
Робота з обдарованими учнями педагогічним колективом 

Чорноострівського НВК здійснювалася відповідно до плану роботи з 

обдарованими учнями на 2016-2017 н.р.   

 

Основні результати 

 У І (районному) етапі  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН було представлено 5 науково-дослідницьких робіт:  

 1 робота у відділені історії  України; 

 1 робота у відділені комп’ютерних наук; 

 1 робота у відділені хімії і біології; 

 2 роботи у відділені філософії та суспільствознавства. 

 За результатами районного етапу конкурсу-захисту здобуто 4 призових 

місця. Переможцями стали: 

 Відділення комп’ютерних наук – Ужицька Юлія, учениця 9-го класу. 

Диплом ІІ ступеня за захист науково-дослідницької роботи на тему 

«Хмарні технології: ІТ – технології майбутнього чи необхідність 

використання». Науковий керівник  

Ніцевич Л.В. 

 Відділення філософії та суспільствознавства – Передерій Вікторія, 

учениця 9-го класу. Диплом ІІ ступеня за захист науково-

дослідницької роботи на тему «Поняття і форми співучасті у злочині». 

Науковий керівник Барабаш С.В. 

 Відділення філософії та суспільствознавства – Макоцей Юлія, учениця    

9-го класу. Диплом ІІІ ступеня за захист науково-дослідницької роботи 

на тему «Кримінальна відповідальність за давання хабара». Науковий 

керівник Атаманчук О.І. 

 Відділення хімії і біології – Деліта Мирослава, учениця 8-го класу. 

Диплом ІІІ ступеня за захист науково-дослідницької роботи на тему 

«Сучасні методи селекції». Науковий керівник Барабаш Ю.П. 

 

 



У ІІ (районному) етапі олімпіад з базових навчальних  у 2016-2017 н.р. 

взяло участь 35 учнів навчально-виховного комплексу які  вибороли 19 

призових місць, з них: 

  6 перших місць; 

  6 других місць; 

  7 третіх місць. 

У ІІІ (обласному) етапі олімпіади з історії учениця 8-го класу Деліта 

Мирослава посіла ІІІ призове місце, вчитель Кухар Т.А. 

Впродовж року учні брали активну участь у Всеукраїнських інтернет 

олімпіадах. 

Учнями навчально-виховного комплексу за результатами ІІ (районного) 

етапу VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка здобуто 4 призових місця. 

Учениця 8-го класу Деліта Мирослава стала переможцем ІІІ (обласного) та 

IV (Всеукраїнського) етапу цього конкурсу. Вчитель Меьнітовська Г.І.  

За результатами ІІ (районного) етапу XVII Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика учні школи здобули 4 призових місця. 

Учениця 6-го класу Пасічник Роксолана, здобула ІІІ призове місце у ІІІ 

(обласному) етапі цього конкурсу.  

 

 Участь у конкурсах  

 Обласний заочний конкурс юних журналістів; 

 Конкурс «Вчимося заповідувати» 

  Всеукраїнська акція «Годівничка» 

 Конкурс з біології «Юний дослідник» (вікова категорія 9-11 років) 

 Міжнародний конкурс із Web-дизайну та комп'ютерної графіки 

 Всеукраїнський творчий конкурс з майстерності використання ІКТ для 

учні 5–11 класів 

 Інтерактивний конкурс-квест  "Айтішка" для учнів 5-7 класів 



 Багато учнів школи успішно виступили у Всеукраїнських та 

Міжнародних інтерактивних конкурсах: «Бобер» з інформатики, «Сонячник» з 

українознавства «Кенгуру» з математики, «Колосок» з природознавства 

«МАН Юніор» (у 4 номінаціях), «Лелека» з історії, «Кришталева сова» з 

правознавства та інших.   

 

 Шляхи реалізації обдарувань 

 У 2016-2017 н.р. учні 9-11-х класів що займалися написанням науково-

дослідницьких робіт взяли участь в роботі мобільно-консультаційного пункту  

Хмельницького територіального відділення МАН України.   

 З метою відстеження здібностей, обдарувань учнів та можливістю їх 

реалізувати у гуртку, секції, (за бажанням дитини) створено інформаційний банк 

даних усіх учнів 1-11 класів. 

Завідуючими навчальними кабінетами у відповідності до вимог поновлено 

класні куточки по роботі з обдарованими дітьми.  

 Поновлена інформація про школу олімпійського резерву Чорноострівського 

НВК на 2016-2017 н.р.  

Станом на 1 червня 2016 року до школи олімпійського резерву внесено 13 

учнів 7-11-х класів. Вчителями що закріплені за учнями із школи олімпійського 

резерву розроблені індивідуальні програми для підготовки учнів до участі в 

творчих конкурсах, змаганнях, олімпіадах.  

Робота учнівського наукового осередку «Прометей» протягом 2016-2017 н.р. 

здійснювалася відповідно до його річного плану роботи. 

У відповідності до плану роботи у вересні 2016 року проведено 

організаційне засідання учнівського наукового осередку «Прометей», 

інструктивно-методичну нараду з учнями членами МАН та науковоми 

керівниками по ознайомленню із новими документами та наказами про 

проведення етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт,  звітно-виборчу конференцію на якій обрано голову, співголову та членів 

наукового товариства. 



В період із вересня по січень місяць надавалися консультації для наукових 

керівників та учнів членів МАН.  

У січні 2017 року учні взяли участь у тренувальних зборах переможців І 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. 

Впродовж року у відповідності до плану проведені засіданя секцій наукового 

осередку, на яких розглянуто ряд теоретичних та практичних питань із написання 

та захисту  науково-дослідницьких робіт. 

На протязі 2016-2017 навчального року шкільним психологом здійснювався 

психологічний супровід обдарованих дітей:  

 діагностика загальних здібностей (обдарованості); 

 тестування під час вибору профілю, індивідуальна діагностика; 

 розвиваюча та психокорекційна робота; 

 консультації, виступи на батьківських зборах; 

 підготовка вчителів до роботи з обдарованими дітьми; 

 створення і накопичення банку даних; 

 спостереження, аналіз. 

Налагоджено розміщення на інтернет-сторінці школи матеріалів про наукові 

здобутки учнів, вчителів та проведені заходи на базі школи.   

 

Інноваційна діяльність 

З 2016 року Чорноострівський НВК включений до переліку шкіл де 

проводиться дослідницько-експериментальна робота Всеукраїнського рівня за 

темою: «Впровадження особистісно-зорієнтованої освіти на засадах 

гуманної педагогіки» 

Із 2016 року школа є партнером Всеукраїнського науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України»  

 

 Водночас значної уваги потребують такі питання як: 

 залучення більшої кількості учнів до написання науково-дослідницьких 

робіт; 



 активізація роботи учнів та їх наукових керівник по підготовці до 

написання контрольних робіт на ІІ та ІІІ етапах конкурсу-захисту; 

 активізація учнів до участі у заочних заочних конкурсах наукових робіт; 

 підвищення якості науково-дослідницьких робіт; 

 якість підготовки учнів до участі у олімпіадах з базових навчальних 

дисциплін;  

 залучення учнів та вчителів до проектної діяльності; 

 залучення учнів до участі у інтернет олімпіадах; 

 пошук шляхів стимулювання та нагородження учнів що стали 

переможцями та призерами різноманітних олімпіад та конкурсів. 

 

 

 

 


