
Дибач

Тетяна Антонівна,
керівник гуртка 

«Фольклористика»

обласного комунального 

позашкільного навчального 

закладу «Рівненська Мала 

академія наук учнівської 

молоді» Рівненської обласної 

ради, переможець (І місце) 

Всеукраїнського конкурсу  

майстерності педагогічних 

працівників  позашкільних 

навчальних закладів 

« Джерело творчості »

у номінації 

« Керівник гуртка – 2016»



Науково-педагогічна тема:

Розвиток  творчого потенціалу 

особистості у процесі 

фольклорно-етнографічних 

досліджень 



• База досвіду: 

Сарненський

районний 

економіко-правовий 

ліцей “Лідер”

• м. Сарни, 

• вул. Технічна, 4а, 

тел. 8(03655) 33675



Місце  роботи  - Рівненська Мала 

академія наук учнівської молоді

Посада – керівник гуртка

«Фольклористика» 

Освіта - вища

Педагогічний стаж  - 25 років



Зустріч із Заслуженим художником України 

Євгеном Івановичем Безніском



Майстер-клас «Нев’янучий сад вишивки» відомого волинського вишивальника

Юрія Савки,  який завітав до ліцею разом з 

Олександром Шумом та Ілоною Млинарською, директором художнього

салону «Волинський сувенір»



Зустріч із народною майстринею Ларисою Кітовою

з м. Рівне, яка навчала ліцеїстів створенню оберегів –

ляльок-мотанок



Зустріч із гончарем

Віктором

Андрощуком, який

поділився

секретами 

виготовлення

виробів із глини





Міжвузівська науково-практична 

конференція

«Актуальні проблеми культури 

української мови»,

присвячена Дню української 

писемності та мови

Виїзне засідання Рівненського 

регіонального центру Інституту 

обдарованої дитини НАПН 

України,  кабінету обдарованої 

дитини РОІППО





Виставки      учнів      ліцею



Зустріч   із   молодими   письменниками Сарненщини



Заняття  гуртка «Фольклористика»  у музеї  - майстерні 

вишиваної ікони ім. отця Д.Блажейовського

(керівник музею  Іщук О.Р.)



Учасники гуртка «Фольклористика» під час проведення 

відкритого заняття «Календарно-обрядова творчість – основа 

українського фольклору» 



У Сарненському етнографічно-краєзнавчому музеї під час 

проведення заняття «Родильна обрядовість Сарненщини»



Учасники   гуртка   «Фольклористика»   під час 

проведення  шевченківських  днів   у ліцеї



Акція до дня 

народження Тараса 

Шевченка

«Садок вишневий 

біля хати»



Засідання гуртка «Фольклористика»



Літературні читання

та інсценування



Конкурс-захист   науково-дослідницьких робіт



2010  рік - перемога (ІІІ  місце) 

у Всеукраїнському

конкурсі в Києві на кращу модель 

шкільного наукового товариства

КОЛЕКТИВ 

ПЕДАГОГІВ-

ДОСЛІДНИКІВ

ШКІЛЬНЕ
НАУКОВЕ 

ТОВАРИСТВО 
«ЕРУДИТ»

Батьківська
Академія 

наук



Конференція    «Говорімо   українською    правильно»



Наукова  конференція 

«Наші  досягнення – тобі, Україно!»



Спільне засідання гуртків «Фольклористика» та «Біологія» 

Рівненської Малої академії наук учнівської молоді 

Дні Європи в ліцеї «Лідер»



За результатами участі у 

Всеукраїнському конкурсі-захисті

науково-дослідницьких робіт учнів –

членів МАН України

Сарненський районний ліцей «Лідер» 

визнано найкращим у номінації

«Найкращий районний

загальноосвітній навчальний заклад 

2014 року» 



Свято  останнього дзвоника



Хвилюючий момент – нагородження переможців



Підсумкова сесія Рівненської Малої академії наук 

учнівської молоді 



Нагороди - це не ціль

мого життя, а просто 

саморозвиток

Успіх приходить до 

того, хто робить те, 

що найбільше

любить.

М.Форбс

Мені подобається 

працювати з дітьми,

тому усі свої нагороди 

я присвячую їм.































Я надзвичайно горджуся своїми вихованцями, своїми

випускниками, радію їхнім досягненням,  пишаюся успіхами

і досягненнями учнів,  серед яких є лауреати, дипломанти

міських, районних, обласних, Всеукраїнських і Міжнародних

конкурсів та фестивалів.



Мої вихованці –

багаторазові

переможці

Міжнародного 

конкурсу з

українознавства

у Києві



Мичка Сергій, 

учень 11 класу,     ІІ 

етап – І місце, ІІІ 

Семенович Лілія, 

учениця 11 класу,  

ІІ етап – І місце, 

ІІІ етап –ІV місце

Катеринич Петро,

учень     10 класу,     ІІ етап – І 

місце, ІІІ етап –ІІІ місце

Дибач Тетяна 

Антонівна, 

керівник гуртка 

«Фольклористика»,

учитель української 

мови та літератури



Дибач Тетяна 

Антонівна, 
керівник гуртка 

«Фольклористика»,

учитель української 

мови та літератури

Добриднік Лариса

– учениця 11 класу -

ІІІ місце в обласному 

конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких

робіт

– секція «Релігієзнавство»

Бортнік Ольга

– учениця 11 класу-

І місце в обласному 

конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких 

робіт

– секція «Фольклористика»



Супрунова Тетяна,
учениця 11 класу –

ІІІ місце в обласному

конкурсі-захисті

науково-дослідницьких

робіт

Секція “Мистецтвознавство”

Гриник Євгенія,
учениця 10 класу –

ІІІ місце в обласному
конкурсі-захисті

науково-дослідницьких
робіт

Секція “Фольклористика”



ДибачТетяна
Антонівна,

керівник гуртка
«Фольклористика»,

учитель української мови
та літератури

Гайдим Богдана–
учениця 10 класу -

ІІ місце на Міжнародному

конкурсі

з українознавства у Києві

та  ІІІ місце в Інтернет-

олімпіаді

на цьому ж конкурсі

Добриднік Лариса–
учениця 11 класу  -

ІІІ місце на Міжнародному 

конкурсі з

українознавства у Києві

та  ІІІ місце в Інтернет-

олімпіаді

на цьому ж конкурсі 

Міжнародний конкурс з українознавства



Дибач Тетяна 

Антонівна, 
керівник   гуртка 

«Фольклористика», 

учитель української 

Переможці Малої академії наук 

Охріменко Юрій –
учень 11 класу –

ІІІ місце в обласному 

конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких 

робіт

Секція 

«Мистецтвознавство»

Дибач Роман -
учень 11 класу

Сарненського НВК 

«Школа-колегіум» – ІІІ 

місце в обласному

конкурсі наукових робіт

– секція «Українська

література»



Дибач  Тетяна

Антонівна,
керівник гуртка

«Фольклористика», 
учитель української

мови та літератури

Крат Юрій – учень 11 

класу – ІІ місце на 

заключному етапі

конкурсу-захисту

науково-

дослідницьких робіт у 

КИЄВІ – секція

«Мистецтвознавство» 

Прищепюк

Катерина – учениця

11 класу - І місце

на обласному етапі

конкурсу-захисту –

секція «Педагогіка» 



Лебідь Дарина
– учениця 11 класу -

ІІ місце на заключному етапі
конкурсу у Києві,

І місце на обласному етапі
конкурсу-захисту – секція

«Фольклористика»

Кібиш
Олександра –

учениця 11 класу - ІІ 
місце

на обласному етапі
конкурсу-захисту –

секція «Літературна
творчість» 

Мельник Інна –
учениця 11 класу -

ІІІ місце
на обласному етапі конкурсу-
захисту – секція «Літературна

творчість» 



Правник Сергій

– учень 11  класу –

ІІІ місце в обласному етапі

конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт 

Дибач

Тетяна Антонівна,
керівник гуртка

«Фольклористика»,  

учитель української 

мови та літератури

Крат Юрій
– учень 9  класу –

І місце в обласному етапі

Всеукраїнських  предметних 

олімпіад з української мови

та літератури

ІІІ місце на заключному етапі у

Києві Міжнародного мовно-

літературного конкурсу

Завдяки своїм вихованцям 

перемогла у номінації 

«Найкращий науковий керівник

2014 року»



МОЇ УЧНІ -

СТИПЕНДІАТИ

ІІ місце на заключному етапі конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт

І місце в обласному етапі 

Всеукраїнської олімпіади з 

української мови,  

ІІІ місце на заключному етапі 

ІІ місце на заключному 

етапі 

конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких 

ІІІ місце на 

заключному етапі 

конкурсу-захисту 

науково-

дослідницьких 

робіт у Києві

Лебідь Дарина, 

ІІ місце на заключному етапі

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт у Києві















Зробити нашу Україну 

багатою цивілізованою  
державою зможуть лише 

освічений,  творчий вчитель 
та працьовитий учень, які 

думають про майбутнє своєї 
країни.




