
 
УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

БЕРЕЗНІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

Рівненської області 

ПОЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

07.03.2018                                                                                                     № ____ 

 с. Поляни 

Про підсумки проведення  

олімпіади «Юне обдарування - 2018» 

 

Відповідно до Положення про учнівську олімпіаду «Юне 

обдарування», затвердженого наказом Управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації  від 05 лютого 2008 року №59 та 

зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у Рівненській області 20 

лютого 2008 року за №13/789, наказу управління освіти, молоді та спорту 

Березнівської райдержадміністрації від 20.02.2018 року № 60 «Про 

організацію проведення олімпіади «Юне обдарування - 2018» серед учнів 

початкових класів», з метою виявлення, підтримки та розвитку творчого 

потенціалу учнів 05 березня 2018 року у школі була проведена олімпіада 

«Юне обдарування - 2018». В олімпіаді взяли участь 12 учнів 4 класу: 

українська мова – 4 учні, математика – 4 учні, природознавство – 4 учні. 

Результати узагальнено в довідці. 

Враховуючи вищезазначене, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Інформацію про підсумки проведення І етапу олімпіади «Юне 

обдарування-2018» взяти до уваги, що додається. 

 

2. Затвердити склад команди для участі у II етапі олімпіади «Юне 

обдарування-2018», що додається. 

 

3. Шкільному методичному кабінету (Петрик Н.Л.)  постійно: 

3.1. Всебічно сприяти суспільному визнанню і стимулюванню 

інтелектуальних досягнень здібних учнів в шкільному колективі і серед 

батьківської громадськості.  

 

3.2. Врахувати результати олімпіади під час атестації вчителів.  

 

4. Керівнику методичного об’єднання вчителів початкових класів Самойлюк 

Т.В. проаналізувати  результати участі учнів у І етапі олімпіади «Юне 



обдарування – 2018» на засіданні методичного об’єднання вчителів 

початкових класів. 

До 20.03.2018 року 

 

5. Вчителям початкових класів стимулювати роботу обдарованих учнів, 

нагороджуючи їх грамотами, організовуючи для них дозвілля. 

Постійно 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально – виховної роботи Петрик Н.Л. 

 

Директор школи                                М. Огородник 

 

Ознайомлені: 

Петрик Н.Л.                                    

Самойлюк Т.В. 

Дячук М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Додаток 

                                                                                      наказ по школі 

                                                                                     07.03.2018 № ____  
Інформація 

про підсумки проведення І етапу олімпіади «Юне обдарування-2018» 

 

Відповідно до Положення про учнівську олімпіаду «Юне 

обдарування», затвердженого наказом управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації від 05.02.2008 року за №59 та 

зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у Рівненській області 

20.02.2008 року за №13/789, наказу управління освіти, молоді та спорту 

Березнівської райдержадміністрації № 60  від 20.02.2018 «Про проведення ІІ 

етапу олімпіади «Юне обдарування - 2018» серед учнів початкових класів, з 

метою виявлення, підтримки та розвитку творчого потенціалу учнів 05 

березня 2018 року у школі була проведена олімпіада «Юне обдарування - 

2018». 

В олімпіаді взяли участь 9 учнів 4 класу: українська мова – 3 учні, 

математика – 3 учні, «Я і Україна» – 3 учні. 

Олімпіадні завдання мали на меті перевірити рівень знань дітей 

відповідно до державного стандарту загальної початкової освіти та вміння 

творчо застосовувати їх на практиці. Аналіз результатів показав, що в 

основному молодші школярі володіють програмовим матеріалом і вміють 

оперувати ним. 

 У ході виконання олімпіад них завдань з української мови школярі 

продемонстрували нестандартність мислення у виконанні творчого завдання,   

уміння обґрунтовувати власну думку. Одночасно варто зазначити, що 

учасники олімпіади показали недостатні знання  програмового матеріалу. 

Допущені в роботах учасників олімпіади помилки вкотре засвідчили, що 

особливої уваги потребують питання з фонетики, словотвору,  синтаксису.  

Завдання олімпіади з математики були спрямовані на виявлення в учнів 

здатності логічно мислити, наполегливості та самостійності під час 

виконання даної олімпіади. Найкраще учням вдалося виконати завдання на 

дії з багатоцифровими числами. Труднощі виникли при виконанні завдань на 

розвиток логічного мислення.  

Метою олімпіадних завдань з курсу «Я і Україна»  було перевірити 

уявлення учнів про різноманітність природи України, форми земної поверхні, 

види водойм, знання правил збереження природи в рідному краї. Варто 

зазначити, що найлегше школярам виконувати тестові завдання, завдання – 

доповнення відповіді, виникають труднощі під час складання творчої роботи 

– проекту.  

Найкращі результати мають наступні учні: Онищук Ольга - І місце з 

української мови, Чміль Матвій – І місце з математики, Коваль Анна – І місце 

з предмету «Я і Україна». 

Недоліків в організації і проведенні олімпіади не виявлено. 

 

Заступник директора з навчально – виховної роботи Петрик Н.Л. 



Затверджено 

Наказ по школі 

07.03.2018 № ___ 

Склад  

команди для участі у II етапі олімпіади «Юне обдарування-2018» 

 
№ 

з/

п 

Прізвище, ім’я  

та по батькові 

учня 

Число, 

місяць 

(словами), 

рік 

народжен-

ня 

Предмет, з 

якого 

виконувати 

ме олімпіадні 

завдання 

Клас 

(курс) 

навчан 

ня 

Клас 

(курс),  

за 

який 

буде  

викон

увати 

завдан

ня на 

олімпі

аді 

Місце, 

зайняте 

на  

I етапі 

олімпіа

ди 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові пра-

цівника, який 

підготував 

учня 

Додатко

ва 

інфор-

мація 

(комп’ю

терна 

мова 

програ-

мування 

тощо) 

1. Онищук 

Ольга 

Вікторівна 

15 серпня 

2008 року Українська 

мова 

4 4 І Дячук 

Марина 

Вікторівна 

 

2. Чміль Матвій 

Анатолійович 

22 серпня 

2008 року 
Математика  

4 4 І Дячук 

Марина 

Вікторівна 

 

3. Коваль Анна 

Сергіївна 

02 серпня 

2008 року 
Я і Україна 

4 4 І Дячук 

Марина 

Вікторівна 

 

 
                                       
 
 


