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У Вільнянській гімназії «Світоч» роботою з обдарованими учнями опікується 

заступник директора з навчально-виховної роботи Вайновська М.К., кандидат 

педагогічних наук, доцент, Заслужений учитель України. За її керівництва та 

організації, планомірної управлінської діяльності здійснюється виявлення творчо 

обдарованих учнів та створена чітка система роботи спільно з практичним психологом  

Рогатіною Я.О. щодо встановлення нахилів, інтересів гімназистів та залучення їх до 

систематичної підготовки до інтелектуальних випробувань. 

Для цього щорічно  у гімназії приймається ряд управлінських рішень, які 

сприяють  організації ефективної роботи з обдарованими учнями, зокрема, наказ №62 

від 27.02.2013 року по Вільнянській гімназії «Світоч» «Про управлінське 

супроводження підготовки здібних і обдарованих учнів до інтелектуальних змагань у 

наступному 2013-2014 навчальному році» з метою забезпечення цілорічної 

особистісно-орієнтованої підготовки, розвитку здібностей і обдаровань учнів, 

збереження фізичного і психічного здоровʼя, запобігання їх перевантаження. Даним 

наказом передбачена вся наступна цілеспрямована робота всього педагогічного 

колективу у відборі кандидатур школярів для участі у всіх видах інтелектуальних 

змагань (у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних  предметів, у конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт МАН, у Міжнародному конкурсі знавців української 

мови ім.Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім.Тараса 

Шевченка, у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, у Міжнародному 

інтерактивному природничому конкурсі «Колосок», у Міжнародному математичному 

конкурсі «Кенгуру», Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної 

грамотності «Бобер», Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвіч», 

Всеукраїнському конкурсі з німецької мови «Орлятко», Всеукраїнському фізичному 

конкурсі «Левеня»,у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник»; у обласному 

турнірі «Олександрівські таємниці», присвяченому 75-річчю утворення Запорізької 

області). 

Так, у 2013-2014 навчальному році для успішної участі та перемогах у всіх етапах 

інтелектуальних випробуваннях були прийняті такі управлінські рішення: 

1. Наказ №248 від 25.09.2013р. «Про проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів та підготовку до ІІ (районного) етапу 

2013-2014н.р.» 

2. Наказ №286 від 16.10.2013р. «Про підсумки І (шкільного) етапу Всеукраїнських 

олімпіад з навчальних предметів у 2013-2014н.р.» 

3. Наказ №297 від 31.10.2013р. «Про участь учнів  гімназії у                         ІІ 

(районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2013-2014н.р. та підготовку до ІІІ (обласного) етапу» 

4. Наказ №342 від 06.12.2013р. «Про підсумки ІІ (районного) етапу всеукраїнських 

олімпіад з навчальних предметів у 2013-2014н.р.» 



5. Наказ №343 від 06.12.2013р «Про участь учнів гімназії у                         ІІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів у 2013-

2014н.р.» 

6. Наказ №54 від 11.02.2014р. «Про участь учнів гімназії у відбірково-тренувальних 

зборах для підготовки до ІV (державного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з німецької мови» 

7. Наказ №142 від 29.04.2014р. «Про результати участі учнів гімназії у           ІІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2013-2014н.р.» 

8. Наказ №94 від 21.03.2014р. «Про відрядження до м.Чернівці для участі в ІV 

(державному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови». 

Таким чином, у 2013-2014 навчальному році в І (шкільному) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів брали участь 257 уч-нів; переможці в І 

(шкільному) етапі – 193: 

І місце – 22 

ІІ місце – 64 

ІІІ місце – 107 

Згідно з рейтингом 85 учнів у складі команди рекомендовані для участі          у   ІІ 

(районному) етапі, 52 із них стали переможцями: 

І місце – 8 учнів 

ІІ місце – 14 учнів 

ІІІ місце – 30 учнів 

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів у 2013-

2014н.р. брали участь 18 учнів гімназії, із них 10 вибороли призові місця: 

І місце – 2 

ІІ місце – 4 

ІІІ місце – 4 

Це такі учні: 

 

№ з/п Місце Клас П.І.Б. Вчитель  

  Англійська мова  

1 IІІ місце 10 клас Кроль Кирило Стецюра О.Л. 

 Фізична культура  

2 IІІ місце 11 клас Ем Альберт Негрей В.Г. 

 Російська мова і література  

3 ІІІ місце 10 клас Омельчук Андрій Вайновська М.К. 

 Німецька мова  

4 І місце 9 клас Меланко Владислава Романенко Г.П. 

5 

6 

7 

8 

ІІ місце 9 клас 

9 клас 

9 клас 

11 клас 

Коновал Дар’я 

Крючкова Оксана 

Собакар Валерія 

Гриценко Валентина 

Романенко Г.П. 

Романенко Г.П. 

Романенко Г.П. 

Романенко Г.П. 

 Фізика  

9 ІІІ місце 9 клас Шалатов Денис Крошен Д.В. 

  Юні знавці Біблії  

10 І місце 6 клас Логвиненко Дар’я Бабій Т.В. 

 



У «десятку» сильніших учасників ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів увійшли: 

 

№ з/п Місце Клас П.І.Б. Вчитель  

 Українська мова і література  

1 VІІІ місце 10 клас Чугунова Ольга Кіріян Т.В. 

 Математика  

2 VІ місце 9 клас Шалатов Денис Кирячок О.В. 

 Хімія   

3 V місце 9 клас Шалатов Денис Опашко І.В. 

 Англійська мова  

4 VІ місце 9 клас Козловський Кирило Стецюра О.Л. 

 Історія  

5 Х місце 10 клас Омельчук Андрій Супруненко А.Г. 

  Юні знавці Біблії  

6 VІІ місце 10 клас Сидор Наталія Бабій Т.В. 

 

У ІV (державному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови 

брала участь Меланко Владислава Євгенівна, учениця 9 класу і посіла           ІІ місце. Її 

підготувала Романенко Г.П., вчитель німецької мови. Учні-переможці олімпіад з 

німецької мови всіх етапів, яких підготувала Романенко Г.П., це учні з класу з 

поглибленим вивченням німецької мови. Малярова Василя, переможця обласного 

етапу МАН (ІІІ місце) з англійської мови підготувала Стецюра О.Л. у 9-А класі з 

поглибленим вивченням англійської мови. 

Заступник  директора      М.К. Вайновська 

 


