче-
ская база заведения, качественный состав  педагогического коллектива, уровень учебных достижений и
результативность участия соискателей образования в конкурсных испытаниях научного направления раз-
ных уровней, определена стратегия дальнейшего развития заведения.

Ключевые слова: специализированное учебное заведение, научный лицей-интернат, образовательный
процесс, качество образования, стратегия развития.

Shulha V. I. Municipal Institution Poltava Regional A.S. Makarenko Science Boarding Lyceum of Poltava
Regional Council: a Look into the Past, Current Status and Future Prospects
The paper deals with the history of establishment and developing of a famous educational institution in Poltava
region, Poltava Regional A.S. Makarenko Science Lyceum. School equipment, pedagogical staff, levels of educa-
tional achievements and results of taking part in different educational and scientific competitions for school stu-
dents were characterized. The strategy of developing was prioritized. 

Keywords: specialized educational institution, scientific lyceum, educational process, quality of education, strat-
egy of developing.
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дист фізики вищої кваліфікаційної категорії  



Метою статті є висвітлення історії засну-
вання й розвитку комунального закладу
«Полтавський обласний науковий ліцей-
інтернат ІІ–ІІІ ступенів імені А.С.Макаренка
Полтавської обласної ради»; представлення
характеристики матеріально-технічної бази,
якісного складу  колективу педагогічних пра-
цівників, рівня  навчальних досягнень випуск-
ників та результативності участі здобувачів
освіти у конкурсних випробуваннях науково-
го спрямування різних рівнів; визначення
стратегії подальшого розвитку закладу.

Виклад основного матеріалу дослідження
Історія становлення закладу
Село Ковалівка, де розташовано

Полтавський обласний науковий ліцей-
інтернат ІІ–ІІІ ступенів імені
А. С. Макаренка Полтавської обласної ради,
«засноване не раніше 40-х років ХVІІ ст.
російським генералом І. Б. Вейсбахом як
слобода. Із 1743 до 1849 року вона належала
останньому гетьману України
К. Г. Розумовському» [2, с. 359]. Про існу-
вання на цій території освітніх закладів істо-
ричних свідчень немає, найвірогідніше,
таких закладів у Ковалівці взагалі не було.   
У другій половині ХІХ століття Ковалівка

була власністю  німців Вільгельма та Еміля
Трепке. 1876 року в селі відкрито громадсько-
земське училище, потім – земську школу.
1913 року в ній навчалося 70 учнів [2]. 

1921 року напівзруйноване помістя братів
Трепке передали в оренду на 9 років колонії
малолітніх правопорушників, якою завідував
А. С. Макаренко.  Упродовж 4-х років коло-
ністи відбудовували помешкання: Білий та
Червоний будинки, Флігель, інші житлові та
господарські приміщення і залишилися тут
до травня 1926 року. Далі колонія імені
М. Горького переїхала на станцію Рижов
неподалік Харкова, а в Ковалівку натомість
прибула дитяча колонія імені
В. Г. Короленка. Було організовано школу-
чотирирічку, що надавала  селянським дітям
вільний доступ до навчання [4]. 

1928 року коштом артілі «Культура» в
Ковалівці розпочато будівництво семирічної
школи. За деякий час у селі почали діяти два
заклади освіти – школа в колонії й семиріч-
на школа [2].  
Колонія імені В. Г. Короленка пробула в

селі до початку 30-х років ХІХ ст. і була
переведена в Кобеляки. У Ковалівці на місці
короленківців розмістили будинок для дітей-
інвалідів. Під час Голодомору 1932–1933
років артіль влаштувала там свій патронат
для дітей-сиріт. У ці ж роки в приміщеннях
колишньої колонії розташувався і притулок
для самотніх людей похилого віку [4].   
У 1939 році семирічну школу в центрі села

реорганізували в середню, у ній навчалося
понад 500 дітей. Відступаючи, 1943 року гіт-
лерівці спалили це приміщення. Після війни
школу відбудували, і з 1946 року заклад від-
новив роботу [2]. 

Будинок для дітей-інвалідів діяв у
Ковалівці до 1956 року, а потім вихованців
було переведено в Зіньків. На його території
натомість розпочав роботу новий заклад –
дитячий будинок, що функціонував у селі
впродовж двадцяти років. Педагогічний
колектив дитячого будинку прагнув у своїй
роботі відновити макаренківські традиції.
Збереглися спогади про те, що в дитбудинку
відчувалися особлива акуратність, чистота;
вихованці чемні, привітні, працелюбні. Діяли
численні гуртки, велика увага приділялася
громадській роботі, трудовому вихованню
[4].   
Із 1967 року Ковалівський дитячий буди-

нок носить ім’я А. С. Макаренка. 1976 року
заклад  реорганізовано в школу-інтернат, що
проіснував до 1983 року. Через рік, у 1984-му,
Ковалівську середню школу із центру села
переведено на територію школи-інтернату.
Розпочався новий період у її історії. 

1986 року стартувало створення
Державного музею-заповідника А. С. Мака-
ренка: реставровано Білий та Червоний
будинки (фото 1), Флігель, класи, спальні,
виробничі майстерні. Відновлено декілька
малих меморіальних об’єктів: вхідну арку,
альтанку, сходи до річки Коломак, пристань,
колодязь, погріб. Територію намагалися зро-
бити такою, якою вона могла бути за часів
перебування колонії імені М. Горького.
25 лютого 1988 року з нагоди 100-річчя від
дня народження А. С. Макаренка Державний
музей-заповідник педагога було відкрито.

1 квітня 1998 року на базі Державного
музею-заповідника А. С. Макаренка та
Ковалівської середньої школи створено
навчально-виховний комплекс сільськогос-
подарського профілю імені А. С. Макаренка.
Старшокласники вивчали тракторну й авто-
мобільну справи, опановували обчислюваль-
ну техніку в комп’ютерному класі. Підсобне
господарство складалося з 15 га власної і
37 га орендованої землі, 5 тракторів, 2 авто-
мобілів, саду та шкільного городу. 
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Фото 1. Музей-заповідник А. С. Макаренка, Червоний
будинок – центр макаренкознавства в Україні, 2009 р.



У вересні 2001 року при навчально-виховному
комплексі відкрито ліцейний клас для обдарова-
них дітей із сільської місцевості. Перший набір у
10 клас становив 25 учнів із Полтавського,
Машівського, Великобагачанського, Новосан-
жарського, Карлівського, Чутівського та інших
районів Полтавської області.  

2002 року згідно з рішенням сесії
Полтавської обласної ради комплекс реорга-

нізовано в Обласний ліцей-інтернат для обда-
рованих дітей із сільської місцевості імені
А.С. Макаренка, а з 1 вересня 2009 року його
назву змінено на Полтавський обласний
ліцей-інтернат для обдарованих дітей із
сільської місцевості імені А.С.Макаренка.
У  2006–2012 роках у закладі впроваджу-

валася обласна Програма «Пілотний проект
«Школа майбутнього», яка отримала пози-
тивні результати і схвалена постійною комі-
сією Полтавської обласної ради з питань
освіти, науки, культури, молодіжної політи-
ки, спорту та туризму та вченою радою
ПОІППО імені М. В. Остроградського. 
Відповідно до розпорядження голови

Полтавської обласної ради з 1 вересня 2014
року  змінено тип закладу: він став
Полтавською обласною гімназією-інтерна-
том для обдарованих дітей імені
А. С. Макаренка Полтавської обласної ради.
Через чотири роки – з 1 вересня 2018 року –
гімназію-інтернат згідно з рішенням сесії
Полтавської обласної ради від 12 квітня 2018
року № 704 реорганізовано в комунальний
заклад «Полтавський обласний науковий
ліцей-інтернат ІІ–ІІІ ступенів імені
А. С. Макаренка Полтавської обласної ради». 

Сьогодення  Полтавського обласного
наукового ліцею-інтернату імені А. С. Ма-
каренка 
На сучасному етапі Полтавський обласний

науковий ліцей-інтернат імені А.С.Макаренка
(фото 2) – це заклад нового типу, що має роз-
винену матеріально-технічну базу, традиції і
здобутки. 
Навчальний корпус – це 19 класних кім-

нат, майстерня, читальний зал та бібліотека.
У закладі згідно з вимогами МОН  України
обладнано кабінети інформатики, хімії, геог-
рафії, історії, біології, фізики, української
мови, зарубіжної літератури, математики,
трудового навчання, два сучасні комп’ютерні
класи та лінгафонну комп’ютерну лаборато-
рію з вивчення іноземних мов ‘IDM
premium’ (фото 3–5). Під час проведення
досліджень використовується цифровий
вимірювальний комплекс для вивчення при-
родничо-математичних дисциплін Еinstein™.
Спортивну залу оснащено тренажерами та
необхідним спортивним обладнанням, вста-
новлено дитячий тренажерний комплекс на
спортивному майданчику. 
У освітньому процесі ліцею-інтернату

використовується 66 комп’ютерів, 16 ноутбу-
ків, 9 інтерактивних дошок, 12 мультимедій-
них проєкторів, 8 телевізорів із комп’ютера-
ми чи DVD-плеєрами. Навчальні кабінети
під’єднано  до Інтернету. Робоче місце кож-
ного вчителя обладнано комп’ютером.   
У складі Полтавського обласного науково-

го ліцею-інтернату ІІ–ІІІ ступенів імені
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Фото 2. Будівля Полтавського обласного наукового
ліцею-інтернату  імені А. С. Макаренка, 2018 р.

______________________________
1Прим. ред. Тут і далі у підписах під фото, датованих 2014 роком, назва закладу на той час – Полтавська обласна гім-
назія-інтернат для обдарованих дітей імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради. 

Фото 4. Урок у кабінеті географії Полтавського
обласного наукового ліцею-інтернату 

імені А. С. Макаренка, 2014 р.

Фото 3. У кабінеті фізики Полтавського обласного
наукового ліцею-інтернату імені А. С. Макаренка,

2014 р.1



А. С. Макаренка  діє музей-заповідник
А. С. Макаренка, що, поряд із Полтавським
національним педагогічним університетом
імені В. Г. Короленка, є центром макаренко-
знавства в Україні і внесений відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від
2 лютого 2000 року № 209 у перелік музеїв,
де зберігаються музейні колекції та музейні
предмети, що є державною власністю і нале-
жать до державної частини Музейного
фонду України. Щороку на базі музею і
ліцею-інтернату проводяться міжнародні та
всеукраїнські конференції, міжрегіональні
науково-практичні семінари, присвячені
педагогічній спадщині А. С. Макаренка і
творчому впровадженню ідей видатного
педагога в сучасний освітній процес. Для
реалізації досліджень ліцеїсти використову-
ють ресурси музею видатного педагога.
Отже, згідно з п. 5 «Положення про науко-

вий ліцей та науковий ліцей-інтернат» [5],
заклад має розвинену матеріально-технічну
базу для провадження пошукової,  наукової,
навчально-дослідницької, дослідницько-екс-
периментальної діяльності.  
Із-поміж 30 педагогічних працівників

ліцею-інтернату 12 мають вищу кваліфіка-
ційну категорію, 4 – педагогічне звання
«учитель-методист», 12 – «старший учи-
тель». Педагоги закладу мають державні
нагороди: значки «Відмінник народної освіти
УРСР», «Відмінник освіти України»,
нагрудні знаки Міністерства освіти і науки
України «Антон Макаренко» та «Василь
Сухомлинський; Грамоти Міністерства осві-
ти та науки України.
Відповідно до «Положення про науковий

ліцей та науковий ліцей-інтернат» заклад
забезпечує «здійснення освітнього процесу в
обсязі, не меншому ніж 5 відсотків навчально-
го навантаження учнів особами, які мають
науковий ступінь, вчені звання або почесні
звання «народний», «заслужений» [5]: учитель
історії С.В.Сапєгін має звання «Заслужений
учитель України», у закладі працюють
кандидат  педагогічних наук Л.Ф.Пашко і
кандидат філологічних наук, завідуюча кафед-
рою української літератури Полтавського
національного педагогічного університету
імені В. Г.Короленка В.А.Мелешко. 
Один із пріоритетів роботи педагогічного

колективу – висока якість знань учнів.
Свідченням цього є результати зовнішнього
незалежного оцінювання: у 2008–2012 рр.
ліцей-інтернат увійшов у десятку кращих
закладів Полтавської області. 2015 року
Український центр оцінювання якості освіти
в національному рейтингу «ТОП-200»  за
результатами ЗНО з української мови та
літератури з-поміж 723 ліцеїв та гімназій
України  визначив закладу 125 місце. У

загальному рейтингу з-поміж усіх 7 274 шкіл
України наш заклад посів  185 місце. У
Полтавській області це був третій результат. 
За результатами ЗНО-2017 серед усіх

шкіл Полтавської області тодішня  гімназія-
інтернат посіла 5 місце, а 2019 року науко-
вий ліцей-інтернат – шосте.
Як результат, 100 % випускників

2011–2017 років вступили в заклади вищої
освіти, із них 85 % навчаються за державним
замовленням у престижних університетах
Києва, Харкова, Дніпропетровська, Черкас,
Ужгорода, Сум, Одеси, Львова та інших міст
України, а також у Польщі та США.
Статус наукового ліцею-інтернату

зобов’язує педагогів більше уваги приділяти
формуванню дослідницької компетентності
учнів. Із цією метою на уроках використову-
ються методи і прийоми, спрямовані на акти-
візацію дослідної діяльності, упровадження
особистісно орієнтованого, компетентнісно-
го, діяльнісного підходів до організації
навчання тощо.
Особлива увага в закладі приділяється

роботі з академічно обдарованими учнями.
Уже понад двадцять років під керівництвом
заступника директора з навчально-методич-
ної роботи А. М. Щербини працює учнівське
наукове товариство «Потенціал»2, яке на
Всеукраїнському відкритому конкурсі на
кращу модель наукового товариства Малої
академії наук України (2010 р.) нагороджене
дипломом II ступеня.
У рейтингу участі в ІІ (обласному) етапі

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів МАН
України останні п’ять років заклад із 44
позицій посідає 4–5 місця після Полтави,
Кременчука, Горішніх Плавнів, випереджаю-
чи всі райони області (табл. 1; фото 6).
Високі результати продемонстрували ліце-

їсти (фото 7) і на обласному та
Всеукраїнському рівні учнівських олімпіад.
Так, 2013 року дев’ятикласник Георгій
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Фото 5. Урок у кабінеті інформатики Полтавського
обласного наукового ліцею-інтернату 

імені А. С. Макаренка, 2014 р. 

______________________________
2Детальніше про  роботу Наукового товариства  учнів «Потенціал» Полтавського обласного наукового ліцею-інтерна-
ту імені А. С. Макаренка читайте в статті А. М. Щербини на с. 33-39.



Канцедал на IV етапі учнівської олімпіади з
фізики в Херсоні отримав диплом III ступеня.

2014 року в Тернополі на Всеукраїнському
етапі олімпіади з інформаційних технологій
десятикласник Богдан Ворона теж зайняв
третє місце, а в 2015 році два учні 11 класу на
IV етапі учнівської олімпіади з інформацій-
них технологій у Дніпропетровську вибороли
нагороди: Богдан Ворона – диплом III ступе-
ня, а Євгеній Гизила – диплом І ступеня.
2017 року Базавлук Валентин посів 3 місце
на IV етапі учнівської олімпіади з інформа-
ційних технологій у  Сумах (переможця під-
готувала учитель інформатики В.М. Шульга,
досвід якої згідно з рішенням науково-
методичної ради ПОІППО імені М. В.Остро-
градського внесено в базу даних кращого
педагогічного досвіду Полтавщини).
У національному рейтингу учнів – членів

Малої академії наук України – упродовж
2013–2015 років за результатами олімпіад та
конкурсів науково-дослідницьких робіт
серед 5 404 учнів випускник закладу Георгій
Канцедал (фото 8) зайняв 56 позицію.
Щороку  ліцеїсти  беруть активну участь і

отримують перемоги у понад 30 міжнарод-
них, всеукраїнських та обласних інтелекту-
альних і творчих конкурсах. Так, наприклад,
два роки поспіль (у 2016 та 2017 роках)
Євгенія Дуброва і Тетяна Новосьолова
(фото 9) займали І місця Всеукраїнського
науково-технічного  конкурсу   «INTEL ЕКО
Україна» в категорії «Науки про людину».
Євгенія Дуброва захищала честь України на
міжнародному етапі конкурсу науково-тех-
нічної творчості школярів Intel ISEF 2016 у
столиці Мексики і здобула там друге місце. 
Мають ліцеїсти й низку перемог у

Міжнародному конкурсі з українознавства
(м.Київ): 2 перші у 2019 році, одне друге   у
2020-му й шість третіх місць у 2018–2020 ро-
ках).  У Міжнародному конкурсі з лісового
господарства «Молодь у лісах Європи» 2017 ро-
ку в Угорщині Тетяна Новосьолова здобула
перше місце. Світлана Гужва отримала
Міжнародну літературну українсько-німецьку
премію імені Олеся Гончара (2013 р.). 
За час існування закладу четверо випуск-

ників стали Президентськими стипендіатами:
Юлія Семенко (2010 р., переможець ІІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – чле-
нів МАН України в секції «світо-
ва література»), Георгій
Канцедал (2015 р., переможець
ІІІ етапу Всеукраїнського кон-
курсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів – членів
МАН України в секції «фізика»),
Євгеній Гизила (2015 р., перемо-
жець ІV етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з інформа-
ційних технологій) і Тетяна
Новосьолова (2018 р., перемо-
жець ІІІ етапу  Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – чле-
нів  МАН України в секції «агро-
номія»).
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Таблиця 1
Рейтинг команди Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ–ІІІ ступенів

імені  А. С. Макаренка  за результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Полтавського територіального відділення

Малої академії наук України, 2018–2019 н. р.
№ Район/місто Кількість

учасників
ІІ етапу

І 
місце

ІІ 
місце

ІІІ 
місце

Загальна
кількість при-
зових місць

Командний
рейтинг

1. м. Полтава 139 28 32 41 101 189

2. м. Кременчук 153 19 26 89 153

3. м. Горішні Плавні 38 5 6 10 21 37

4. м. Лубни 52 3 7 13 23 36

5.
Полтавський обласний науковий ліцей-

інтернат ІІ–ІІІ ступенів
імені А. С. Макаренка Полтавської

обласної ради

19 6 6 5 17 35

6. Полтавська обласна МАН 25 2 2 3 7 13

Фото 6. Ліцеїсти-макаренківці – переможці обласного етапу конкурсу-
захисту наукових робіт МАН, 2020



Два роки поспіль учні закладу отримують
стипендію Полтавської обласної ради  імені
Героя Небесної Сотні – Героя України Ігоря
Сердюка: у 2018 році – учениця 11 класу
Єлизавета Івіна,  у 2019 році – випускник
закладу Владислав Сапєгін. 
Також слід відзначити перемоги учнів у

Всеукраїнському конкурсі дослідницьких
робіт для учнів 6–8 класів, організованому
МАН України; у Всеукраїнському Хакатоні
учнівської молоді “X REALITY HACK 2018”,
у Всеукраїнських конкурсах творчих робіт
учнівської та студентської молоді імені
Миколи Гоголя та «Змагаймось за нове
життя!», присвяченому творчості Лесі
Українки,  у Всеукраїнському родинному
конкурсі «Дідух», фінальному етапі
Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіа-
ди з інформаційних технологій. 
Чотири роки поспіль ліцеїсти перемагають

в обласному літературному конкурсі
«Відлуння заповітів земляків» і отримують
премію Полтавської обласної ради імені
В.Степанюка. Також щороку маємо низку
перемог у обласних конкурсах «Здорове
життя – успіх буття»,  у історичному кон-
курсі «Ми діти твої, Полтавщино, вивчаємо
віхи твої», у обласному чемпіонаті з інформа-
тики та інформаційних технологій «Сучасна
інформатика – успішне майбутнє» тощо.  
Із результатами своїх наукових розвідок

учні закладу виступають на  міжрегіональній
краєзнавчій конференції учнівської молоді
«Мій рідний край, моя земля очима сучасни-
ків» у Миколаєві та на обласній науково-
практичній краєзнавчій конференції
«Полтавщина – земля моя свята». 
Ця успішна участь у конкурсах, змаганнях,

чемпіонатах, олімпіадах є свідченням висо-
кого інтелектуального розвитку й рівня
знань наших учнів, їх уміння проводити
дослідження, робити висновки та узагаль-
нення, послідовно і правильно викладати
свої думки, аргументувати дослідницьку
позицію, підтвердженням  продуктивної
роботи членів педагогічного колективу у
напрямі наукової спеціалізації закладу.
Крім того, уже 19 років ліцеїсти-науковці

під керівництвом учителя історії
С. В. Сапєгіна проводять археологічні роз-
копки й розвідки на теренах Полтавщини, а
з липня 2018 року на базі Шишацької архео-
логічної експедиції Інституту археології
НАН України діє Літня польова археологіч-
на школа. Учасниками цієї школи є випуск-
ники,  учні та вчителі нашого ліцею. Для
юних археологів проводяться лекційні та
практичні заняття з теоретичної, польової,
експериментальної і підводної археології;
опанування методики написання учнівських
наукових робіт з археології, відбуваються
навчально-методичні екскурсії, під час яких
учні знайомляться з експозиціями музеїв,
пам’ятками археології, історії, природи
Полтавщини тощо. Для проведення лекцій
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Фото 8. Учень Полтавського обласного наукового
ліцею-інтернату ім. А. С. Макаренка Георгій Канцедал
на екскурсії у Європейському центрі ядерних дослі-
джень (СERN) поблизу Женеви, Швейцарія, 2014 р. 

Фото 9. Зліва направо: учениці закладу Євгенія
Дуброва і Тетяна Новосьолова – переможниці
Всеукраїнського науково-технічного  конкурсу

«INTEL ЕКО Україна» в категорії 
«Науки про людину», 2017

Фото 7. Учні ліцею-інтернату ім. А. С. Макаренка –
переможці обласного етапу предметних олімпіад-2020 



та екскурсій залучаються науковці і музей-
ники Києва, Харкова, Полтави, Опішного,
Лубен, Миргорода та Шишак. Результатами
копіткої праці юних археологів є цікаві зна-
хідки й наукові дослідження та близько 80
публікацій.
Заклад співпрацює з Полтавським націо-

нальним педагогічним університетом імені
В. Г. Короленка, Національним університе-
том «Полтавська політехніка імені Юрія
Кондратюка», Черкаським національним
університетом імені Б. Хмельницького та
іншими закладами вищої освіти. 

Стратегія розвитку Полтавського
обласного наукового ліцею-інтернату
імені А. С. Макаренка

У закладі розроблено план розвитку на
2019–2024 роки, за яким упродовж п’яти
років у ліцеї-інтернаті має бути забезпечене
виконання освітніх завдань згідно з
науковою спеціалізацією, а саме: 

− визначення профілів спеціалізованої
освіти наукового спрямування;  

− розроблення освітньої програми закладу
згідно зі стандартом  спеціалізованої освіти
наукового спрямування;  

− створення  профільних методичних
комісій;

− забезпечення здобуття учнями освіти від-
повідно до Державного стандарту загальної
середньої освіти та стандарту спеціалізованої
освіти наукового спрямування;  

− забезпечення поглибленого вивчення
профільних предметів та набуття компетент-
ностей, необхідних для подальшої наукової
діяльності;

− навчання на засадах загальнонаціональ-
них цінностей, формування громадянської
позиції, власної гідності, академічної
доброчесності;

− створення проєктних груп учнів і залу-
чення діячів науки, працівників підприємств,
установ, організацій до освітнього процесу й
керівництва цими групами.
Поміж пріоритетних напрямів розвитку

закладу – виконання Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська
школа», затвердженої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2017 р.  № 903; запровадження низки освіт-
ніх проєктів та програм, наприклад, проєктів
«Якісна освіта»,  «Наш результат – ЗНО»,
«Освіта без кордонів» «З Україною в серці»,
«Медіація однолітків», програм «Гармонія»
та «Кроки до самопізнання»; поліпшення
матеріально-технічної бази та створення
комфортного освітнього середовища; підви-
щення професіоналізму педагогічних праців-
ників закладу тощо. 

Висновки. Отже, досвід  роботи закладу
як наукового ліцею-інтернату і багаторічні
напрацювання в інших статусах можуть вва-
жатися позитивним прикладом підготовки
інтелектуальної еліти українського суспіль-
ства. 
Комунальний заклад «Полтавський облас-

ний науковий ліцей-інтернат ІІ–ІІІ ступенів
імені А. С. Макаренка Полтавської обласної
ради» як заклад спеціалізованої освіти має
серйозні перспективи для забезпечення
високої результативності участі здобувачів
освіти, інтелектуально обдарованих учнів у
навчально-дослідницькій, дослідницько-екс-
периментальній, науковій та  пошуковій
діяльності, сприяння розвитку здібностей
дітей, стимулювання підготовки майбутніх
учених, особистостей, здатних до інновацій-
ної діяльності й розвитку української науки. 
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Постановка проблеми. У «Положенні про
науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат»
зазначається: «Спеціалізована освіта науко-
вого спрямування здійснюватиметься шля-
хом організації дослідно-орієнтованого
навчання, основним складником якого є
дослідницька діяльність учнів» [3]. Така осві-
та має  забезпечити розвиток дослідницької
компетентності школярів відповідно до їхніх
інтересів і обраного ними профілю навчання,
формування високих моральних цінностей та
особистісних якостей, необхідних для забез-
печення дослідницької культури, академічної
доброчесності й готовності до дослідницької
діяльності. О. Лебіга   вказує: «Підтримати і
розвинути індивідуальність дитини, не розгу-
бити, не загальмувати зростання її здібностей –
це особливо важливе завдання навчання
обдарованих дітей» [6].
Дослідно-орієнтоване навчання може

здійснюватися на уроках і в позаурочний

час, зокрема – досить продуктивно – в учнів-
ському науковому товаристві. Для організа-
ції діяльності наукового ліцею-інтернату
важливо максимально використати можли-
вості такої роботи з учнівським колективом,
що й актуалізує зазначене питання. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У сучасній українській науці поки що немає
монографічних досліджень, присвячених
функціонуванню учнівських наукових това-
риств. Натомість представлено лише окремі
практичні напрацювання учительських
колективів у контексті узагальнення досвіду
організації діяльності цих формувань школя-
рів. Власне ж дослідницька діяльність учнів-
ської молоді вивчається досить активно і
висвітлюється у працях вітчизняних учених:
Л. Ковбасенко, О. Микитюка, В. Моляко,
Н. Недодатко, В. Паламарчук, А. Сологуба,
Л. Бєкрєшевої [4], О. Галегової, І. Нікітіної,
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ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ЛІЦЕЮ

А. М. Щербина 

Описано модель наукового товариства учнів «Потенціал» комунального закладу «Полтавський обласний
науковий ліцей-інтернат ІІ–ІІІ ступенів імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради»: викладено
загальні відомості про товариство, схарактеризовано організаційно-функціональний зміст його діяльності
та взаємодію з іншими соціальними структурами, проаналізовано результативність роботи.
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В. Шліхової [5], О. Лебіги [6]  та інших.
Автори аналізують науково-дослідницькі
вміння особистості,  педагогічні умови їх
формування, розкривають традиційні форми
і методи дослідницької роботи, пропонують
власні навчальні програми її організації. 
Метою статті є стислий опис моделі

наукового товариства учнів «Потенціал»
комунального закладу «Полтавський облас-
ний науковий ліцей-інтернат ІІ–ІІІ ступенів
імені А. С. Макаренка Полтавської обласної
ради», зокрема висвітлення  загальних відо-
мостей про діяльність цього формування
ліцеїстів, представлення організаційно-функ-
ціонального змісту його роботи, особливос-
тей взаємодії з низкою соціальних структур.
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Полтавський обласний науковий ліцей-
інтернат ІІ–ІІІ ступенів імені А. С. Мака-
ренка Полтавської обласної ради здійснює
освітню діяльність, спрямовану на залучення
та підготовку учнівської молоді до наукової
діяльності. Однією із форм такої роботи є
наукове товариство учнів  – добровільне
об’єднання  учнівської молоді, яка прагне
вдосконалювати свої знання в тій чи іншій
галузі науки або мистецтва, розвивати влас-
ний інтелект, набувати вміння й навики
науково-дослідницької роботи [7].
Наукове товариство учнів «Потенціал»

(далі – НТУ «Потенціал») створене на базі
нашого закладу 2004 року (Реєстраційне
посвідчення від 20 лютого 2004 року № 22) і
діє згідно з «Положенням про учнівське
наукове товариство  «Потенціал»
Полтавського обласного наукового ліцею-
інтернату ІІ–ІІІ ступенів імені А. С. Мака-
ренка Полтавської обласної ради» на основі
Статуту цього товариства під керівництвом
педагогічних працівників ліцею-інтернату,
викладачів закладів вищої освіти та інших
спеціалістів наукових установ, підприємств
та організацій. Діяльність НТУ «Потенціал»
керується Конституцією України, законами
України  «Про освіту», «Про загальну серед-
ню освіту», нормативно-правовими актами
Міністерства освіти і науки України,
«Положенням про наукові товариства учнів»
[2], «Положенням про Всеукраїнські учнів-
ські олімпіади з базових дисциплін, турніри,
конкурси-захисти науково-дослідницьких
робіт та конкурси фахової майстерності»,
«Положенням про проведення І, ІІ етапів
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів Полтав-
ського територіального відділення МАН»,
іншими нормативно-правовими актами. 
Загальну координацію діяльності НТУ

«Потенціал» здійснює позашкільний заклад
освіти Полтавської обласної ради
«Полтавська обласна Мала академія наук».
За організацію роботи товариства відповідає
заступник директора ліцею з навчально-
методичної роботи. 

Назва НТУ була обрана колегіально на
загальних зборах членів об'єднання.  Слово
«Потенціал» у перекладі з латинської мови
означає «сила», тобто  можливості,  запаси
енергії, засоби, що можуть бути використані  з
певною метою в якій-небудь галузі, сфері; при-
хована здатність до діяльності, спроможна вия-
витися за певних умов,  резерв. Саме розумо-
вий потенціал особистості (психологи познача-
ють його IQ)  мали  на увазі  юні науковці,
називаючи так своє творче об'єднання.
НТУ «Потенціал» має  на меті розвивати

інтелектуальні, творчі здібності учнів ліцею-
інтернату імені А. С. Макаренка. Товариство
надає учням допомогу щодо поглибленого
вивчення основ наук, формування дослід-
ницьких умінь, використання їхніх досяг-
нень та можливостей і готує до осмисленого
вибору професії,  сприяє вихованню націо-
нальної самосвідомості. Метою діяльності
НТУ також  є залучення ліцеїстів до систе-
матичної пошукової, науково-дослідницької,
експериментальної роботи, удосконалення
вмінь і навичок самостійної роботи, підви-
щення рівня знань та ерудиції в тих галузях
науки, які їх цікавлять, виховання активної,
самостійної, ініціативної особистості, що
здатна жити  й розвиватися в постійно змі-
нюваному світі. 
З-поміж основних завдань НТУ

«Потенціал» – сприяти створенню науково-
освітнього середовища в закладі; формувати
в школярів усвідомлене сприйняття науки
як однієї з найбільших цінностей сучасної
цивілізації; популяризувати досягнення
науки, техніки, літератури, мистецтва; вияв-
ляти інтереси й схильності учнів до наукової
діяльності, поглиблювати підготовку до неї;
розвивати в ліцеїстів пізнавальну активність,
дослідницькі вміння та навички, творчі здіб-
ності в процесі навчальної та пошуково-
дослідницької діяльності; знайомити учнів із
методами та прийомами наукового пошуку;
готувати членів товариства до самостійної
дослідницької роботи; навчати проводити
дослідження, що мають практичне значення;
вчити працювати з науковою літературою,
відбирати, аналізувати, систематизувати
матеріал, виявляти й формулювати пробле-
ми, грамотно оформляти наукову роботу;
опановувати мистецтво дискусії, виступати
перед аудиторією з доповідями про досяг-
нення вітчизняної і світової науки та прак-
тики; працювати з обладнанням, необхідним
для експериментів; реалізовувати дослід-
ницькі проєкти; редагувати та видавати
учнівські наукові  роботи, збірники; сприяти
підвищенню престижу і популяризації
наукових знань; допомагати професійному
самовизначенню ліцеїстів.

«Потенціал» як учнівське об’єднання має
гімн, присягу та   емблему (рис. 1).  Вищим
колегіальним органом громадського самовря-
дування є загальні збори членів товариства, які
скликаються не рідше від одного разу на рік. 
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Наукова робота школярів зосереджується
у відділеннях, кожне з яких поділяється на
секції і гуртки, система й склад яких майже
щороку змінюються  залежно від бажань і
вибору ліцеїстів. Розгляньмо структуру НТУ
«Потенціал», сформовану в 2019–2020
навчальному році (рис. 2).

Суспільно-гуманітарний науковий про-
філь НТУ «Потенціал» Полтавського облас-
ного ліцею-інтернату імені А. С. Макаренка:

відділення філософії та суспільство-•
знавства – секції філософії, соціології та
педагогіки;

відділення історії – секція археології;•
відділення мовознавства – секції росій-•
ської та англійської мов; 
відділення літературознавства, фолькло-•
ристики та  мистецтвознавства – секції
української літератури, зарубіжної літе-
ратури, кримсько-татарської гуманіта-
ристики, українського народного мис-
тецтва, мистецтвознавства. 

Природничий науковий профіль НТУ
«Потенціал»:

відділення наук про землю – секції гео-•
графії та ландшафтознавства, гідрології
та кліматології;
відділення екології та аграрних наук –•
секції агрономії, екології, ветеринарії та
зоотехнії.

Фізико-математичний і технічний
наукові профілі НТУ «Потенціал»:

відділення математики – секція матема-•
тики.
Оскільки ліцей-інтернат носить ім’я

А. С. Макаренка, у своїй роботі НТУ
«Потенціал» використовує ідеї видатного
педагога. Так, наприклад, учителі – наукові
керівники – планують індивідуальну роботу
з юними дослідниками на основі системи
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Рис. 1. Емблема НТУ «Потенціал»

Рис. 2. Структура діяльності наукового товариства учнів «Потенціал» Полтавського обласного наукового 
ліцею-інтернату імені А. С. Макаренка  у 2019–2020 н.р.



перспективних ліній∗. Також  важливими є
макаренківські принципи гуманізму та демо-
кратизму,  виховання свідомої дисципліни.
У ліцеї-інтернаті є система виявлення,

розвитку й соціальної адаптації учнів, що
мають здібності та нахил до наукової творчої
діяльності. Перш за все, це спостереження,
здійснювані вчителями-предметниками і
практичним психологом під час навчальних
занять та індивідуальних бесід, інтелектуаль-
них ігор, конкурсів, змагань тощо.
Наступний етап –  ознайомлення з  думкою
батьків щодо наявності у їхніх дітей указа-
них нахилів та здібностей. 

Зарахування учнів у НТУ «Потенціал»
здійснюється впродовж  поточного навчаль-
ного року на безконкурсній основі за їхнім
бажанням та усною згодою батьків. Оскільки
1 вересня колектив поповнюється новими
учнями, підготовча робота щодо організації
НТУ та формування його основного складу
проводиться до 1 жовтня, і впродовж
І семестру ті, хто тільки-но вступив у НТУ,
відвідують гурток «Юний дослідник».  Після
вивчення наукових інтересів учнів форму-
ються списки секцій та гуртків. Участь
науковців у роботі  товариства регламенту-
ється низкою етапів.
Перший етап. Учні 5–8-х  класів набува-

ють навички пошукової, дослідницької робо-
ти, беруть участь у написанні рефератів,
визначають тему своєї пошукової, експери-
ментально-дослідницької роботи; отримують
знання, практичні уміння й навички для
самостійного оволодіння науковими і техніч-
ними знаннями понад обсяг навчальних про-
грам; розвивають свої інтереси та нахили до
наукових досліджень, творчої роботи за  пев-
ною тематикою; поглиблюють знання з базо-
вих дисциплін; задовольняють потреби в
професійній орієнтації; беруть активну
участь у практичних, наукових експедиціях,
олімпіадах, виставках, конкурсах, зустрічах
із науковими працівниками, діячами літера-
тури та мистецтва; захищають реферати.
Другий етап. Участь у гуртках і секціях

учнів 9–11-х класів,  які провадять дослід-
ницьку, пошукову та експериментальну
роботу з різних проблем науки, техніки, мис-
тецтва; беруть участь у наукових експедиці-
ях, всеукраїнських та міжнародних наукових
програмах та проєктах, масових наукових
заходах (конкурсах, турнірах, конференціях),
публікують свої роботи в друкованих видан-
нях. 
Здійснення ліцеїстами наукового пошуку

відбувається за  індивідуальними перспек-
тивними лініями, головна ідея яких  полягає
в оволодінні юними науковцями  методикою
науково-дослідницької діяльності на основі
самостійно обраної теми – від постановки

наукової проблеми та її дослідження до
отримання науково обґрунтованих, практич-
но орієнтованих результатів-висновків та їх
захисту на засіданнях секцій  у День науки в
закладі, на наукових конференціях різних
рівнів, обласному конкурсі-захисті науково-
дослідницьких  робіт учнів – членів Малої
академії наук України.
За роки  діяльності наукове товариство

вибудувало тісні зв’язки з установами й
організаціями Полтавської області. Метою
такої співпраці є надання юним науковцям
допомоги щодо вибору актуальної  тематики
досліджень, консультативна  діяльність у
процесі виконання учнями дослідницьких
робіт, сприяння забезпеченню ліцеїстів необ-
хідною науковою літературою, здійснення
наукового керівництва дослідницькою діяль-
ністю учнів, рецензування їхніх науково-
дослідницьких робіт.
Партнери НТУ «Потенціал» – Полтавське

територіальне відділення МАН України,
Полтавський обласний центр краєзнавства й
туризму учнівської молоді, Полтавський
обласний еколого-натуралістичний центр,
Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка, Націона-
льний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка», Полтавська дер-
жавна аграрна академія. 
Налагоджено співпрацю НТУ «Потенціал»

із Полтавською обласною науковою
бібліотекою імені І. П. Котляревського,
музеями Полтави і Полтавської області:
музеєм-заповідником А. С. Макаренка
(с. Ковалівка Полтавського району);
Національним музеєм-заповідником Мико-
ли Васильовича Гоголя (с. Гоголеве
Шишацького району); Літературно-меморі-
альним музеєм В. Г. Короленка, Літера-
турно-меморіальним музеєм Панаса
Мирного, Літературно-меморіальним музеєм
Івана Котляревського (м. Полтава);  район-
ним музеєм Рушника імені Надії Юхимівни
Бокоч (с. Степне Полтавського району);
Полтавським краєзнавчим музеєм імені
Василя Кричевського; Центром охорони та
досліджень пам’яток археології Департа-
менту культури і туризму Полтавської облас-
ної державної адміністрації, Полтавським
обласним державним проєктно-технологіч-
ним центром охорони родючості ґрунтів і
якості продукції (натепер   Полтавською
філією державної установи «Інститут охоро-
ни ґрунтів України»), Чалівським лісни-
цтвом при ДП «Полтавське лісове господар-
ство», комунальною установою
«Полтавський обласний центр стоматології –
стоматологічна клінічна поліклініка»
Полтавської обласної ради тощо (фото 1–3).
Форми і методи взаємодії із цими освітні-
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ми закладами, установами й організаціями
включають: групові та індивідуальні кон-
сультації викладачів закладів вищої освіти;
участь у «круглих столах», конференціях,
виставках, що проводяться у ЗВО Полтави,
Полтавській обласній науковій бібліотеці
імені І. П. Котляревського; користування
бібліотечним фондом, читальними залами
закладів вищої освіти, Полтавської  обласної
наукової бібліотеки імені І. П. Котлярев-
ського, консультації з працівниками цих
закладів; відвідування музеїв, участь в
екскурсіях; використання  юними науковця-
ми матеріально-технічної бази лабораторій,
наукових центрів, установ та організацій
(приладів, апаратури, хімічних препаратів,
гербаріїв рідкісних рослин тощо) для прове-
дення досліджень; здійснення експериментів
в умовах Чалівського лісництва і в домашніх
умовах науковців; обмін здобутими резуль-
татами, спільний їх аналіз; проведення
археологічних розкопок у  населених пунк-
тах Полтавської області разом із працівника-
ми Центру охорони та досліджень пам’яток
археології Управління культури Полтавської
облдержадміністрації; участь в обласному
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів – членів
Малої академії наук, інших конкурсах, орга-
нізованих Полтавським територіальним від-
діленням МАН України.
Значну допомогу членам НТУ у проведен-

ні наукових досліджень, здебільшого в секці-
ях фольклористики, етнології, історичного та
географічного краєзнавства (розповіді про
сімейні традиції, українські обряди, свята,
народну вишивку та її символіку, спогади
про відомих людей,  історичні події, топогра-
фічні відомості)  надає громадськість
Ковалівки і сіл, де проживали юні науковці
до вступу в ліцей-інтернат. Це – цінний
матеріал для досліджень. 
Активну  практичну допомогу членам

НТУ «Потенціал» надають їхні батьки.
Наприклад, мама А. Федорової – агроном за
фахом –  із донькою проводила дослідження
впливу препарату на темпи схожості та уро-
жайність сільськогосподарських культур.
Батьки учениці К. Борщ спільно з донькою
здійснили туристичний похід природоохо-
ронними об’єктами Машівського району,
зробили багато фотографій, зібрали гербарій.
Мама Я. Тализіної, бібліотекар, допомогла
юній дослідниці знайти рідкісні матеріали
про маловідому українську письменницю
Наталену Королеву. Таких прикладів твор-
чої співпраці батьків і дітей можна навести
багато. Важлива і морально-психологічна
підтримка  родини: присутність на конкур-
сах, змаганнях, захистах робіт, турбота, добрі
настанови тощо.
У освітньому процесі наукового товари-

ства використовуються такі організаційні
форми роботи: регулярні заняття наукових
гуртків і секцій, заняття профільних груп із
математики, української літератури, англій-
ської мови за участю викладачів
Полтавського національного університету
імені В. Г. Короленка, індивідуальна робота
членів наукового товариства під керівни-
цтвом викладачів ЗВО; археологічні розкоп-
ки; етнографічні та етнологічні експедиції;
пошук в  Інтернеті інформації, необхідної
для досліджень; лабораторні дослідження й
експерименти на базі Національного універ-
ситету «Полтавська політехніка імені Юрія
Кондратюка»; участь членів наукового това-
риства в конференціях, семінарах, майстер-
класах, Всеукраїнських учнівських олімпіа-
дах із базових дисциплін, Всеукраїнському
конкурсі-захисті науково-дослідницьких
робіт; участь у традиційних святах ліцею-
інтернату імені А. С. Макаренка (День ліце-
їста, День закладу, День відкритих дверей);
організація і проведення Дня науки; залу-
чення до участі в  конкурсах, вікторинах,
іграх «Найрозумніший», «Перша десятка»,
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Фото 1. Одинадцятикласник Полтавського обласного
наукового ліцею-інтернату ІІ–ІІІ ст. імені А. С. Мака-
ренка К. Крамаренко зі своїм науковим керівником – канд.
с.-г. наук, ст. наук. співр. Полтавської державної сільсько-

господарської дослідної станції імені І. Вавилова
Л.Д. Глущенком під час польових досліджень впливу 
якості ґрунту на урожайність жита озимого, 2019 р.

Фото 2. Восьмикласниця ліцею-інтернату 
імені А. С. Макаренка  Д. Кривошапка  вивчає особли-
вості  рентгенограми хворої на дисплазію кульшового
суглобу собаки на базі клініки ветеринарної медицини
при кафедрі терапії імені професора П. І. Локеса

Полтавської державної аграрної академії 
(ФОП Т. П. Локес-Крупка), 2019 р.



«Розумники і розумниці» тощо. 
Про результативність роботи НТУ

«Потенціал» свідчить те, що лише в обласно-
му етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів – членів
МАН України упродовж 21-го року взяли
участь 254 учасники товариства, 202 з них
стали переможцями: 57 юних науковців посі-
ли перші місця, 72 – другі і 73 – треті.
Щороку кількість охочих узяти участь у кон-
курсі зростає (табл. 1).
Юні науковці закладу гідно представляють

Полтавську область на всеукраїнському
етапі зазначеного конкурсу (фото 4): із 21
учасника змагань у Києві 15 повернулися
переможцями (2003–2019 роки), виборовши
одне перше, дев’ять других і п’ять третіх
місць:  С. Шульга і О. Коба посіли 2-гі місця
в секції «археологія» (науковий керівник –
учитель історії С. В. Сапєгін, 2003 та 2009
роки); Ю. Семенко здобула 1 місце (2009
рік); Ю. Панець і В. Зінченко – 3-ті місця
(2010 і 2012 роки) в секції «зарубіжна літе-
ратура» (науковий керівник – учитель зару-
біжної літератури К. І. Шевченко), Г. Сірий-
Козак (2011 рік) та І. Желейкіна (2019 рік)
– 2-гі місця в секції «зарубіжна література»
(науковий керівник – учитель зарубіжної
літератури А. М. Щербина). 
Упродовж трьох років  (2013–2015)

Г. Канцедал  виборов одне третє і два других
місця в секції «фізика» (науковий керівник –
учитель фізики В. І. Шульга), а
Т. Новосьолова у 2016–2017 роках здобула
друге і третє місця в секції «біологія люди-
ни»,  у 2018 році  – 2-ге місце в секції «агро-
номія» (науковий керівник – учитель біоло-
гії О. Р. Пуденко); у 2019 році Д. Северин
посіла 3 місце в секції «соціологія» (науко-
вий керівник – практичний психолог І. В.
Пригода). 
Майже 70 %  членів НТУ вступають у

ЗВО на спеціальності, обрані під час науко-
вих досліджень. Так, наприклад, І. Пригода

три роки готувала науково-дослідницькі
роботи в секції психології, закінчила психо-
лого-педагогічний  факультет ПНПУ імені
В. Г. Короленка; Н.  Федорова під час
навчання в 9–11 класах працювала в секції
хімії, успішно навчалася за цією спеціальніс-
тю в педагогічному університеті й нині пра-
цює за фахом; Т. Лимар у 8–11 класах писа-
ла дослідження з географії і стала студент-
кою  історико-географічного факультету
ЗВО.
В організації роботи за науковою спеціалі-

зацією, проведенні досліджень, написанні
науково-дослідницьких робіт головна роль,
безумовно, належить учителям. Педагогічні
працівники нашого закладу мають глибокі
фахові знання, науковий склад мислення та
бажання постійно самовдосконалюватися,
уміють зацікавити учнів навчальним предме-
том, залучити їх до дослідницької діяльності,
є справді авторитетними наставниками.
Важливим у навчально-виховному процесі
НТУ є дидактико-психологічний підхід –
надання учням соціально-психологічної
допомоги, покликаної компенсувати трудно-
щі, що виникають в учителя та учня під час
наукових досліджень. Практичний психолог
здійснює психологічний супровід  на всіх
етапах роботи НТУ: від формування това-
риства до підготовки  учнів  до захисту
наукових доробків на  різних етапах конкур-
су МАН.

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо,  що
модель НТУ «Потенціал» виглядає так:
товариство працює згідно з чинними норма-
тивними документами, має органи управлін-
ня, принципи діяльності, мету й завдання,
структуру; встановило зв’язки з різними
установами та організаціями,  заручилося
дієвою підтримкою батьків учнів.
Організація роботи учнівського наукового
товариства  у Полтавському обласному
науковому  ліцеї-інтернаті ІІ–ІІІ ступенів
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Таблиця 1
Результативність участі членів НТУ «Потенціал» у обласному конкурсі-захисті науко-

во-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України (1999–2020).

Рік Кількість 
учасників

1 місце 2 місце 3 місце Усього 
переможців

2015 12 3 4 5 12

2016 13 6 4 1 11

2017 14 8 1 4 13

2018 14 6 4 2 12

2019 19 6 6 5 17

2020 21 5 10 5 20

Усього
1999–2020 

254 57 72 73 202



імені А. С. Макаренка є сучасною і ефектив-
ною формою позаурочної роботи з обдарова-
ними та здібними учнями для їх розвитку і
формування  дослідницької та ключових
життєво необхідних компетентностей.
Українська національна наука нині потре-

бує активного поповнення молодими кадра-
ми. Майбутні вчені і першовідкривачі  ще
навчаються за шкільними партами, а невдов-
зі саме від них залежатиме розвиток культу-
ри, промислового виробництва й сільського
господарства нашої країни, саме вони забез-
печуватимуть науково-технічний поступ
України. 
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університету «Полтавська політехніка імені Юрія
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Фото 3. Учениця 11 класу Г. Сірий-Козак під час
Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН
України в Києві:  зустріч з академіком Б. Патоном,
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Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату ІІ–ІІІ
ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради,
учитель-методист

Наказненко Алла Григорівна, 
заступник директора Комунального закладу «Шишаць-
кий обласний науковий ліцей-інтернат ІІ–ІІІ ступенів
Полтавської обласної ради», учитель географії вищої ква-
ліфікаційної категорії

Шульга Валерій Іванович,
директор комунального закладу «Полтавський обласний
науковий ліцей-інтернат ІІ–ІІІ ступенів імені А. С. Мака-
ренка Полтавської обласної ради», відмінник народної
освіти УРСР,  учитель-методист фізики вищої кваліфіка-
ційної категорії  

Щербина Антоніна Миколаївна,
заступник директора з навчально-методичної роботи
комунального закладу «Полтавський обласний науковий
ліцей-інтернат ІІ–ІІІ ступенів імені А. С. Макаренка
Полтавської обласної ради», учитель-методист зарубіжної
літератури вищої кваліфікаційної категорії

На 1 стор. обкладинки: Учень Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ–ІІІ ступенів імені А. С. Макаренка  Георгій Канце-
дал на екскурсії у Європейському центрі ядерних досліджень (СERN) поблизу Женеви, Швейцарія, 2014 р.

На 3 стор. обкладинки : Желейкіна Ірина – одинадцятикласниця, членкиня наукового товариства учнів  «Потенціал» Полтавського
обласного наукового ліцею ІІ–ІІІ ступенів імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради; переможниця ІІ-го (3 місце у 2018 р., 1 місце у
2019 та 2020 рр.) і ІІІ-го етапів (2 місце у 2019 р.) Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт учнів – чле-
нів МАН України в секції «Зарубіжна література»
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