
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
18 січня 2013року                    м. Здолбунів            № 13 

 

Про підсумки проведення  

ІІ етапу Всеукраїнської  

олімпіади з української 

мови і літератури  

 у 2012-2013 н.р. 

 

         На виконання наказу відділу освіти від 15 жовтня 2012 року №230 «Про 

проведення І та ІІ етапів всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін» 22 

грудня 2012 року на базі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№6 проведено ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури. 

           У І етапі  олімпіади  взяли участь 485 учнів, зокрема  113 – зі шкіл міста, 

125 – закладів нового типу та 247 учнів сільських шкіл. 

           У ІІ етапі   всього було 98 учасників, з них 26 учнів міських і 54 учні 

сільських шкіл та 18 школярів закладів нового типу. 

           Не в повному складі виступили учнівські команди Будеразької, 

Бущанської, Глинської, Копитківської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 

Миротинської та Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. Не 

взяли участі в олімпіаді школярі  Ступнівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», Івачківської, 

Маломощаницької, Новомощаницької та Старомощаницької загальноосвітніх 

навчальних закладів.    

           Найкращі результати показали учні Здолбунівської гімназії, які 

вибороли п'ять призових місць, зокрема І місць – 3, ІІ -1.   Чотири призових 

місця здобула команда Мізоцького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей» (І-1, ІІ-2,  ІІІ-1) , по три  - у 

команд Здолбунівських загальноосвітніх шкіл №6 (І-1, ІІ-1, ІІІ-1) та №4 (ІІІ-3). 

По два призових місця мають команди Здолбунівських загальноосвітніх шкіл 

№3 (ІІ-2), №5 (ІІІ-2) і Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (ІІ-1, 

ІІІ- 1).  Учні  Дерманського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І ступеня – гімназія»,  Глинської, Копитківської загальноосвітніх шкіл І-

ІІІ ступенів та Кунинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів мають по 

одному призовому місцю.  



          Усього переможцями ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української 

мови і літератури стали 25 учасників.            

         Рейтинг  навчальних закладів за кількістю призерів є таким: 
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1. Здолбунівська гімназія 3 1 1 5 12 І 

2. Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3  2  2 4 4 

3. Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4   3 3 3 5 

4. Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №5   2 2 2 6 

5. Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 1 1 1 3 6 ІІІ 

6. Глинська ЗОШ І-ІІІ ст.  1  1 2 6 

7. Дерманський НВК   1 1 1 7 

8. Здовбицька ЗОШ І-ІІІ ст.  1 1 2 3 5 

9. Копитківська ЗОШ І-ІІІ ст.   1 1 1 7 

10 Мізоцький НВК 1 2 1 4 8 ІІ 

11 Кунинська ЗОШ І-ІІ ст.   1 1 1 7 

 Усього 5 8 12    

            За кількістю балів так само Здолбунівська гімназія зайняла І місце, 

набравши 179, 25 бала.  Маючи 144,35 бала Мізоцький навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей» посів ІІ місце,  

Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 - ІІІ місце (130,1 бала). 

            У числі переможців ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови і 

літератури: 

-  Шмендель Марта, учениця 8 класу Здолбунівської гімназії (учитель Павловська 

Н.Б.), переможець ІІІ та ІV етапів ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика, переможець ІІІ та ІV етапів ІІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсів учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка; 

-  Ємельянова Ксенія, учениця 6 класу Здолбунівської гімназії (учитель Шевцова 

Р.В.), переможець ІІІ та ІV етапів ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика, переможець ІІІ етапу ІІІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсів учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; 

- Барановська Олена, учениця 10 класу Здолбунівської гімназії (учитель Шевцова  

Р.В.), переможець ІІІ етапу  ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика, переможець ІІІ етапу ІІІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсів учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

 

      

      Високий рівень мовно-літературної освіти серед закладів нового типу та 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів засвідчили роботи  Ємельянової Ксенії, 



Шмендель Марти, Барановської Олени, відповідно учениць 7, 8 та 10 класів 

Здолбунівської гімназії, учениці 9 класу Мізоцького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»  Горчак Ольги та Зозуль 

Марини, учениці 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№6. Названі вище учні заслужено зайняли І місце і принесли командам найбільшу 

кількість балів.  

      Хороші знання показали такі учні, як Головацька Євгенія, ( 7 клас,  

Здолбунівська гімназія),  Федориніна  Ірина ( 7 клас, Мізоцький навчально-

виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»),  Гарань 

Наталія ( 8 клас,  Мізоцький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – ліцей»),  Стецюк Анастасія ( 8 клас, Глинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), Цицура Вікторія ( 9 клас, Здолбунівська  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6),  Човпило Максим ( 10 клас,   

Здолбунівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 ),  Бондарчук Катерина 

(11 клас, Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів),  Ткачук Владислав (11 

клас,  Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3), що дозволило їм 

посісти ІІ місце. 

     ІІІ місце здобули такі учні: Тимощук Ірина (11 клас,  Мізоцький навчально-

виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»), Яремчук Юлія  

(11 клас,  Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4), Петрук Тетяна 

( 11 клас, Здолбунівська гімназія), Лук'янчук Наталія  (10 клас, Дерманський 

навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія»),  

Мазур  Наталія  ( 10 клас, Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5),  

Якубчик  Наталія ( 10 клас, Здолбунівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№6),  Поліщук Дарина (9 клас, Здовбицька загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів), Старовойт Вікторія (9 клас, Здолбунівська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №6), Остапчук Наталія  ( 8 клас, Здолбунівська  загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №5), Атаманюк Вікторія ( 7 клас, Копитківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів),   Кипранишин Максим ( 7 клас, Здолбунівська  загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №6), Стецюк Вікторія (7 клас, Здолбунівська  загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №4).  

         Хороші знання серед школярів загальноосвітніх закладів І-ІІ ступенів 

показали семикласники Дацишина Ольга (Кунинська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів) і Стецюк Олена (Суємська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів) та 

восьмикласники Росяк Володимир (Новомильська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів), Зелінська Анна (Миротинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів),   

Атаманюк Іван (Суємська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів).          

          У командному заліку (за кількістю балів) серед  шкіл І-ІІ ступенів  І місце 

посіла  Суємська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (59,3 бала), ІІ місце зайняла 

Кунинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів ( 51,5 бала), ІІІ місце – 

Новомильська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (44,5 бала).  

          Однак аналіз робіт засвідчив невміння учнів визначати віршовий розмір. 

Так, із 16 десятикласників тільки один правильно визначив віршову форму вірша. 

           15 або 68,2 відсотка учнів 8 класів не засвоїли  програмовий матеріал щодо 

вживання розділових знаків при дієприкметниковому та дієприслівниковому 



зворотах. 12 учнів цих класів, що становить 54,5 відсотка, не зуміли виконати 

морфологічний розбір слова.  

           8 учнів (40 відсотків) дев'ятикласників не засвоїли відмінювання 

числівників.      

           Із 17 випускників 11 класів лише 6 (35, 3 відсотка) засвоїли на належному 

рівні тему «Числівник». Окремі одинадцятикласники не змогли зробити 

морфемний аналіз слова.     

            Із аналізу результатів  олімпіади  можна зробити висновок, що окремі 

вчителі-словесники недопрацьовують із обдарованими дітьми або взагалі 

формально підходять до проведення І  етапу. 

Врахувавши зазначене вище,  

НАКАЗУЮ: 

     1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

     1.1. Ознайомити вчителів української мови і літератури з наказом відділу 

освіти Здолбунівської райдержадміністрації. 

     1.2. Створити систему пошуку і диференціації обдарованих дітей, розробити 

програму їх розвитку.   

     1.3. Узяти під належний контроль проведення шкільних олімпіад та підготовку 

переможців до ІІ етапу. 

     2. Учителям української мови і літератури:  

     2.1. Відповідально віднестись до проведення шкільної олімпіади і визначення 

учасників районної олімпіади. 

     2.2. Завчасно відбирати обдарованих дітей і за окремим планом систематично 

проводити  індивідуальну підготовку з поглибленого вивчення ними 

програмового матеріалу та розвитку творчих здібностей.. 

     2.3.  Звернути належну увагу на раніше вивчений матеріал.  

     2.4. Проаналізувати на шкільному методичному об’єднанні вчителів-

словесників (гуманітарного циклу) участь школярів у ІІ етапі олімпіади. 

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу 

освіти З.Вітень. 

 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ                                                                В.БОНДАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 
 


