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НАКАЗ
05.06.2020 р.

№ 75

Про підсумки роботи із здібними та
обдарованими учнями
у 2020 - 2021 навчальному році
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних
дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової
майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.08.1998 р.
№305, згідно плану роботи школи, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу,
створення належних умов для виявлення та підтримки талановитої молоді, розвитку її інтересів,
схильностей та природних обдарувань у школі впродовж 2019 -2020 н.р. була спланована та
проведена значна робота та налагоджена система роботи з обдарованими учнями, що
забезпечило участь найбільш обдарованої учнівської молоді у І-ІІІ етапі Всеукраїнських
олімпіад, у І та ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, у
конкурсах різноманітного спрямування на шкільному, на районному , обласному
рівнях.
Шкільна програма роботи з обдарованими дітьми була спрямована на реалізацію
програми «Юні обдарування», державних стратегій та основних завдань, викладених у цій
програмі, розв’язання проблем, пов’язаних з пошуком, навчанням, вихованням та розвитком
обдарованої молоді, забезпечення її соціально-педагогічної підтримки, гарантованою державою.
Науково-методичне забезпечення розвитку обдарованості включає цілу низку напрямків
діяльності педагогічних працівників різного рівня.
Одним з таких напрямків є забезпечення науково-педагогічного та психологічного супроводу
роботи вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. Задля якісної координаційної роботи в
гімназії створено:
 методичний банк даних перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів школи
 банк даних обдарованих учнів гімназії
 банк завдань олімпіад різного рівня, конкурсів;
З метою забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання обдарованих дітей необхідно
активізувати роботу по розробці й апробації, адаптації й модифікації навчальних програм щодо
виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей та здібної учнівської молоді, методичних та
навчальних матеріалів роботи з ними.
Базовим блоком у роботі із здібними та обдарованими дітьми є створення найсприятливіших
умов для їх розвитку і самореалізації.
Тому, цей блок має більш розвинуту структуру, яка складається з кількох підсистем:
 предметні олімпіади,
 інтелектуальні ігри,
 інтелектуальні та творчі конкурси,
 Міжнародні та Всеукраїнські інтерактивні конкурси.
Удосконалити навчально-виховний процес з обдарованими дітьми, дати їм ґрунтовні і міцні
знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагають різні активні сучасні
форми роботи : предметні тижні і декади, інтелектуальні конкурси, День науки, робота по лінії
МАН України, творчі конкурси, спортивні змагання, науково-практична та краєзнавчі
конференції. Будь-яка робота повинна мати свій результат. Результативністю роботи
педагогічного колективу, кожного вчителя є рівень навчальних досягнень учнів в урочній та

позаурочній роботі, якісним показником роботи закладів освіти з обдарованими дітьми є
результативність виступу учнів на предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах різних рівнів. .
На День науки, який був організований для 5 – 7 класів, всі призери та переможці отримали
грамоти. Але серед кращих завжди є найкращі.Світельській Богдан , учень 5-класу, Горобенко
Даря, учениця 6Б класу, Никон Дарина , учениця 7-Б кл.
Традиційними для нашого навчального закладу є інтелектуальні ігри для різних вікових
груп учнів. Але, так як школа була на дистанційному навчанні то інтелектуальні ігри не
проводилися.
В цьому навчальному році гімназисти вибороли ___45__ місць на районних олімпіадах .
1. Михайленко Вікторія - Ім. укр.мова , нім.мова.
2. Беруашвілі Єдуард – ІІ м. українська мова, ІІ м. німецька мова, ІІм. фізика
2. Сташенко Вікторія - ІІІ м. екол, І м. - нім. мова, ІІ м. біологія, Ім.- хімія
3. Смірнова Діана – ІІІ м. укр..мова, рос.мова, ІІ м.
4. Цвік Вікторія –ІІ м. укр..мова, ІІ м.історія
5. Цвік Олександр – ІІм. Математика , ІІ м. інформатика, ІІм. фізика
6. Потійчук Софія - ІІм.геогр., ІІ м. англійська мова
7. Винник Ігор – ІІм. астрономія, ІІ м. географія
8. Жуковська Олексанндра – ІІ м. математика
9. Фінагеєв Богдан – ІІм, українська мова
10. Домбровська Софія –ІІ м. українська мова
11. Зимуха Вікторія –І м. хімія., Ім. англ.. мова.
12. Романчук Діана – ІІІм.хімія, І м. англ.. мова
13. Козюн Єкатерина – І м. англ.. мова , І м. німецька мова
14. Несененко Яна - І м. рос. мова та літ.
15. Куць Софія –І м. німецька мова
16. Романенко Анастасія –ІІ м. німецька мова, ІІ ст.. англ.. мова
17. Бельченко Юлія –ІІ м. нім.мова, ІІІ м.- англ.. мова.
18. Самоплавська Валерія- ІІ м. англійська мова
19. Михальченко Сергій – ІІ ст..фізика
20. Лукяненко Катерина –ІІІ м. фізика.
21. Кокра Євген - ІІІ м. біологія, ІІІ м. –історія
22. Близнюк Тарас – ІІ м. англ.. мова
23. Никон Дарина – ІІ м. математика
24. Козлова Іванна – ІІІ м. правознавство
25. Шкапич Олександра - І м. нім.мова
26. Світельська Еліна –ІІІ м. трудове навчання.
В 2020 році ми маємо 11 призових місць. На ІІІ етапі Всеукраїнських предметних
олімпіад
1. Сташенко Вікторія - ІІІм. німецька мова , біологія ІІІм., екологія ІІІ м.,
хімія –ІІ м.
2. Цвік Олександр – ІІІ м. інформатика
3. Романчук Діана – ІІІ м. англійська мова
4. Близнюк Тарас – ІІІ м. англійська мова
5. Беруашвілі Едуард – ІІІ м. німецька мова
6. Шкапич Олександра – ІІ м. німецька мова
7. Михайленко Вікторія – ІІІм. Німецька мова.

Учні гімназії активно працюють в рамках наукового товариства гімназії Логос, та в МАН
України.
1. Сташенко Вікторія – переможець І та ІІ етапу МАН України . Відділення екологія.
Секція аграрні науки. Тема: « органолептичні показники молока вітчизняних
виробників» ( керівник Закатюк І.Л)
2. Сташенко Вікторія – нагороджена дипломом за активну участь у програмі екологічного
моніторингу планети Земля – GLOBE 2019 (фенологічна кампанія 365); фіналістка
всеукраїнського конкурсу захисту екологічних проектів DreamEco2020 м. Київ ( вчитель
Закатюк І.Л.)
3. Сташенко Вікторія - Сертифікат молодого вченого за І місце в Міжнародній екологічній
програмі моніторингу планети Земля під егідою NASA програми Globe11
4. Сташенко Вікторія –ІІ м. Всеукраїнської Олімпіади випускного шкільного
дослідництва
5. Нестерчук Вікторія переможець обласного етапу ХІІ Міжнародного екологічного
конкурсу за роботу «Екскурсія містом»
Переможці районного етапу Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівських та
студентських робіт ім. Тараса Шевченка
1. Волинець А. – І м. 6-Б кл.(Біляга В.Л.)
2. Никон Д. – ІІ м. 7-Б кл.(Руденко Н.М.)
3. Смирнова Д. – І м. 8-Б кл.(Біляга В.Л.)
4. Михайленко В. – І м. 9-А кл.(Біляга В.Л.)
5. Беруашвілі Е. – І м. 10 кл.(Волощук С.В.)
6. Цвік В. – ІІ м. 11 кл.(Кучерина І.В.)
Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика.
1. Світельський Б. – І м. 5-А кл.(Руденко Н.М.)
2. Ніколаєва К. – ІІ м. 6-Б кл.(Біляга В.Л.)
3. Фіногеєв Б. – ІІ м. 7 кл.(Кучерина І.В.)
4. Гончаренко Д. – ІІ м. 8 кл.(Руденко Н.М.)
5. Михайленко В. – І м. 9 кл.(Біляга В.Л.)
6. Беруашвілі Е. – І м. 10 кл.(Волощук С.В.)
7. Несененко Я. – ІІ м. 11 кл.(Кучерина І.В.)
В нашій гімназії є багато талановитих учнів, які гарно малюють, вишивають, співають та
танцюють. Їх роботи посідають призові місця на різних конкурсах, ми милуємося ними на
гімназійних виставках «Світ твоїх захоплень».
1. Нестерчук Вікторія (8Б) –ІІ м. районного конкурсу «Мальовничі куточки Радомишля»
2. Малецька Наталія (7А) - ІІ м. районного конкурсу «Мальовничі куточки Радомишля»
3. Максимчук Дмитро – (9Б) ІІм. Всеукраїнська акція «Годівничка» номінація «Фото».
4. Мельниченко Євдокія (7Б)
–Дипломант Всукраїнського конкурсу «Діти світу»
номінація «Художній талант»
5. Кращий читач року
 Андросович Марія -1А
 Білецька Марія – 3В
 Косатенко Марія -4Б
 Антощук Роман – 7А
6. Персональні виставки «Світ моїх захоплень»
 Кузьменко Анастасія – 8Б
 Левенчук Владислав – 8Б
 Стеценко Юлія- 8А

 Якимчук Марія – 8 А
7. Всеукраїнські он-лайн конкурси
 Основи кіборг безпеки – 8Б, 7Б.- сертифікати
 Думай, дій, збережи довкілля- 8Б – сертифікат.
Гімназисти не тільки перші в науці не відстають вони і в спорті.
Участь спортсменів у змаганнях - призові місця:
Районні:
1. Легкоатлетичний крос серед хл. - жовтень 2019 (Оладько О.- 10кл, Клюско Д.,
Винник І. -11кл) - III місце;
2. Старти надій серед 6-7кл - вересень 2019 (Мосійчук Д., Захарчук Д., Бещук С.,
Павленко І - 6-б кл., Харитончук О. - 6-а кл., Майстренко Б., Люшенко Д., Бурдакова В.,
Никон Д. та Науменко К.- 7б кл.) - III місце;
3. Волейбол серед хл. - листопад 2019 ( Яковенко М., Винник І., Клюско Д., Мануїлов П.,
Гальченко А. Вейко Б. Цвік О - 11кл. , Мацапура Є, Плисюк В. та Нечипоренко Д. - 9а кл)
- ІІІ місце;
4. Настільний теніс - січень 2020 - хл ( Клюско Д. та Мануїлов П. - 11 кл.) - ІІ місце;
5. Шахи - січень 2020 - Цвік Віка(11кл.)- І місце;
6. Шашки січень 2020 Цвік В.(11кл.) - І місце та Шатилович Н. (4 - б) - І місце.
Обласні змагання:
1.Шахи: серед школярів Цвік В. (11кл) - листопад 2019р - ІІ місце;
2. Шашки: серед молодших кадетів - листопад - грудень 2019 Шатилович Н. (4- б) - І
та ІІ місця та Ліліцький А. - 5 кл . ІІ місце;
3. Гирьовий спорт - 29.02.20р. Житомир ЖВІ ім. С.П. Корольова:
Максимчук Д. - 9-б - ІІ місце;
Орехівська І. 9-а - ІІ місце;
Люшенко А. 9-а - ІІ місце;
Лінова В. - 10 кл - ІІІ місце;
Яковенко М. 11 кл. - ІІІ місце.
Необхідно модернізувати методи роботи з обдарованими учнями, приділяючи більше уваги
індивідуальній роботі з гімназистами, бо результатом такого підходу до талановитої дитини та
розвитку її здібностей є успішне складання державної підсумкової атестації та вступ
випускників у вузи на державну форму навчання. Відповідно до основних освітніх документів,
які регулюють роботу з обдарованими дітьми, зокрема концептуальних засад Нової української
школи, з метою створення сприятливих умов для розвитку, виховання і соціалізації особистості,
формування у гімназистів життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації
у житті, навчанні та праці, стимулювання творчого потенціалу учнів.
Виходячи з вище зазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Відмітити результативну роботу з обдарованими учнями таких учителів : Закатюк
І.Л., Новіцького А.В., Михальченко С.А., Максимчук І.О., Лівончик А.Г..,
Цебенко І.В., Кузьменко Т.Г.,Фоменко Т.Г., Мосійчука О.В., Новіченко Т.А.
2. Учителям гімназії, класним керівникам, керівникам факультативів та секцій:
2.1. Забезпечити методично-організаційний супровід участі дітей в олімпіадах,
конкурсах, змаганнях (постійно).
2.2. Продовжити роботу з виявлення творчого потенціалу гімназистів та розвитку
здібних та обдарованих учнів (постійно).
2.3. Практикувати на уроках різнорівневі, творчі завдання, спрямовувати учнів
до пошуково-дослідницької роботи (упродовж року).
2.4. Сприяти залученню учнів до більш активної участі в Інтернет-олімпіадах,
нових інтерактивних конкурсах (продовж навч. року).

3. Психологічній службі гімназії:
3.1. Поновити банк даних з психолого-педагогічними характеристиками
обдарованих дітей (до 10.10.2020р.).
3.2. Провести анкетування та діагностування щодо виявлення різних видів
обдарованості гімназистів (вересень-жовтень 2020р.).
3.3. Надавати учителям-предметникам, класним керівникам та керівникам
гуртків консультативну допомогу з питань роботи і підтримки обдарованих
учнів (постійно).
4. Заступникам директора:
4.1. Забезпечити інформування про всі досягнення учнів на сайті
гімназії, в інших засобах інформації навчального закладу, в районних та
іншого рівня засобах інформації (періодично упродовж року);
4.2. Під час проведення нарад та засідань, практикувати виступи про досвід
Роботи з обдарованими дітьми з найрезультативніших з них.
5. Заступнику директора з НВР Новицькій Г.М..:
5.1. Спланувати заходи по роботі з обдарованими дітьми, (до10.09.2020р.).
5.2. Сприяти залученню творчих учнів до участі в конкурсах, конференціях,
інших заходах науково-пошукового характеру (упродовж року).
5.3. Надавати консультативну методичну допомогу вчителям щодо
використання на уроках форм і методів навчання, спрямованих на
розвиток творчого потенціалу учнів (постійно).
5.4. Підтримувати співпрацю з науковими установами, навчальними
закладами по питанню участі гімназистів у різноманітних наукових заходах,
зустрічах тощо (постійно).
5.5. Здійснювати персональний моніторинг результативності діяльності
вчителів щодо роботи з обдарованими та здібними учнями (упродовж
навч. року).
6. Заступнику директора з виховної роботи Лісовській Л.А..:
6.1. Проводити гімназійні конкурси та виставки творчих робіт учнів,
спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей (постійно).
6.2. Сприяти участі гімназистів у різноманітних конкурсах, фестивалях та
змаганнях різних рівнів (упродовж року).
6.3. Підтримувати співпрацю з установами культури, навчальними
закладами по питанню участі гімназистів у різноманітних мистецьких
заходах, зустрічах тощо (постійно).
7. Завідувачам методичними комісіями:
7.1. Розглядати на засіданнях комісій питання організації роботи з
обдарованими дітьми (вересень, грудень, травень).
7.2. Провести аналіз навчальних досягнень випускників за результатами
ЗНО з метою визначення основних напрямків роботи з учнями у
поточному навчальному році (вересень 2020р.).
7.3. Коригувати роботу членів методичних комісій з питань залучення учнів
до пошукової і творчої діяльності (постійно).
7.4. Поповнювати портфоліо МК матеріалами щодо організації роботи з
обдарованою і талановитою молоддю (постійно).
7.5. Організовувати і проводити в гімназії Декади наук, конкурси,
виставки творчих робіт учнів (згідно річного плану роботи).
8. Завідувачу бібліотеки Мороз Т.І.. забезпечити оформлення
книжкових виставок для педагогічних працівників щодо роботи з обдарованими
учнями, проведення заходів з учнями з даного питання (постійно).
9. Відповідальність за виконання цього наказу залишаю за собою.
Директор ОЗНЗ Радомишльська гімназія

В.А. Сташенко

