
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
 

  17   квітня   2013 року          м. Здолбунів        №  95 
 

 

Про підсумки проведення ІІ етапу  

олімпіади «Юне обдарування – 2013» 

 

 

 На виконання наказу управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації від 13 жовтня 2013 року № 171 «Про проведення 

олімпіади «Юне обдарування-2013», наказу відділу освіти від 01 жовтня 2013 

року № 52 «Про проведення ІІ етапу олімпіади «Юне обдарування – 2013», 

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 в 

головному  управлінні  юстиції  у  Рівненській області 20 лютого 2008 року 

№ 13/759, із метою виявлення, підтримки, розвитку творчого потенціалу 

учнів 06 квітня 2013 року на базі Здолбунівської загальноосвітньої школи І 

ступеня № 7 будо проведено ІІ етап олімпіади «Юне обдарування – 2013» з 

української мови, математики, «Я і Україна». 

 В олімпіаді брали участь 72 учні із 25 загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

          Перевірка робіт з математики показала, що учні знають визначення 

математичних понять та їх властивостей, застосовують вивчений матеріал, 

пояснюють виконання дій, використовують набуті знання та вміння під час 

розв’язування завдань творчого характеру. Однак завдання на розвиток 

логічного мислення викликали труднощі у більшості учасників олімпіади.  

 Аналіз результатів робіт олімпіади з української мови показав, що учні 

4-х класів дотримуються правил оформлення письмових робіт, правил 

переносу і каліграфії, правильно вживають розділові знаки в кінці речень, 

вміють складати самостійні письмові висловлювання, розбирають слова за 

будовою, вміють складати тлумачний словничок слів та діалоги, проте при 

написанні твору «Диво природи» у окремих учнів не спостерігалась 

послідовність і логічність думки. 



 Учасники олімпіади з курсу «Я і Україна» висловлювали самостійні 

судження, аргументували свої відповіді. Учні мають уявлення про природні 

зони в Україні, знають форми земної поверхні, які переважають у нашій 

місцевості, записали особливості зони мішаних лісів. Завдання про джерела 

забруднення навколишнього середовища та шляхи вирішення цих проблем 

не змогли виконати більшість учнів. 

 Змістовні, цікаві, повні відповіді продемонстрували учасники 

олімпіади з української мови : 

     1. Гаврон Олена – Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3. 

     2. Гнатюк Марія – Здолбунівська гімназія. 

     3. Трофімюк Христина – Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

     4. Максимчук Анастасія – Цурківська загальноосвітня школа І ступеня. 

     5. Баюн Марія – Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1. 

     6. Мартинчук Анастасія – Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей». 

     7. Чекеренда Дарина – Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

     8. Назарець Максим – Новомильська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів. 

     9. Шестакова Яна – Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

     10. Полюхович Валентина – Суємська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів. 

З математики вмінням аналізувати, знаходити оптимальні шляхи 

розв’язання завдань відзначились: 

     1. Омельчук Наталія – Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей». 

     2. Лукашенко  Максим – Здолбунівська загальноосвітня школа І ступеня 

№ 7. 

     3. Бабич Марія – Будеразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

     4. Смірнов  Андрій  – Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 4. 

     5. Руда Іванна – Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5. 

     6. Солонинчик Валентина – Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6. 

     7. Дмитерчук Анна – Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 3. 

     8. Піщук Максим – Здолбунівська гімназія. 

     9. Вітрук Сергій – Ступнівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-агроліцей». 

     10. Сакал Ірина – Дерманський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І ступеня-гімназія». 

Ґрунтовні знання з «Я і Україна», вміння творчо міркувати показали учні: 

     1. Полюхович  Ольга  –  Здолбунівська  загальноосвітня школа І ступеня 

№ 7. 

     2. Гмирак Іван – Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6. 

     3. Назарук Марко – Здолбунівська гімназія. 

     4. Гальчин Олександр – Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 5. 



     5. Грицина  Ксенія  –  Здолбунівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 4. 

     6. Александрук Андрій – Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

     7. Цеклар Анастасія – Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 3. 

     8. Прадош Вікторія – Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

     9. Грицан Іван – Новомощаницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів. 

     10. Автонас Юлія – Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей». 

Відповідно до рішення оргкомітету та журі ІІ етапу олімпіади «Юне 

обдарування – 2013», 

н а к а з у ю: 

     1. Нагородити дипломами відділу освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації  

за І місце у ІІ етапі олімпіади «Юне обдарування – 2013»: 

- з української мови – ученицю 4 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Гаврон Олену (вч. Кондратюк С.В.); 

- з «Я і Україна» – ученицю 4 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І ступеня № 7 Полюхович Ольгу (вч. Войцеховська О.О.) ; 

- з математики – ученицю 4 класу Мізоцького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей» Омельчук 

Наталію (вч. Бондарчук Г.М.). 

за ІІ місце у ІІ етапі олімпіади «Юне обдарування – 2013»: 

- з української мови – ученицю 4 класу Здолбунівської гімназії Гнатюк 

Марію та ученицю Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Трофімюк Христину; 

- з «Я і Україна» – учня Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 Гмирака Івана та учня Здолбунівської гімназії Назарука 

Марка; 

- з математики – ученицю Здолбунівської загальноосвітньої  школи І 

ступеня № 7 Лукашенка Максима. 

за ІІІ місце у ІІ етапі олімпіади «Юне обдарування – 2013»: 

- з української мови – учениць Цурківської загальноосвітньої школи І 

ступеня Максимчук Анастасію, Мізоцького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей» Мартинчук 

Анастасію, Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Баюн Марію; 

- з математики – ученицю Будеразької загальноосвітньої І-ІІІ ступенів 

Бабич Марію, учня Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4 Смирнова Андрія, ученицю Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Руду Іванну;  

- з «Я і Україна» – учня Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 Гальчина Олександра, ученицю Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Грицину Ксенію, учня 

Глинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Александрука Андрія, 



ученцю Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Цеклар Анастасію. 

     За високу результативність у ІІ етапі олімпіади «Юне обдарування – 

2013»  

     - з української мови – ученицю Гільчанської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Чекеренду Дарину. 

    2. Методисту районного методичного кабінету Батьковець С.І. 

забезпечити участь у ІІІ етапі олімпіади «Юне обдарування – 2013» таких 

учнів: 

- Полюхович Ольги  – учениці Здолбунівської загальноосвітньої школи І 

ступеня № 7; 

- Омельчук Наталії – учениці Мізоцького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей»; 

- Трофімюк Христини – учениці Здовбицької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів. 

     3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                               В.Бондарчук 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


