
 

 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від  11.04 . 2019 року                                                             № 73-од 

 

Про роботу з обдарованою молоддю 

за підсумками проведення ІІ-ІІІ-го етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з базових навчальних дисциплін, 

конкурсів-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 

 

Одним із пріоритетних напрямків роботи методичного кабінету є 

удосконалення роботи з обдарованими дітьми, створення єдиного 

інформаційного простору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської 

молоді, упровадження передових та інноваційних технологій навчання і 

розвитку обдарованості дітей. Науково-методичне забезпечення розвитку 

обдарованості включає цілу низку напрямків діяльності,зокрема участь 

здобувачів освіти в олімпіадах, конкурсах тощо.  

Відповідно до наказу відділу освіти від 02. 01. 2019 р. №01-од «Про 

підсумки проведення ІІ-го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних дисциплін у 2018-2019 році»  школярі   здобули 127 призових місць 

в ІІ етапі олімпіад з базових навчальних дисциплін, що на 25 перемог менше 

ніж у 2017-2018 н. р.  

Найкраща результативність виступів команд у предметних олімпіадах з 

іноземної мови (англійська мова), трудового навчання (обслуговуючі та 

технічні види праці), образотворчого мистецтва в Підволочиській гімназії імені 

І. Франка, хімії - Качанівській ЗОШ І-ІІІ ст., історії, правознавства - 

Качанівській, Підволочиській ЗОШ І-ІІІ ст., НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. -

ДНЗ», астрономії – Підволочиській ЗОШ І-ІІІ ст.  

Знизились результати виступів учнів закладів загальної середньої освіти в 

олімпіадах з географії, української мови та літератури, біології, іноземної мови 

(німецька мова), економіки, математики.  

Результати районних олімпіад свідчать, що найкращий рівень навчальних 

досягнень серед ЗОШ І-ІІІ ст. забезпечується Підволочиською ЗОШ І-ІІІ ст., 

Підволочиською гімназією імені Івана Франка, Качанівською та 

Кам’янківською ЗОШ І-ІІІ ст. Серед ЗОШ І-ІІ ст. - Супранівською ЗОШ І-ІІ ст.  

За підсумками олімпіад учні Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. здобули 39 

призових місць (12 перших, 17 других, 10 третіх),33 перемоги в Підволочиській 

гімназії імені І. Франка (10 перших, 8 других, 15 третіх), 16 призових місць у 

Кам’янківській ЗОШ І-ІІІ ст. (3 перших, 5 других, 8 третіх), та 15 перемог  у 

Качанівській ЗОШ І-ІІІ ст. (5 перших, 7 других, 3 третіх).  



13 призових місць здобули школярі НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ» 

 (3 перших, 2 других, 8 третіх).  

Жодного призового місця серед ЗЗСО І-ІІІ ст. не отримали учні НВК 

«Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ». Проте, у минулому навчальному році 

школярі цього закладу вибороли 11 перемог.  

4 призових місця  в учнів Супранівської ЗОШ І-ІІ ст. ( 4 третіх), 3 місця в 

школярів Галущинської ЗОШ І-ІІ ст. (1 перше, два третіх), 2 місця в Турівської 

ЗОШ І-ІІ ст. (1 перше, 1 друге). По одному призовому місцю зайняли учні 

Хмелиськівської ЗОШ І-ІІ ст., Староміщинської філії Підволочиської ЗОШ І-ІІІ 

ст. та НВК «Богданівський ЗНЗ І-ІІ ст. -ДНЗ».  

За результатами олімпіад  не здобули   призового місця    учасники НВК 

«Жеребківський ЗНЗ І-ІІ ст. -ДНЗ» та НВК «Клебанівський ЗНЗ І-ІІ ст. -ДНЗ».  

За кількістю перших місць в ІІ етапі олімпіад посідає Підволочиська ЗОШ 

І-ІІІ ст. (11), Підволочиська гімназія імені І. Франка (10).  

Педагогічними колективами   розроблено основні напрями роботи з 

обдарованою молоддю, а саме: оптимальний розподіл варіативної частини 

робочого навчального плану; відповідність структури методичної роботи 

вирішенню проблеми пошуку шляхів та створення умов для самореалізації 

творчої особистості. Забезпечення професійної компетентності педагога; 

високий рівень психологічного супроводу розвитку дитячої обдарованості; 

забезпечення участі обдарованої молоді в конкурсах, змаганнях, олімпіадах, 

турнірах. 

За рахунок годин варіативної складової у навчальні плани введено 

поглиблене вивчення предметів. Зокрема, українська мова в 8-9 класах у 

Підволочиській ЗОШ І-ІІІ ст. та Кам` янківській ЗОШ І-ІІІ ст., хімія в 9 класі - 

Качанівській ЗОШ І-ІІІ ст.  

Профільні предмети – українська мова (10 клас) у ЗЗСО І-ІІІ ст., та 

математика в 10 класі Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. В 11 класах у 

Підволочиській ЗОШ І-ІІІ ст. – філологічний напрям, історичний профіль - 

 Кам’янківській ЗОШ І-ІІІ ст., різнопрофільні групи (українська філологія, 

математичний напрям) - Підволочиська гімназія імені І. Франка.  

У Підволочиській ЗОШ І-ІІІ ст. виділено додаткові години на підсилене 

вивчення предметів з математики, української мови в 5-6 класах, та 9-А і 11 

класах, англійської мови в 8-А та 9-Б класах. В Підволочиській гімназії імені І. 

Франка в 5-11 класах  : математики, англійської мови та української мови.   

Відповідно до наказу управління освіти і науки Тернопільської ОДА від 

21. 02. 2019 р. №39-од «Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів учнів у 2018-2019 н.р.»  у ІІІ етапі 

олімпіад взяли участь 32 учнів закладів загальної середньої освіти.  

Зокрема, 13 учнів – Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст., 7 школярів - 

Підволочиської гімназії імені І. Франка, по 3 із НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. -

ДНЗ», Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст., 4 учнів – Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст., по 1 

учаснику з Турівської та Галущинської ЗОШ І-ІІ ст.  в 18 олімпіадах з базових 

навчальних дисциплін.       
Учасники ІІІ етапу олімпіад отримали 9 дипломів, зокрема, 2 дипломи ІІ 

ступеня, 7 дипломів ІІІ ступеня. Це на 7 дипломів менше ніж у 2017-2018 н. р. 

Жодного призового місця не вибороли команди учнів з математики, фізики, 



української мови та літератури, інформатики, інформаційних технологій, хімії. 

Уже два роки поспіль команда учнів ЗЗСО не виборює призових місць в 

олімпіадах з математики, німецької мови. Відзначається низька 

результативність виступу школярів в олімпіадах з інформатики, інформаційних 

технологій.  

Не представляли команди в ІІІ етапі в олімпіадах з географії, економіки, 

німецької мови.  

Найкращу результативність продемонстрували школярі  з правознавства. 

По одному призовому місцю вибороли учні з образотворчого мистецтва, 

англійської мови, біології, історії, екології, трудового навчання (технічні види 

праці), астрономії.  

Три дипломи в учнів Підволочиської гімназії імені І. Франка, по два 

дипломи в НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ» та Качанівській ЗОШ І-ІІІ ст., 

по одному в Підволочиській   та Кам` янківській ЗОШ І-ІІІ ст.  

Попельняк Софія (учениця 11 класу Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст.), призер 

олімпіад з біології, екології. Міхневич Владислав (учень 10 класу 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.), призер олімпіади з астрономії, Павелко Роман 

(учень 11 класу Підволочиської гімназії імені І. Франка), призер олімпіади з 

іноземної мови (англійська мова). Підгірна Тетяна (учениця 10 класу 

Підволочиської гімназії імені І. Франка), призер олімпіади з правознавства. 

Царик Оксана (учениця 9 класу Підволочиської гімназії імені І. Франка), призер 

олімпіади з образотворчого мистецтва. Тхорик Юлія (учениця 9 класу НВК 

«Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ»), призер олімпіади з правознавства.  

Поточняк Вікторія (учениця 10 класу НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. -

ДНЗ»), призер олімпіади з історії. Танасюк Ігор (учень 9 класу Кам’янківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. ), призер олімпіади з трудового навчання.  

Призерів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад підготували: 

Чорній О. Є. (вчитель історії та суспільствознавчих дисциплін) - НВК 

«Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ»; Черкас М. П. (вчитель образотворчого 

мистецтва), Ліхновська О. Ю. (вчитель історії та правознавства, ) Герасимчук 

В. І. (вчитель англійської мови ) - Підволочиської гімназії імені І. Франка; 

Кравчук Н. Я. (вчитель фізики та астрономії) - Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст; 

Міхневич А. Л. (вчитель трудового навчання) – Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст; 

Попельняк Т. С. (вчитель хімії та екології), Блятник М. М. (вчитель біології) -

Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст.  

Відповідно до наказу управління освіти і науки Тернопільської ОДА від 

13. 11. 2018 р. №291 «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного 

комунального відділення Малої академії наук України у 2018/2019 навчальному 

році» у лютому відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Тернопільського обласного комунального 

територіального відділення Малої академії наук України. За підсумками 

захисту наукових робіт високі результати щодо рівня знань показали слухачі 

секцій з історії, фізики, математики та географії, які працюють на базі 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Підволочиської гімназії імені Івана 

Франка.  



У секції «Історія» науково-дослідницьку роботу «Участь жителів Західної 

України у допомозі голодуючим в 1932-1933 роках» представляла Феньо 

Маргарита, учениця 9 класу Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. і отримала диплом ІІІ 

ступеня(керівник Довгань Н. О. ). Науково-дослідницьку роботу в секції 

«Географія» захищала учениця 9 класу Підволочиської гімназії імені Івана 

Франка Царик Оксана «Аналіз природних і рекреаційних ресурсів 

Підволочиського району» і виборола диплом ІІ ступеня (керівник Грицух С. 

Ф.), в секції «Фізика» диплом ІІ ступеня отримав учень 11 класу Кульпак 

Дмитро Підволочиської гімназії імені Івана Франка з теми «Дослідження 

впливу магнітного поля на процес електролізу» (керівник Муляр Б. І.),в секції 

«Математика» Пальчук Андрій, учень 10 класу Підволочиської гімназії імені 

Івана Франка, здобув диплом ІІ ступеня з роботою «Геометричні аспекти 

оригамі » (керівник Лиса Л. О.).  

Однак, потребує удосконалення організація та підвищення ефективності 

роботи з обдарованими дітьми в ЗЗСО, участь учнів у науково - дослідницькій 

роботі, покращення результативності виступів у ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  

Враховуючи рішення колегії від 02. 04. 2019 р. протокол №2 

  

НАКАЗУЮ: 

       

1. Відзначити належну роботу керівників Добрунової М.А. 

(Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.), Коцій О.В. (Підволочиська гімназія імені 

І.Франка), Хлистун Л.І. (НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ»), Козловської  

Г.А. (Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст), Кучеравенко О.П. (Кам`янківська ЗОШ І-ІІІ 

ст.), та  вчителів   в організації роботи з обдарованими дітьми :  Чорній О.Є.  -  

вчитель НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ», Черкас М.П, Ліхновська О.Ю, 

Герасимчук В.І., Грицух С.Ф., Муляр Б.І. - Підволочиської гімназії імені 

І.Франка., Кравчук Н.Я., Довгань Н.О. -  Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Міхневич А.Л., Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст., Попельняк Т.С., Блятник М.М.-  

Качанівської  ЗОШ І-ІІІ ст. 

2. Вказати на недостатню роботу з обдарованими дітьми керівникам: 

Кравчук Г.С. (НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ»), Буняку І.М.(НВК 

«Клебанівський ЗНЗ І-ІІ ст. -ДНЗ», Деревніцькій О.М. (НВК «Жеребківський 

ЗНЗ І-ІІ ст. –ДНЗ)». 

3. Враховувати результативність роботи з обдарованими дітьми під час 

атестації педагогічних працівників.                                                    

4. Впроваджувати механізми адресної підтримки обдарованих учнів  та 

вчителів, вихованці яких є переможцями учнівських олімпіад, конкурсів.  

5. Керівникам закладів загальної середньої освіти:  

1)  До 01.05 проаналізувати результативність участі учнів у олімпіадах на 

засіданні науково-методичних, педагогічних рад, засіданнях шкільних 

методичних об `єднань. 

2) Вжити заходи для морального  та матеріального  відзначення 

педагогічних працівників за результатами  участі  учнів в олімпіадах. 



3)  До 01.09 проаналізувати стан допрофільної підготовки та профільного 

навчання, підготувати пропозиції  щодо відкриття профільних класів та класів з 

поглибленим вивченням окремих навчальних предметів. 

4) До 01.10 розробити  пропозиції щодо покращення результативності 

виступів учнів на олімпіадах,конкурсах. 

5) Практикувати проведення шкільних заходів для відзначення досягнень 

кращих учнів закладу.                                                                      

6) Роботу  методичних об` єднань, комісій спрямувати на підвищення 

результативності з обдарованими дітьми шляхом здійснення адресної 

підготовки учнів до участі в олімпіадах.                                        

6. Методичному кабінету (Сакевич Г.Р.) 

1)  Підвищувати фаховий рівень педагогічних працівників, які працюють 

з обдарованими дітьми, шляхом проведення методичних семінарів, тренінгів.                                                                                                                                                                  

2)  Забезпечити удосконалення системи моніторингу якості надання освітніх 

послуг з метою поліпшення результативності роботи з обдарованою молоддю.                                                                                                                 

3) До 01.09 активізувати методичну роботу щодо підвищення фахового 

рівня у розрізі роботи з обдарованими учнями, з вчителями, учні яких 

систематично демонструють низький рівень результативності виступів  в 

учнівських олімпіадах. 

4) До 01.09 забезпечити поширення педагогічного досвіду з питань 

методичного й педагогічного супроводу роботи з обдарованими учнями. 

Провести творчі майстерні, майстер-класи вчителів, які підготували переможців 

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

5) До 01.10 розробити методичні рекомендації для педагогічних 

працівників щодо покращення результативності виступів учнів в учнівських 

олімпіадах з базових навчальних дисциплін.  

6) 01.06 забезпечити щорічне проведення фестивалю обдарованої та 

талановитої молоді. 

           7. Контроль за виконанням   наказу залишаю за собою.  
  

 

 Галина Сакевич  


