
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
 

28  березня 2016 року Здолбунів           № 55 
 

 

Про підсумки проведення ІІ етапу олімпіади 

«Юне обдарування – 2016»   

 

На виконання наказу відділу освіти від 12 березня 2016 №40 «Про 

проведення ІІ етапу олімпіади «Юне обдарування-2016», з метою виявлення, 

підтримки, розвитку творчого потенціалу учнів 26 березня 2016 року на базі 

Здолбунівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 проведено ІІ етап 

олімпіади «Юне обдарування – 2016» з української мови, математики, 

природознавства. 

В олімпіаді взяли участь 65 учнів із 25 загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Перевірка робіт з математики показала, що учні знають визначення 

математичних понять та їх властивостей, пояснюють виконання дій, 

використовують набуті знання і вміння під час розв’язування завдань 

творчого характеру. Однак завдання на розвиток логічного мислення, а їх 

було найбільше, викликали труднощі. 

Аналіз результатів робіт 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 самостійне письмове висловлювання, записують кожну частину 

тексту з абзацу, поширюють речення словами і словосполученнями, вміють 

поєднувати числівники з іменниками та об’єднувати два речення в одне, 

пояснюють пряме і переносне значення слів. 

Учасники олімпіади з природознавства висловлюють самостійне 

судження, аргументують свої відповіді, ілюструючи їх власними прикладами, 

мають уяву про умовні знаки на плані місцевості, описують властивості води, 

знають як змінюється рослинність гір залежно від їх висоти. 

Змістовні, цікаві, повні відповіді продемонстрували учасники 

олімпіади з української мови: 

1. Орлова Софія – Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1. 



2. Гришутіна Вікторія – Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей». 

3. Корольчук Олександр – Здолбунівська гімназія. 

4. Андрійчук Юліана - Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№6. 

5. Батрона Даніела – Здолбунівська загальноосвітня школа І ступеня №7. 

6. Товстий Віталій – Дерманський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І ступеня-гімназія». 

7. Коломис Аліна – Білашівський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад. 

8. Станевич Вікторія - Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№5. 

9. Кочубей Валерія – Маломощаницька загальнооосвітня школа І-ІІ 

ступенів. 

10. Гуменюк Вікторія - Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№3. 

11. Козік Богдан – Будеразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

З математики вмінням аналізувати, знаходити оптимальні шляхи 

розв’язання завдань відзначились: 

1.Лиморенко Олександр - Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей». 

2.Брославський Кирило - Здолбунівська гімназія. 

3.Мохначук Тимофій – Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

4.Єнич Данило – Старомощаницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів. 

5.Лучин Микола – Суємська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів. 

6.Мартинюк Олександр - Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №6. 

7.Дьомін Максим- Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

8.Стременюк Владислав - Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №5. 

9.Ковальчук Максим - Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4. 

10.Шевцова Олександра - Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1. 

11. Домащук Владислав – Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

Грунтовні знання з природознавства, вмінням творчо міркувати показали 

учні: 

1. Мирончук Ірина – Копитківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

2. Сізон Денис - Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5. 

3. Дуй Олександра - Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№1. 

4. Тищенко Данило – Здолбунівська загальноосвітня школа І ступеня №7. 

5.Корнійчук Ігор – Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

6. Палічук Максим – Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

7. Назарук Михайло – Здолбунівська гімназія. 



8. Михайлова Маргарита - Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №6. 

9.Пільчанська Ольга – Ступнівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-агротехнічний ліцей». 

10.Бабич Святослав – Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

11. Улітенкова Ангеліна - Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3. 

Відповідно до рішення оргкомітету та журі ІІ етапу олімпіади «Юне 

обдарування  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами відділу освіти переможців ІІ етапу олімпіади 

«Юне обдарування»: 

                                       дипломом І ступеня  

- з української мови – ученицю 4 класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Орлову Софію (вч. 

Целінська І.М.); 

- з математики – учня 4 класу Мізоцького навчально-виховного 

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

Олександра (вч. Овдіюк М.І.); 

- з природознавства – ученицю 4 класу Копитківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Мирончук Ірину (вч. Романюк Р.В.) 

                                дипломом ІІ ступеня  

- з української мови – ученицю 4 класу Мізоцького навчально-

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

Гришутіну Вікторію (вч. Сукова В.Л.); 

                               учня 4 класу Здолбунівської гімназії Корольчука 

Олександра (вч. Артемяк С.Є.); 

- з математики - учня 4 класу Здолбунівської гімназії Брославського 

Кирила (вч. Артемяк С.Є.); 

                              учня 4 класу Здовбицької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Мохначука Тимофія (вч. Власюк К.О.); 

- з природознавства- учня 4 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №5 Сізона Дениса (вч. Громовська Г.М.) 

                                дипломом ІІІ ступеня  

- з укранської мови – ученицю 4 класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Андрійчук Юліану (вч. 

Денисова І.В.); 

                             ученицю 4 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І ступеня №7 Батрону Даніелу (вч. Супроненко І.О.); 

                              учня 4 класу Дерманського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» Товстого 

Віталія (вч. Кальчук Л.А.); 



                             ученицю 4 класу Білашівського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад Коломис Аліну (вч. Слівчук Г.П.); 

- з математики – учня 4 класу Старомощаницької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Єнича Данила (вч. Панасюк Л.Г.); 

                             учня 4 класу Суємської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Лучина Миколу (вч. Головай Л.С.); 

- з природознавтва – ученицю 4 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Дуй Олександру (вч. Целінська І.М.); 

                                 учня 4 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І ступеня №7 Тищенка Данила (вч. Петрів В.В.); 

                                учня 4 класу Здовбицької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Корнійчука Ігора (вч. Захарчук О.М.). 

2. Здолбунівському районному методичному кабінету забезпечити участь 

у ІІІ етапі олімпіади «Юне обдарування-2016» таких учнів: 

- Орлову Софію, ученицю 4 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1; 

- Лиморенка Олександра, учня 4 класу Мізоцького навчально-виховного 

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

- Мирончук Ірину, ученицю 4 класу Копитківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Начальник відділу                                                Л.Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект наказу підготував : 

Завідувач райметодкабінету      Н. Глущук 

 

 

Погоджено  

Юрисконсульт        І. Кухарчук 

 

 

 

 


