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Аналіз результативності  

управлінської діяльності  

щодо роботи з обдарованими учнями  

в 2012-2013 навчальному році  

в Вільнянській гімназії «Світоч» 

 

Керуючись Указом Президента України від 30.09.2010 №927 «Про заходи 

щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей 

та молоді», наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

22.01.2013 №44 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2012-2013 навчальному році», наказом 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 01.03.2013 №221 «Про 

результати проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2012/2013 навчальному 

році;» наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

14.08.2013 №916 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 

2012/2013 навчальному році», наказом Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту обласної державної адміністрації від 18.03.2013 №631 «Про результати 

проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських, міжрегіональних та обласних 

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2012/2013 навчальному році» 

здійснено ряд заходів на виконання зазначених наказів: 

1. Наказ № 225 від 28.09.2012р. «Про проведення І (шкільного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та підготовку до І 

(районного) етапу 2012-2013н.р. 

2. Наказ № 235 від 10.10.2012 «Про підсумки І (шкільного) етапу 

всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2012-2013 н.р.» 

3. Наказ № 274 від 06.11.2012 «Про участь учнів гімназії у ІІ (районному) 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2012-

2013н.р.» 

4. Наказ № 12 від 11.01.2013 «Про підсумки участі учнів у ІІ (районному) 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та 

підготовку до ІІІ (обласного) етапу у 2012-2013 н.р.» 

5. Наказ № 15 від 15.01.2013 «Про участь учнів гімназії у ІІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських олімпіад з базових предметів». 
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6. Наказ №104 від 12.04.2013 «Про результати участі учнів гімназії у ІІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

у 2012-2013 н.р.» 

Всього  у І (шкільному) етапі учнівських олімпіад брали участь 314 учнів, із 

них 174 учні стали переможцями і посіли: 

 І  місце – 22 

 ІІ місце – 43 

 ІІІ місце – 109 

До складу команди для участі у ІІ (районному) етапі учнівських олімпіад 

увійшло 84 учні, 49 із них стали переможцями і посіли місця: 

 І місце – 6 

 ІІ місце – 16 

 ІІІ місце – 27 

Серед шкіл нового типу та інших шкіл Вільнянського району гімназія 

«Світоч» посіла І місце. 

До складу команди для участі у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін увійшло 14 учнів, із них 7 учнів вибороли 

призові місця: 

 І – 1 

 ІІ – 1 

 ІІІ – 5 

Два учні увійшли в «десятку». 

Призерами стали: 

І місце – Меланко Владислава, 8 клас (за 9), німецька мова, вчитель Романенко Г.П. 

ІІмісце – Ревенко Ольга, 11 клас, російська мова, вчитель Вайновська М.К. 

ІІІ місце – Шалатов Денис, 8 клас, математика, вчитель Кирячок О.В. 

ІІІ місце – Середа Антоніна, 11 клас, англійська мова, вчитель Стецюра О.Л. 

ІІІ місце – Старікова Альона, 9 клас, німецька мова, вчитель Шаповалова Л.М. 

ІІІ місце – Гриценко Валентина, 10 клас, німецька мова, вчитель Романенко Г.П. 

ІІІ місце – Шалатов Денис, 8 клас, фізика, вчитель Крошен Д.В. 

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

олімпіад з базових дисциплін увійшли: 

ІV місце – Омельчук Андрій, 9 клас, російська мова, вчитель Вайновська М.К. 

V місце – Шалатов Денис, 8 клас, хімія, вчитель Опашко І.В. 

Здійснено ряд заходів та прийняті управлінські рішення, спрямовані на 

удосконалення системи наукових досліджень гімназистів: 

1. Наказ №176 від 31.08.2012р. «Про удосконалення системи роботи 

вчителів у науково-дослідницьких пошуках МАН у 2012-2013н.р.» 
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(розроблений проект «Ман – це сила, МАН – це знання, МАН – це ти, 

МАН – це я») 

2. Наказ №190 від 01.09.2012р. «Про підготовку та проведення науково-

практичної конференції шкільного етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт МАН учнів гімназії у 2012-

2013н.р.» 

3. Наказ №202 від 19.09.2012 «Про підсумки проведення шкільного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 

учнів гімназії  у 2012-2013н.р.» 

4. Наказ №2014 від 27.09.2012р. «Про участь учнів гімназії у І (районному) 

етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук (МАН) України та підготовку до ІІ 

(обласного) етапу у 2012-2013н.р.» 

5. Наказ №290 від 15.11.2012р. «Про підсумки участі учнів гімназії у 

районному етапі та організацію участі у ІІ (обласному0 етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН у 2012-2013н.р.» 

6. Наказ №105 від 12.04.2012 «Про результати участі учнів гімназії у ІІ 

(обласному) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2012-2013н.р.» 

Всього у шкільному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2012-2013н.р. брали участь 16 учнів. 

До складу команди для участі у районному етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН увійшло 14 гімназистів, 11 

із них стали призерами і посіли місця: 

 І місце – 4 

 ІІ місце – 6 

 ІІІ місце – 1 

До складу команди для участі у обласному етапі МАН увійшли 3 учні, із них 1 

учень – переможець (ІІ місце) 

ІІ місце в обласному етапі – Пархоменко Дар’я, учениця 9 клас, «Відділення 

літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства», секція 

«Мистецтвознавство», керівник Кузьменко І.О. 

У «десятку» кращих увійшли: 

ІV місце – Павлюк Руслан, учень 11 класу, секція «Правознавство», керівник 

Тикан В.М. 

Х місце – Губський Ігор, учень 9 класу, секція «Охорона довкілля і 

природокористування», керівник Опашко І.В. 
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Протягом 2012-2013 навчального року питання про роботу з обдарованими 

учнями слухалося на засіданнях педагогічної ради гімназії:  

 протокол №2 засідання педагогічної ради від 01 листопада 2012р. 

«Обдарованість та проблема виявлення здібностей учнів, підготовка їх 

до інтелектуальних випробувань (підсумки роботи з обдарованими 

учнями)». 

 Протокол №9 засідання педагогічної ради від 22.03.2013р. «Про 

виконання рішення педагогічної ради від 01.11.2012р. з питання 

«Обдарованість та проблема виявлення здібностей учнів, підготовка їх 

до інтелектуальних випробувань (підсумки роботи з обдарованими 

учнями)». 

У 2012-2013 навчальному році учні гімназії брали участь у  Міжнародному 

мовно-літературному конкурсі ім.Тараса Шевченка, було здійснено ряд 

управлінських заходів: 

1. Наказ №213/1 від 27.09.2013 «Про організаційне забезпечення 

проведення І та підготовки до ІІ (районного) етапів Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка у 2012-2013н.р.» 

2. Наказ №285 від 15.11.2013р. «Про підсумки участі учнів гімназії у І 

(шкільному) та підготовку до ІІ (районного) етапів Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка у 2012-2013н.р.» 

3. Наказ №313 від 13.12.2012р. «Про участь учня гімназії у ІІІ 

(обласному) етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 

Тараса Шевченка у 2012-2013н.р.» 

У І (шкільному) етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 

Тараса Шевченка брали участь 19 учнів 5-11 класів, 17 із них стали призерами: 

І місце – 0 

ІІ місце – 10 

ІІІ місце – 7 

До складу команди для участі у ІІ (районному) етапі Конкурсу увійшли 2 учні, 

із них 1 учень посів І місце в районі – Шалатов Денис, учень 8 класу, і увійшов у 

«десятку» сильніших в області. 

Для організованого та результативного проведення Міжнародного конкурсу із 

української мови імені Петра Яцика здійснено ряд управлінських рішень: 

1. Наказ №275 від 06.11.2012р. «Про організаційне забезпечення 

проведення в гімназії І (шкільного) та ІІ (районного) етапів 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в 2012-

2013н.р.» 
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2. Наказ №287 від 15.11.2012р. «Про підсумки проведення І (шкільного) 

етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в 

2012-2013н.р.» 

У І (шкільному) етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика в 2012-2013н.р. брали участь 24 учні 5-11 класів та 19 учнів 3-4 класів. 

Всього – 43 учні. Серед учнів 3-4 класів призові місця вибороли: 

І місце – 2 

ІІ місце – 6 

ІІІ місце – 6 

Всього 14 учнів. Серед учнів 5-11 класів призові місця вибороли: 

І місце – 0 

ІІ місце – 8 

ІІІ місце – 12 

До складу команди для участі у ІІ (районному) етапі Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика увійшли 3 учні: 

1. Ляхова Римма, 4-А клас, І місце, вчитель Тільчарова Н.О. 

2. Пархоменко Діана, 9-А клас, ІІ місце, вчитель Кіріян Т.В. 

3. Чілій Аліна, 11-Б клас, ІІ місце, вчитель Карпович Л.С. 

Для участі у ІІІ (обласному) етапі даного конкурсу учні гімназії «Світоч» не 

були рекомендовані. 

Учні гімназії брали участь в 2012-2013н.р. у Всеукраїнському природничому 

конкурсі «Колосок-2013».  Були прийняті такі управлінські рішення: 

1. Наказ №245 від 15.10.2012р. «Про участь учнів 1-10 класів гімназії у 

Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок-2012»». 

2. Наказ №103 від 12.04.2013р. «Про участь учнів 1-10 класів гімназії у 

Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок-2013» весняний». 

3. Наказ №64 від 05.03.2013р. «Про результати участі 2-10 класів у 

Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок-2012»». 

Всього у даному конкурсі у 2012-2013н.р. взяли участь 95 учнів, із них: 1-2 

класи – 14; 3-4класи – 30; 5-6 класи – 22; 7-8 класи – 27; 9-10 класи – 2 учні. 

Золотий Колосок – 21 учень 

Срібний колосок: 

І категорія «Чудеса техніки» - 25 учнів; 

ІІ категорія «Чудеса живої природи» - 34 учні; 

ІІІ категорія «Чудесні речовини» - 35 учнів; 

Учасник конкурсу «Колосок» - 25 учнів 
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Учні-переможці нагороджені сертифікатами та заохочувальними призами. 

Учні гімназії брали участь у 2012-2013н.р. у всеукраїнській українознавчій грі 

«Соняшник-2013». Були прийняті такі управлінські рішення: 

1. Наказ №192 від 21.06.2013 «Про результати участі учнів гімназії у 

Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник-2013»». 

У Конкурсі брали участь 25 учнів, із них: 

- Диплом І ступеня (Регіональний рівень) – 1 

- Диплом ІІІ ступеня (Регіональний рівень) – 8 

- Диплом переможця – 1 

- Сертифікат учасника – 15 

Щодо організованого проведення Міжнародного математичного конкурсу 

«Кенгуру-2012» були прийняті такі рішення: 

1. Наказ №302 від 30.11.2012 «Про участь школярів гімназії у Міжнародному 

математичному конкурсі «Кенгуру-2012»»; 

2. Наказ №170 від 31.05.2013р. «Про результати участі учнів гімназії у 

Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру-2013». 

Всього у конкурсі «Кенгуру-2013» брали участь 55 учнів гімназії (І етап), 110 

учнів (ІІ етап). З них отримали: 

- Відмінний результат – 15 (І етап), 51 (ІІ етап) 

- Добрий результат – 21 (І етап), 50 (ІІ етап) 

- Учасники – 9 (І етап), 9 (ІІ етап) 

- Всього – 165 учасників 

Для забезпечення організованої участі у Всеукраїнському конкурсі з 

англійської мови «Грінвіч-2012» учнів гімназії були прийняті такі рішення: 

1. Наказ №306 від 10.12.2012 «Про участь учнів 3-10 класів гімназії у 

Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвіч» та його 

організоване проведення». 

2. Наказ №144 від 05.06.2013 «Про результати участі учнів гімназії у 

Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвіч»». 

Всього у конкурсі взяли участь 57 учнів, із них: 

- Золотий сертифікат – 12 учнів 

- Срібний сертифікат – 7 учнів 

- Бронзовий сертифікат – 9 учнів 
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- Учасник – 28 

У 2012-2013н.р. учні гімназії брали участь у Всеукраїнському конкурсі 

«Орлятко» з німецької мови, були прийняті такі управлінські рішення: 

1. Наказ №307 від 10.12.2012 «Про участь учнів 6-10 класів гімназії у 

Всеукраїнському конкурсі «Орлятко» з німецької мови» 

2. Наказ №135 від 13.05.2013 «Про результати участі учнів гімназії у 

Всеукраїнському конкурсі з німецької мови «Орлятко»». 

Брало участь 14 учнів, із яких: 

Золотий сертифікат – 1 учень 

Срібний сертифікат – 3 учні 

Бронзовий сертифікат – 2 учні 

Учасники – 8 учнів 

Вперше учні гімназії брали участь у Всеукраїнському конкурсі з 

українознавства «Патріот», були прийняті такі управлінські рішення: 

1. Наказ №29/1 від 31.01.2013 «Про участь учнів гімназії у Всеукраїнському 

конкурсі з українознавства «Патріот-2013»». 

2. Брали участь 10 учнів, із них: 

Золотий  сертифікат – 0 

Срібний сертифікат – 0 

Бронзовий сертифікат – 1 

Учасник – 9 

У Міжнародному конкурсі з інформатики та компʼютерної грамотності 

«Бобер-2012» взяли участь 31 учень, із них: 

- Відмінний результат – 0 

- Добрий результат – 16 

- Учасник – 15  

У Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня-2013» брали участь 22 учні, із 

них отримали такі результати: 

- Відмінно – 3 учні 

- Добре – 4 учні 

- Учасник – 15 учнів 
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Всього по гімназії у різних інтелектуальних випробуваннях брали участь 811 

учнів: 

- У олімпіадах із базових дисциплін – 314 учнів 

- У МАН – 16 учнів 

- У Міжнародному конкурсі ім.Тараса Шевченка – 19 учнів 

- У Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика – 43 учні 

- У Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок» - 95 учнів 

- У Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» - 25 учнів 

- У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру-2013 – 165 учнів 

- У Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвіч» - 57 учнів 

- У Всеукраїнському конкурсі «Орлятко» з німецької мови – 14 учнів 

- У всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот» - 10 учнів 

- У Міжнародному конкурсі з інформатики та компʼютерної грамотності 

«Бобер» - 31 учень 

- У Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня» - 22 учні 

Прикро, що вчителі історії не залучили учнів гімназії до участі у 

Міжнародному конкурсі юних істориків «Лелека-2013» (керівник кафедри вчителів 

історії та географії Тикан В.М.), учителі української мови та літератури послабили 

роботу з підготовки учнів до випробувань у Міжнародному конкурсі з української 

мови імені Петра Яцика (2 роки поспіль учні гімназії не були рекомендовані у ІІІ 

(обласному) етапі) конкурсу (керівник кафедри вчителів-філологів Кіріян Т.В.). 

Вчителі початкових класів останні чотири роки не забезпечують належної 

підготовки учнів до участі в олімпіаді з математики та Міжнародному конкурсі з 

української мови імені Петра Яцика і відповідно не отримують перемог на 

районному та обласному рівнях (керівник кафедри вчителів початкових класів 

Діденко З.М.). 

У 2013-2014н.р. Вайновській М.К, заступнику директора з науково-

методичної роботи, необхідно здійснити ряд управлінських рішень на усунення 

недоліків у роботі педагогічних працівників, а саме: 

1. Спрямувати викладачів на поглиблення індивідуальної роботи з 

обдарованими учнями. 

2. Конкретизувати методичні рекомендації щодо складання індивідуальних 

програм розвитку творчих здібностей обдарованих учнів. 

3. Сприяти удосконаленню системи роботи та урізноманітненню 

інструментарію у роботі з обдарованими гімназистами в рамках створених 

проектів «Шлях до якісної освіти» та «МАН – це сила, МАН – це знання, 

МАН – це ти, Ман – це Я». 


