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АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ РОБОТИ 
загальноосвітніх навчальних закладів Хорольського району з організації 

роботи з обдарованими дітьми   

 Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, її інтелектуальна еліта, гордість і 
честь України, її світовий авторитет – під таким девізом працюють педагогічні 
колективи навчальних закладів Хорольщини. Питання роботи з обдарованими ді-
тьми – одне з головних відділу освіти. 

 За останні роки в районі відкрито 5 навчальних закладів нового типу: Хо-
рольська та Новоаврамівська гімназії, спеціалізовані школи з поглибленим ви-
вченням окремих предметів. Діє мережа факультативів для обдарованих школярів, 
84% учнів охоплено спецкурсами. 

З метою ціленаправленої роботи з обдарованою молоддю створені шкільні 
наукові товариства МАН. Творчо працює районне товариство, яке налічує 25 сек-
цій. Результатом змістовної роботи є 4 дипломи в обласному конкурсі-захисту на-
укових робіт учнів-членів МАН. 

Простежується динаміка росту переможців ІІІ і ІV етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових дисциплін: у 2005-2006 н. р. район зайняв третє мі-
сце серед інших в області та перше - серед сільських. 

Школярі навчальних закладів Хорольщини є переможцями в інтелектуаль-
них змаганнях, оглядах художньої самодіяльності, конкурсах учнівської творчості. 
Переможцем з правом участі у суперфіналі міжнародної гри „Найрозумніший” 
серед гравців молодшої ліги став учень Хорольської спеціалізованої школи 1-3 
ступенів Сапа Владислав. У регіональному етапі чергового молодіжного конкурсу 
епістолярного жанру «Розкажу тобі, як пошта допомагає мені спілкуватися з на-
вколишнім світом», започаткованого Всесвітнім поштовим союзом, переможцем 
стала Зуб Маріанна з Хорольської гімназії. 

Заслуговує на увагу досвід роботи з талановитою молоддю гімназії міста та 
Петракіївського НВК. 

Значну увагу навчанню та вихованню обдарованих дітей приділяють дошкі-
льні та позашкільні заклади, де створюються оптимальні умови для розвитку їх 
творчого потенціалу.  На допомогу педагогічним колективам по виявленню на-
хилів та здібностей кожного учня в районі працює 6 практичних психологів. Ме-
тодист-психолог районного методичного кабінету здійснює організаційно-
методичне забезпечення в їхній роботі. 

У відділі освіти створений банк даних „Обдарована дитина”. 
Набуває практика налагоджування творчих зв’язків з вищими навчальними 

закладами, зокрема: з Дніпропетровським університетом економіки і права, Пол-
тавським технічним університетом імені Юрія Кондратюка, Кременчуцьким полі-
технічним університетом, Полтавським університетом споживчої кооперації, 
МАУП, де випускники 11 класів проходять довузівську підготовку при філіалах 
цих закладів на базі шкіл міста. У результаті такої співпраці 38 є студентами цих 
вищих навчальних закладів. 

Бюджетом районного відділу освіти передбачені кошти для стимулювання 
праці учителів, учні яких здобули перемогу в конкурсах, олімпіадах, МАН, та на-
городження переможців.  
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ДОВІДКА 
про організацію роботи з обдарованими дітьми 
в навчальних закладах Хорольського району 

 
З метою виявлення та підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді, 

сприяння розвитку її таланту, духовно-емоційних і розумових здібностей, на 
виконання Указу Президента України від 8.02.2001р. № 78/1 „Про програму з 
обдарованою молоддю на 2001-2005 рр.” у районі прийнята Програма по орга-
нізації роботи з обдарованими дітьми, яка забезпечує створення чіткої системи 
навчання і виховання з цієї проблеми. 

Питання виконання заходів щодо реалізації Програми з обдарованими ді-
тьми слухалося на засідання ради районного методичного кабінету в грудні 
2005 року, на нараді директорів, на засіданнях районних методичних об’єднань. 

За останні роки відкриті навчальні заклади нового типу для розвитку тво-
рчої обдарованості: міська та Новоаврамівська гімназії, Петракіївський НВК, 
Хорольські спеціалізовані загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів №1, №3 з по-
глибленим вивченням суспільно-гуманітарних дисциплін, які охоплюють 1749 
школярів. Крім того, із 4458 учнів, які навчаються в загальноосвітніх навчаль-
них закладах, 237 вивчають поглиблено окремі предмети: в Покровськобага-
чанській ЗОШ І-ІІІ ступенів –хімію; Петрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – хімію, 
математику; Хорольській ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 - українську мову ; Хорольсь-
кій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №3 – історію і англійську мову; в Што-
мпелівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – математику; Хорольській спеціалізованій 
школі І-ІІІ ступенів № 1 – основи правознавства. 

Діє мережа факультативів для обдарованих. У 85 групах поглиблюють 
знання 1544 учні, зокрема: у 9 школах працюють факультативи з історії Полта-
вщини, у 10 школах поглиблюють знання з російської мови, у 6 школах функ-
ціонують факультативи з інформатики. Крім того, існують факультативи з кре-
слення, фізики, основ економіки, фізкультури з елементами футболу, логіки, 
хореографії, географії, підприємництва, інші. Майже всі діти охоплені навчан-
ням у спецкурсах, де виявляють свої здібності 2642 школярів. 

Одержують професійне навчання 420 учнів (водія автомобіля – 86 осіб, 
тракториста-машиніста категорії А – 179, операторів комп’ютерного набору – 
155). Профільним навчанням охоплено 636 учнів. Зокрема, природничо-
математичний напрям: фізико-математичний, хіміко-біологічний профілі; сус-
пільно-гуманітарний напрям: історичний, правовий профілі, українська філоло-
гія; технологічний напрямок. 

З метою ціленаправленої роботи з обдарованою молоддю у районі ство-
рено 27 шкільних наукових товариств, якими охоплено 320 юних науковців. 
Творчо працює районне наукове товариство, яке налічує 25 секцій , зокрема: з 
фізики, математики, інформатики, економіки, техніки, астрономії, історії Укра-
їни, історії краєзнавства, етнології, основ правознавства, географії, української, 
зарубіжної літератури, фольклористики, медицини, психології. Результатом ро-
боти є 4 призових місця в обласному конкурсі-захисті наукових робіт учнів - 
членів МАН у 2005-2006 н. р. 
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Методичним кабінетом щорічно узагальнюються результати участі зага-
льноосвітніх шкіл в конкурсах МАН, Міжнародному конкурсі з української мо-
ви імені Петра Яцика, І, ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з ба-
зових дисциплін.  

Створено банк даних „Обдарована дитина”. Розроблені методичні реко-
мендації вчителям та батькам для психолого-педагогічного обстеження дітей з 
підвищеним рівнем здібностей.  

Проводиться аналіз роботи з обдарованою молоддю по кожному навчаль-
ному закладу, визначається його рейтинг. 

Високий рівень творчої обдарованості засвідчили учасники УІ Міжнаро-
дного конкурсу з української мови: три учні з Хорольської гімназії стали учас-
никами регіонального конкурсу. 

На виконання обласної Програми з обдарованою молоддю щорічно про-
водяться Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін. 

За останні 5 років простежується динаміка росту переможців обласних 
олімпіад. Саме в них розкривається творчий потенціал школярів. 

У 2001-2002 н.році було 3 
2002-2003 н. році – 4, 
2003-2004 н. році – 8 
2004-2005 н.році – 17 
2005-2006 н. році – 19 
Найвищий рейтинг у ІІІ етапі олімпіад 2005-2006 року здобули навчальні 

заклади нового типу, зокрема Хорольська гімназія, де переможцями стали 13 
учнів. А восьмикласники Лисенко Олександр та Ігнатенко Дмитро посіли ІІІ 
місце з географії та інформатики у ІV етапі. 

Хорольська гімназія є опорною по питанню роботи з обдарованими діть-
ми. Цей заклад має свою систему підвищення рівня навчальних досягнень уч-
нів, де ведеться багатогранна робота з моніторингу досліджень гімназистів. 

До послуг школярів – гуртки художньої самодіяльності, предметні гурт-
ки: з декоративно – прикладного мистецтва; художня студія; спортивні секції. 
У цьому навчальному закладі працює літературний гурток „Джерело”, де шко-
лярі виявляють свої поетичні здібності. Стало традицією проведення свята 
„Гімн обдарованості”, на якому вручаються подяки родинам, нагороди, цінні 
подарунки учням, що стали переможцями на обласних Всеукраїнських предме-
тних олімпіадах, конкурсах, змаганнях. 

У результаті багаторічної діяльності по роботі з обдарованими дітьми гі-
мназія стала членом Всеукраїнської асоціації активних шкіл України: вона є 
лауреатом Всеукраїнського конкурсу „100 кращих шкіл України”, переможець 
(3 місце) в обласному огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання, об-
ласного зльоту юних краєзнавців, Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика. Учні цього навчального закладу – переможці обласних та 
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, обласного конкурсу-захисту нау-
кових робіт МАН, змагань з пауерліфтингу . Вони тримають першість у район-
них масових заходах, в тому числі: конкурсах і змаганнях „Козацькі забави”, 
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учнівської творчості імені Т.Г.Шевченка, екологічних бригад, художньої само-
діяльності, спортивних змаганнях. 

Усе це сприяє тому, що авторитет цього закладу високий не лише в райо-
ні, але і в області. Створена система виховної роботи. Класний керівник Круть-
ко Інна Василівна – переможець обласного конкурсу „Класний керівник 2004 
року”.  

Досвід педагогічного колективу гімназії по роботі з обдарованими учня-
ми вивчений і узагальнений районним методичним кабінетом. 

Серед загальноосвітніх навчальних закладів стали переможцями на обла-
сному етапі олімпіад учні Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1, 
Петрівської, Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів. У результаті район займає ІІІ міс-
це серед інших в області, і І – серед сільських. 

Школярі району є переможцями в обласних інтелектуальних змаганнях, 
на обласному етапі олімпіад, оглядах художньої самодіяльності, конкурсах уч-
нівської творчості: „Ідея соборності України”, „Вірю в майбутнє твоє, Україно” 
і ін.. 

Переможцем, з правом участі у суперфіналі міжнародної гри „Найрозум-
ніший” серед гравців молодшої ліги, став учень Хорольської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів №1 Сапа Владислав. У регіональному етапі чергового мо-
лодіжного конкурсу епістолярного жанру „Розкажу тобі, як пошта допомагає 
мені спілкуватися з навколишнім світом”, започаткованого Всесвітнім пошто-
вим союзом , переможцем стала Зуб Маріанна з Хорольської гімназії. 

З бюджету районного відділу освіти виділені кошти для нагородження 
переможців конкурсів, олімпіад, МАН та для стимулювання праці вчителів, ви-
хованці яких здобули перемогу, шляхом встановлення надбавок до заробітної 
плати (10-20%). 

Значну увагу навчанню та вихованню обдарованих дітей та молоді, само-
реалізації творчої особистості в сучасному суспільстві приділяють позашкільні 
заклади міста: Центр дитячої та юнацької творчості, станція юних техніків, еко-
лого-натуралістичний центр, дитячо-юнацька спортивна школа, де створюють-
ся оптимальні умови для розвитку творчого потенціалу гуртківців. 

Робота позашкільників спрямована на забезпечення соціальної адаптації 
шляхом індивідуальних консультацій, тестування, анкетування з метою вияв-
лення нахилів, здібностей учнів. 

Результатом систематичної роботи Центру дитячої та юнацької творчості 
з обдарованими дітьми є переможці обласного фестивалю-конкурсу дитячого 
естрадного мистецтва „Таланти твої, Полтавщино”, який проходив у м. Комсо-
мольську. 

Дипломантами стали члени музично-театральної студії „Дивоцвіт”, дві 
учениці перемогли в пісенному конкурсі „Хорольські зірочки”. 

У минулому році в музеї-садибі Панаса Мирного в Полтаві проходила ви-
ставка виробів Центрів дитячої та юнацької творчості, де були представлені ро-
боти кращих гуртківців: „Умілець”, „Сходинки”, „Майстриня”. 

У травні в цьому позашкільному закладі проведена велика конкурсна 
програма „Хочу стати зіркою”. 
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Творчо працює еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. У 9 гу-
ртках навчаються 135 школярів. Щороку гуртківці беруть участь у виставках, 
Всеукраїнських конкурсах. Кращі учні стали учасниками Всеукраїнських кон-
курсів „Джміль та бджілка”, „До чистих джерел”, а також обласних етапів Все-
українських акцій: „Ліси для нащадків”, „Мій рідний край, моя земля”, „Ли-
шайники – індикатори стану атмосферного повітря”, „Птах року”. Активністю 
відзначаються школярі в дослідницькій роботі: проводять фенологічні спосте-
реження, вивчають місцеву флору та фауну. Гуртківці „Водограю”, що на базі 
Петракіївського НВК, є переможцями обласного та лауреатами Всеукраїнсько-
го етапів екологічних конкурсів. 

378 учнів шкіл району є членами 11 гуртків технічного спрямування ста-
нції юних техніків. Горьовий Артем з гуртка ракетного моделювання посів дру-
ге місце в обласному колоквіумі „Космос і астрономія” і зарахований членом 
астрономо-космічного товариства „Персей”. Змістовно працюють гуртки „Гео-
метричне технічне моделювання”, „Художник-дизайнер”, „Картинг”, де найбі-
льше виявляється творча обдарованість.  

Значну увагу відділ освіти приділяє ранньому виявленню здібних та об-
дарованих дітей у 10 дошкільних закладах, які працюють за програмами „Ди-
тина” і „Малятко”. Для забезпечення сприятливих умов у різних вікових групах 
у дитячому дошкільному закладі „Яблунька” широко використовується рання 
діагностика для виявлення творчого потенціалу особистості. З цією метою за-
стосовуються різні види тренінгів для стимулювання творчого мислення, удо-
сконалення комунікативних можливостей. Педагогічні колективи дошкільних 
закладів творчо організовують дозвілля малят через пошук цікавих оригіналь-
них форм: використання музично-дидактичних ігор, дослідження природи шля-
хом проведення пізнавальних екскурсій, організації конкурсів. Працюють гурт-
ки образотворчої діяльності, художньої праці, театральні, спортивні, які органі-
зовуються з урахуванням здібностей вихованців та запитів батьків. 

На допомогу педагогічним колективам по виявленню нахилів, здібностей 
та обдарувань кожного учня в районі працює 6 практичних психологів. Мето-
дист-психолог районного методичного кабінету здійснює організаційно-
методичне забезпечення в їхній роботі шляхом проведення семінарів, тренінгів, 
психологічних досліджень, анкетування. Результати доводяться до відома педа-
гогічних колективів дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

Працюють гуртки „Юний психолог”, „Сам собі психолог”, у гімназії міс-
та на громадських засадах функціонує гурток „Гендерна культура молоді”. 
Ефективно діє факультативний курс „Основи психології” у Петракіївському 
НВК. 

Матеріали про роботу з обдарованими дітьми широко висвітлюються на 
сторінках районної газети „Вісті Хорольщини”, по місцевому радіомовленню, 
перед батьківською громадськістю. 

У загальноосвітніх навчальних закладах набуває практика налагоджувати 
зв’язки з вищими навчальними закладами. Випускники проходять довузівську 
підготовку при філіалах на базі навчальних закладів міста, зокрема: Дніпропет-
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ровського університету економіки і права, Полтавського технічного університе-
ту імені Юрія Кондратюка, Кременчуцького політехнічного університету, Пол-
тавського університету споживчої кооперації, МАУП. З цими закладами скла-
дені угоди про зарахування випускників 11-х класів за результатами екзаменів 
підготовчих курсів. 

У ході такої співпраці викладачі цих закладів запрошуються до участі в 
районних конференціях, масових заходах, де є змога підвищити свій фаховий 
потенціал педагогів загальноосвітніх навчальних закладів шляхом спілкування 
з науковцями. За 3 роки 38 учнів шкіл району стали студентами вищих навча-
льних закладів. 

З метою підвищення професійної майстерності з обдарованою молоддю 
учителі впроваджують сучасні технології. Особлива перевага надається інтер-
активним методам навчання, особистісно зорієнтованого підходу. 

Досвід навчальних закладів Хорольського району з питання організації 
роботи з обдарованими дітьми вивчено та занесено до обласної картотеки кра-
щого педагогічного досвіду у 2006 році. 
  
Настенко Н.В., 
завідуюча відділу методики виховання 
Полтавського обласного інституту  
післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В.Остроградського 

Сімрок Г.П.,
методист методичного кабінету

відділу освіти Хорольської районної
державної адміністрації

 
Квітень 2006 року 
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П Л А Н 
роботи відділу освіти Хорольської РДА по роботі з обдарованою молоддю  

на 2005-2006 навчальний рік 
 

1.Впроваджувати систему ранньої і поетапної діагностики та своєчасного 
виявлення обдарованих дітей і молоді різних вікових категорій. 

 

Постійно. Відділ освіти, методкабінет, директори шкіл, практичні 
психологи

 
2.Розширювати мережу експериментальних майданчиків, класів з поглиб-

леним вивченням окремих предметів та шкіл нового типу. 
 

Постійно.  Відділ освіти, методкабінет, директори шкіл
 
3.Організувати на базі позашкільних закладів району творчі клуби, студії, 

майстерні та інші об’єднання різної тематики і направленості. 
 

Постійно.  Керівники позашкільних установ
 
4.Розробити методичні рекомендації та поради: 
- Батькам щодо розвитку творчих можливостей дитини; 
- Батькам, які хочуть зробити обдарованою свою дитину;  
- Вчителям, як навчати обдарованих дітей; 
- Як розвивати творчість; 
- Як розвивати творчі можливості учня з початковим рівнем навчальних 

досягнень. 
 

Постійно.  Відділ освіти, методкабінет, практичні психологи
 
5.Залучати до роботи з обдарованими дітьми працівників установ культу-

ри, органів охорони здоров’я, головних спеціалістів промислових та сільського-
сподарських підприємств району, наукових працівників ВНЗ. 

 

Постійно. Відділ освіти, директори шкіл, керівники позашкільних 
установ.

 
6.Висвітлювати проблеми роботи з обдарованими дітьми на сторінках ра-

йонної газети та по місцевому радіомовленню. 
 

Постійно.  Відділ освіти, директори шкіл
 
7.Організувати проведення наукових конференцій, семінарів, турнірів, 

тижнів, олімпіад. 
 

Постійно.  Відділ освіти, директори шкіл
 
8.Проводити районні огляди-конкурси по захисту творчих науково-

дослідницьких робіт учнів. 
 

Грудень 2006р.   Відділ освіти, директори шкіл
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9.Пропагувати кращі наукові авторські розробки дидактичного, психоло-
го-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу з обдарованими 
дітьми. 

 

Постійно. Районний методичний кабінет
10.Надавати методичну допомогу педагогічним колективам шкіл та по-

зашкільних установ у роботі з обдарованими дітьми. 
 

Постійно. Районний методичний кабінет
 

 
11.Поновити районний банк даних обдарованих дітей. 
 

До 
20.09.2005р.  

Олексюк О.О. – методист РМК

 
12.Створити постійно діючу районну методичну раду з проблем обдаро-

ваності. 
 

До 
15.09.2005р.  

Райво, райметодкабінет

 
13.Дослідити особливості формування обдарованості учнів та умов на-

вчання в Хорольській гімназії та Петракіївському навчально-виховному ком-
плексі. 

 

Протягом ро-
ку.  

Райво, райметодкабінет, практичні психологи

 

 
14.Організувати проведення семінарів, курсів, науково-практичних кон-

ференцій, круглих столів, консультацій для учнів, учителів, батьків з проблем 
розвитку здібностей та задатків в учнівської молоді. 

 

Постійно. Райво, директори шкіл, райметодкабінет
 

 
15. Організувати проведення епізодичного семінару керівників секцій на-

укових товариств навчальних закладів району. 
 

Вересень 2005р. 
березень 2006р. 

Райво, райметодкабінет

 

 
16.Проаналізувати стан роботи з обдарованими дітьми, наслідки узагаль-

нити на нараді директорів. 
 

Квітень 
2006р.  

Олексюк О.О. – методист РМК
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Програма заходів щодо залучення обдарованої учнівської молоді до науко-
вих досліджень та розвитку наукового Товариства учнів Хорольського ра-

йону Полтавської області 
 

 І. Науково-методичне та нормативно-правове забезпечення роботи 
щодо залучення учнівської молоді до наукових досліджень 
 1. Розробити та затвердити умови проведення конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів наукового товариства Хорольського району. 
Грудень 2003р. Відділ освіти

 

ІІ. Організаційне сприяння залученню обдарованої учнівської молоді 
до наукових досліджень 

1. Сформувати мережу наукових товариств учнівської молоді в ЗНЗ райо-
ну і забезпечити координацію їх роботи. 
2003-2004р.р. Директори ЗНЗ, райметодкабінет

 

2. Сприяти участі учнівської молоді у проведенні наукових досліджень, 
що здійснюються вищими навчальними закладами. 
Постійно Директори ЗНЗ, райметодкабінет

 

3. Забезпечити проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких ро-
біт учнів – членів шкільних та районного наукових товариств. 
Щорічно Директори ЗНЗ, райметодкабінет

 

ІІІ. Поліпшення умов для науково-дослідницької роботи учнівської 
молоді 

1. Сприяти наданню учням – членам наукового товариства Хорольського 
району для користування бібліотечні фонди, комп’ютерну техніку ЗНЗ району. 
Постійно Директори ЗНЗ

 

2. Організувати лекторій, аналітичні читання для обдарованої учнівської 
молоді з актуальних напрямків наукових досліджень. 
Щорічно Директори ЗНЗ, райметодкабінет

 

3. Забезпечити проведення наукових учнівських конференцій та читань. 
Щорічно Директори ЗНЗ, райметодкабінет

 

4. Забезпечити видання тез науково-дослідницьких робіт учнів, які стали 
переможцями районного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. 
Щорічно Відділ освіти.

 

IV. Стимулювання роботи з обдарованою молоддю та соціальна під-
тримка обдарованої молоді 

1. Організувати відпочинок в оздоровчих таборах обдарованих учнів – 
переможців конкурсів науково-дослідницьких робіт. 
Щорічно Відділ освіти.
 

 2. Забезпечити проведення ефективної профорієнтаційної роботи з обда-
рованими учнями щодо продовження їх навчання та праці в Україні. 
Щорічно Відділ освіти, директори ЗНЗ, практичні психологи
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Хорольська районна державна адміністрація 
Відділ освіти 

 
НАКАЗ 

 
від 24 березня 2006 року         № 65 
 
Про організацію роботи з обдарованими 
дітьми в педагогічних колективах  
загальноосвітніх навчальних закладів у 
2006 - 2007 навчальному році 
 
 З метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, сприяння розвитку 
її таланту, духовно – емоційних і розумових здібностей, на виконання заходів 
відділу освіти по роботі з обдарованою молоддю на 2006 – 2007 навчальний рік, 
спрямованих на пошук, навчання, виховання і розвиток обдарованих дітей та 
учнівської молоді, з метою поліпшення роботи з обдарованими учнями  
 н а к а з у ю: 
  

1.Директорам шкіл: 
 1.1. До 06.05.2006 року проаналізувати стан роботи з обдарованими діть-
ми. 
 1.2. До 06.05.2006 року поповнити шкільний банк даних „Обдарованість”. 
 1.3. До 06.05.2006 року спланувати роботу з обдарованими дітьми та роз-
робити конкретні заходи щодо її поліпшення на 2006 - 2007 н.р. 
 1.4. До 20.05.2006 року подати дані в РМК про учнів для поновлення ра-
йонного банку даних „Обдарованість” (Додаток №1). 
 1.5. Тримати на постійному контролі роботу предметних гуртків. 
 1.6. На засіданнях педагогічної ради школи заслуховувати звіти вчителів-
предметників про роботу з обдарованими дітьми. 
 1.7. На засіданнях внутрішкільних методичних об’єднань більш детально 
розглядати роботу з обдарованими дітьми. 
 1.8. Забезпечити активну участь обдарованих дітей у підготовці та напи-
санні творчих наукових робіт, конкурс-захист яких відбудеться у грудні 2006 
року. 
 1.9.До 20.05.2006 року направити у відділ освіти мережу секцій шкільно-
го товариства учнів, плани та заходи по роботі з обдарованими дітьми на 2006-
2007 н.р. (Додатки №2, №3, №4). 
  

2.Керівникам позашкільних навчальних закладів: 
 2.1. До 20.05.2006 року спланувати роботу з обдарованими дітьми. 
  

3. Методичному кабінету: 
 3.1. Проаналізувати на засіданні методичної ради питання „Про роботу 
загальноосвітніх шкіл з обдарованими дітьми”. 
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Додаток №1 
   до наказу райво № 65 від 24.03.2006року 

1.Прізвище 
2.Ім’я 
3.По батькові 
4.Число, місяць, рік народження 
5.Школа 
6.Досягнення: 
 

Районна Обласна Всеукраїнська 
Навчальний  

рік 
Пред-
мет 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 
вчителя 

Олім-
піада МАН Олім-

піада МАН Олім-
піада МАН 

         
 

7.Інші досягнення: 
Р і к Досягнення дитини 

  
 

Додаток №2 
до наказу райво №65 від 24.03.2006р. 

„Затверджую” 
Директор школи_______________________ 

Мережа секцій шкільного наукового товариства______________________ 
 

Керівники секцій 
(ПІБ , фах, кате-
горія) 

 Дані про учня Наукова проблема, над якою 
працює учень 

№  Назва 
секції 

Шкільні Наукові ПІБ Дата наро-
дження 

Клас Назва 
роботи 

Результат 
роботи 

Форми 
роботи 

          
 

Додаток №3 
до наказу райво №65 від 24.03.2006 року 

„Затверджую” 
Директор школи _______________________ 
План роботи ____________________ з обдарованими дітьми на 2006-2007 н.рік 
 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний 
    

 
Додаток №4 

до наказу райво № 65 від 24.03.2006 року 
„Затверджую” 
Директор школи _________________ 
Додаткові заходи по роботі з обдарованими дітьми ______________на 2006-2007 н.р. 
 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний 
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Хорольська районна державна адміністрація 

Відділ освіти 
 

НАКАЗ 
 

від 22 грудня 2005 року         № 338 
 
Про підсумки проведення ІІ (районного) 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з базових дисциплін у 2005-2006 н.році 
 
 На виконання обласної Програми з обдарованою молоддю, затвердженою 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11.06.2001 року, 
наказу управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 
№ 533 від 12.10.2005 року, наказу відділу освіти Хорольської районної держав-
ної адміністрації № 284 від 02.11.2005р. „Про проведення І і ІІ етапів Всеукра-
їнських учнівських олімпіад з базових дисциплін” у листопаді-грудні проводи-
лися районні олімпіади з таких предметів: української мови і літератури, німе-
цької, французької, англійської мов, біології, математики, географії, основ пра-
вознавства, фізики, хімії, основ інформатики та обчислювальної техніки, історії, 
основ економіки, трудового навчання, у яких взяли участь 646 учнів з 25 навча-
льних закладів ( у минулому році 640). З них 137 школярів навчаються у навча-
льних закладах нового типу, що становить 21,2% від загальної кількості учас-
ників (в 2004-2005 н.році – 21,2%). 
 Переможцями районного етапу учнівських олімпіад стали 178 учнів, що 
становить 27,55% (в 2002-2003 н.році – 19,1%, 2003-2004 н.році -21,4, 2004-
2005 н.році – 22%) (Додаток №1). 
 І місце отримали 61 учасник (34,26%), з них 33 учні з міських загальноос-
вітніх навчальних закладів (55%), 28 учнів із сільських (45%). 
 ІІ місце одержали 62 учні (34,83%), в тому числі: 24 навчається у міських 
навчальних закладах, що становить 38,7%, 38 – у сільських, це 61,3%. 
 ІІІ місце зайняли 55 учасників (30,89%). З міських загальноосвітніх на-
вчальних закладів 22 учні (40%), із сільських – 33 (60%). 
 Найвищий рейтинг у ІІ етапу учнівських олімпіад здобули учнівські ко-
манди з навчальних закладів нового типу: Хорольської гімназії (директор Ко-
пайгора М.М.) – 1,97, Новоаврамівської гімназії (директор Коротич Л.П.) -1,38, 
Петракіївського НВК (директор Загрива Л.М.) – 1,16. 
 Серед загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів вдало виступили учні Вишня-
ківської (директор Лобурець В.Т.), Хорольської спеціалізованої школи №1 (ди-
ректор Демент В.І.), Ковалівської (директор Матвійченко Т.В.), Староаврамів-
ської (директор Олексенко О.В.), Мусіївської (директор Донець Н.В.) (Додаток 
№ ). 
 У порівнянні з минулим роком результативними виявилися учнівські ко-
манди Штомпелівської (директор Догадайло Г.І.), Ковалівської (директор Мат-
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війченко Т.В.), Петрівської (директор Гончаренко Л.Г.) загальноосвітніх шкіл І-
ІІІ ступенів (Додаток № ). 
 Особливої уваги заслуговують учні, які стали переможцями 2 і більше 
олімпіад у ІІ етапі (Додаток №2). Змістовну роботу у їх підготовці показали 
учителі загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток №3). 
 Проте недостатньо уваги приділяється з боку адміністрації і всього педа-
гогічного колективу роботі з обдарованими дітьми у Ялосовецькій (директор 
Жеденко Л.А.), Березняківській (директор Кочура І.П.) загальноосвітніх школах 
І-ІІІ ступенів, де немає жодного переможця у ІІ етапі. Не приділяють уваги ви-
явленню обдарованих школярів та роботі з ними у загальноосвітніх навчальних 
закладах І-ІІ ступенів. 
 Послабили роботу з цього питання педагогічні колективи у загальноосві-
тніх навчальних закладах: Хорольській спеціалізованій школі №3 (директор 
Лукаш Т.П.), Хорольській №4 (директор Рябухін А.І.), Трубайцівській (дирек-
тор Кочура П.І.), Покровськобагачанській (директор Ситнікова Л.І.). 
 Низьку якість навчальних досягнень показали учні з хімії, основ інформа-
тики та обчислювальної техніки. Малочисельною представлена команда учнів 
на олімпіаду з основ інформатики та обчислювальної техніки ( 4 навчальні за-
клади) 
 Значну допомогу у проведенні районного етапу учнівських олімпіад з ба-
зових дисциплін надали дирекція та педагогічний колектив з гімназії міста (ди-
ректор Копайгора М.М.).  
 Належну роботу в дотриманні Положення про Всеукраїнські учнівські 
олімпіади (організація та проведення) забезпечив районний методичний кабінет 
(завідуюча Глущенко Л.А.). 
  

Виходячи з вищезазначеного, н а к а з у ю: 
 1.Нагородити грамотами відділу освіти Хорольської районної державної 
адміністрації переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базо-
вих дисциплін (Додаток №1). 
  

2. Нагородити грамотами відділу освіти Хорольської районної державної 
адміністрації вчителів, які підготували двох і більше переможців районного 
етапу учнівських олімпіад (Додаток № 3). 
  

3. Нагородити грамотами відділу освіти Хорольської районної державної 
адміністрації директорів: Копайгору М.М. (Хорольська гімназія), Коротича 
Л.П. (Новоаврамівська гімназія), Загриву Л.М. (Петракіївський НВК) за органі-
зацію творчої роботи педагогічних колективів з обдарованою молоддю. 
  

4. Винести подяку за організаційно-методичну роботу по підготовці і 
проведенню ІІ (районного ) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базо-
вих дисциплін завідуючій районним методичним кабінетом Глущенко Л.А., 
членам оргкомітету: Сєдих А.В., Сімрок Г.П., Зуєвій Л.М. , Кучеренко В.М. , 
Копайгорі М.М; головам журі олімпіад: Гарбару М.Г., Пасічник Н.В., Козлову 
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Ю.Ф. (Хорольська гімназія), Рябенко С.М., Дігтяр Н.Г. (Хорольська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №4), Войтюк О.І. (Шишаківська ЗОШ), Козлову В.А., Троян Л.М., Ко-
зловій А.Г. (Хорольська спеціалізована школа №1), Марченку М.В. (Трубайців-
ська ЗОШ), Маюренку В.М. (Хильківська ЗОШ), Цюрі К.П. (Ялосовецька 
ЗОШ). 
  

5. Директорам : Ялосовецької ЗОШ Жеденко Л.А., Березняківської Кочурі 
І.П. активізувати роботу педагогічних колективів з обдарованими дітьми. 

 
6. Директорам шкіл: 
6.1. Звернути увагу на роботу педагогічних колективів з підвищення яко-

сті навчальних досягнень учнів з хімії та основ інформатики. 
6.2. Розробити заходи щодо виявлення обдарованої молоді та відповідну 

роботу з нею. 
До 25.01.2006 року. 

 
7. Районному методичному кабінету (завідуюча Глущенко Л.А.): 
7.1. Проаналізувати підсумки ІІ етапу олімпіад з базових дисциплін на 

нараді директорів та на районних методичних об’єднаннях. Внести пропозиції 
щодо удосконалення їх проведення. 

Лютий 2006 р. 
7.2. Вивчити і узагальнити досвід педагогічного колективу Хорольської 

гімназії по роботі з обдарованою молоддю. 
Травень 2006 р. 

 
8. Централізованій бухгалтерії відділу освіти (головний бухгалтер Андрієв-

ська І.А.) провести фінансування для відзначення учнів, які зайняли І місце в ІІ 
етапі учнівських олімпіад. 

 
9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на районний методич-

ний кабінет (завідуюча Глущенко Л.А.). 
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Додаток № 2 
 до наказу райво № 338 від 22.12.2005р. 
 

СПИСОК УЧНІВ, 
які стали переможцями двох і більше учнівських олімпіад у ІІ етапі 

 
1. Лисенко Олександр, учень 8 класу Хорольської гімназії – з фізики, англійсь-
кої мови, математики, географії, історії, української мови, хімії 
2. Фурсов Ігор, учень 11 класу Хорольської гімназії – з фізики, математики, гео-
графії, економіки, хімії 
3. Фесенко Ольга, учениця 10 класу Вишняківської ЗОШ І-ІІІ ступенів – з анг-
лійської мови, географії, історії, основ економіки, основ правознавства 
4. Яковенко Інна, учениця 10 класу Новоаврамівської гімназії – з фізики, гео-
графії, української мови, ОІТ 
5. Ігнатенко Дмитро, учень 8 класу Хорольської гімназії – з фізики, математики, 
ОІТ 
6. Бровко Валерія, учениця 7 класу Хорольської гімназії – з фізики, математики, 
географії 
7. Заєць Микола, учень 9 класу Хорольської гімназії – з історії, географії, основ 
правознавства 
8. Чишко Наталія, учениця 9 класу Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ сту-
пенів №3  – з біології, математики, української мови 
9. Лоза Світлана, учениця 11 класу Новоаврамівської гімназії – з географії, 
української мови, французької мови 
10. Цівина Максим, учень 9 класу Хорольської гімназії – з математики, фізики  
11. Данилейко Андрій, учень 10 класу Хорольської гімназії – з фізики, основ 
економіки 
12. Докторов Антон, учень 10 класу Хорольської гімназії – з англійської мови, 
географії 
13. Копайгора Богдана, учениця 9 класу Хорольської гімназії – з математики, 
географії 
14. Козлов Микола, учень 10 класу Хорольської гімназії – з математики, хімії 
15. Зуб Маріанна, учениця 10 класу Хорольської гімназії – з української мови, 
англійської мови 
16. Никифоренко Тетяна, учениця 9 класу Петракіївського НВК – з фізики, 
української мови 
17. П’яніна Світлана, учениця 10 класу Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів № 1 – з історії, української мови 
18. Сапа Владислав, учень 8 класу Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ сту-
пенів № 1 – з сторії, біології 
19. Кібенко Юрій, учень 11 класу Новоаврамівської гімназії – з математики, 
ОІТ 
20. Євтушенко Роман, учень 11 класу Новоаврамівської гімназії – з основ пра-
вознавства, основ економіки 
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Додаток № 3 
 до наказу райво № 338 від 22.12.2005р. 

 
СПИСОК УЧИТЕЛІВ 

на нагородження грамотою відділу освіти Хорольської районної державної 
адміністрації, які підготували 2 і більше переможців ІІ (районного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2005-2006 н. році 
 
1. Троян Лідія Михайлівна, учителька біології Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ сту-
пенів № 1 
2. Єгоркіна Світлана Олександрівна, учителька біології Штомпелівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів  
3. Гончаренко Оксана Федорівна, учителька англійської мови Хорольської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 
4. Шкарупа Ольга Григорівна, учителька англійської мови Хорольської гімназії 
5. Крутько Інна Василівна, учителька англійської мови Хорольської гімназії 
6. Козлов Юрій Федорович, учитель математики Хорольської гімназії 
7. Гудзь Людмила Василівна, учителька математики Хорольської гімназії 
8. Козлова Валентина Сергіївна, учителька математики Хорольської гімназії 
9. Кривошта Ольга Григорівна, учителька географії Новоаврамівської гімназії 
10. Гарбар Галина Володимирівна, учителька географії Хорольської гімназії 
11. Стеценко Тетяна Василівна, учителька географії Петракіївського НВК 
12. Гарбар Микола Григорович, учитель географії і основи економіки Хорольської гімназії 
13. Козлов Володимир Андрійович, учитель історії і основ правознавства Хорольської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 
14. Дзюба Надія Олексіївна, учителька історії Хорольської гімназії 
15. Дацко Лідія Миколаївна, учителька історії і основ правознавства Хорольської гімназії 
16. Вінніченко Лариса Павлівна, учителька історії і основ правознавства Вишняківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
17. Барило Галина Григорівна, учителька історії і основ правознавства Ковалівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 
18. Звірко Лариса Миколаївна, учителька історії і основ правознавства Хорольської і Но-
воаврамівської гімназій 
19. Логвиновська Валентина Григорівна, учителька історії і основ правознавства Покров-
ськобагачанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
20. Старчик Лідія Миколаївна, учителька української мови і літератури Хорольської гімназії 
21. Жалдак Галина Василівна, учителька української мови і літератури Петракіївського 
НВК 
22. Димитров Володимир Пилипович, учитель основ інформатики і фізики Новоаврамів-
ської гімназії 
23. Жолубак Віктор Іванович, учитель основ інформатики Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
24. Цівина Олександр Іванович, учитель фізики і основ інформатики Хорольської гімназії 
25. Горбатко Олена Володимирівна, учителька фізики і основ інформатики Хорольської 
гімназії 
26. Красножон Галина Василівна, учителька географії, основ правознавства Покровсько-
багачанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
27. Пасічник Наталія Володимирівна, учитель фізики Хорольської гімназії 
28. Кулик Таїсія Вікторівна, учитель української мови і літератури Хорольської гімназії 
29. Шип Анжеліка Анатоліївна, учитель хімії Хорольської гімназії 
30. Бова Людмила Володимирівна, учитель біології Хорольської гімназії 
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Додаток № 4 
 до наказу райво № 338 від 22.12.2005р. 
 

РЕЙТИНГ УЧАСТІ 
учнівських команд загальноосвітніх навчальних закладів 

у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 
 

Історія Основи правознавс-
тва 

Українська мова і  
література 

 
 
Назва навчаль-
них закладів 

К-сть 
приз. 

Рей 
тинг 

Міс-
це 

К-сть 
приз. 

Рей 
тинг 

Міс-
це 

К-сть 
приз. 

Рей 
тинг 

Міс-
це 

1. Хорольська спе-
ціалізована шко-
ла І-ІІІ ст. №1  

2 1,6 4 1 1 5 2 0,25 5 

2. Хорольська гім-
назія 3 0,5 5 2 0,66 6 6 1,8 1 

3. Хорольська спе-
ціалізована шко-
ла І-ІІІ ст. №3 

- 12,64 13 - 11,7 11 2 0,33 4 

4. Хорольська 
ЗОШ І-ІІІ ст. №4 - 12,2 14 1 0,25 7 - 32,2 7 

5. Андріївська 
ЗОШ І-ІІІ ст. - 12,2 14 - - - - 26,2 9 

6. Березняківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. - - - - 18 7 - 21,8 15 

7. Вишняківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 1 1,66 3 1 1,66 3 1 1 3 

8. Ковалівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 2 4 1 1 1,5 4 - 31 8 

9. Мусіївська ЗОШ 
І-ІІІ ст. 2 2 2 - 2 14 - 21,9 14 

10. Новоаврамів-
ська гімназія - 16,83 10 1 5 1 2 1,5 2 

11. Покровсько-
багачанська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

1 0,33 6 4 2 2 - 20,25 18 

12. Петрівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. - 9,5 17 - 13,5 10 1 1 3 

13. Петракіївський 
НВК  - 18,5 9 1 5 1 2 1,5 2 

14. Староаврамів-
ська ЗОШ І-ІІІ 
ст. 

- 11,5 16 - 5 13 1 0,33 4 

15. Трубайцівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 1 0,33 6 - - - - 25 10 

16. Хильківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. - 14 11 - 9 12 - 34,83 6 

17. Шишаківська - 12,82 12 - 16,5 9 - 20,5 17 
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ЗОШ І-ІІІ ст. 
18. Штомпе-
лівська ЗОШ І-
ІІІ ст. 

1 0,25 7 - 17 8 - 22,62 13 

19. Ялосовець-
ка ЗОШ І-ІІІ ст. - - - - - - - 24,62 11 

20. Бовбасівсь-
ка ЗОШ І-ІІ ст. - - - - - - - - - 

21. Вергунівсь-
ка ЗОШ І-ІІ ст. - 19 8 - - - - 23,25 12 

22. Грушинська 
ЗОШ І-ІІ ст. - 8,5 18 - - - - 20,75 16 

23. Миколаїв-
ська ЗОШ І-ІІ ст. - - - - - - - - - 

24. Новоіванів-
ська ЗОШ І-ІІ ст. - - - - - - - 19 19 

25. Новачихсь-
ка ЗОШ І-ІІ ст. - 11,75 15 - - - - 16,66 20 

26. Попівська 
ЗОШ І-ІІ ст. - - - - - - - 25 10 

27. Тарасівська 
ЗОШ І-ІІ ст. - - - - - - - - - 

 
 
ПРИМІТКА: У загальноосвітніх навчальних закладах, де немає переможців, 
місце команди визначено за формулою, де замість суми набраних балів пере-
можцями бралась сума балів, набрана учасниками олімпіади з даного предмету 
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Додаток № 4 
 до наказу райво № 338 від 22.12.2005р. 
 

РЕЙТИНГ УЧАСТІ 
учнівських команд загальноосвітніх навчальних закладів у ІІ етапі  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 
 

Англійська мова Хімія Географія   
 
Назва навчаль-
них закладів К

-с
ть

 
пр
из

. 

Ре
й 

ти
нг

 

М
іс

-ц
е 

К
-с
ть

 
пр
из

. 

Ре
йт
ин

г 

М
іс

-ц
е 

К
-с
ть

 
пр
из

. 

Ре
йт
ин

г 

М
іс

-ц
е 

1. Хорольська 
спеціалізова-
на школа І-ІІІ 
ст. №1  

2 1,6 2 - 1,16 0 - 4,39 13 

2. Хорольська 
гімназія 6 1,91 1 2 1,42 2 6 2,33 1 

3. Хорольська 
спеціалізова-
на школа І-ІІІ 
ст. №3 

- 24,2 7 - 2,48 0 - 5,87 7 

4. Хорольська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
№4 

- 10,3 15 - 0,68 0 - 4,37 14 

5. Андріївська 
ЗОШ І-ІІІ ст. - 15,5 11 - 13,9 0 - 5,18 9 

6. Березняківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. - 3 17 - - - - - - 

7. Вишняківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 2 1 3 - - - 1 0,25 4 

8. Ковалівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. - - - - 3,97 0 - 5,75 8 

9. Мусіївська 
ЗОШ І-ІІІ ст. - 14 14 - 3,53 0 - 8,4 5 

10. Новоаврамів-
ська гімназія - - - - 6,32 0 5 2,33 1 

11. Покровсько-
багачанська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

- 29,6 6 1 1 3 1 0,25 4 

12. Петрівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. - 14,75 13 1 1,5 1 - 6,12 6 

13. Петракіївсь-
кий НВК  1 0,33 4 - - - 2 0,33 3 

14. Староавра-
мівська ЗОШ 
І-ІІІ ст. 

- - - - 4,6 0 - 4,5 12 
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15. Трубайцівсь-
ка ЗОШ І-ІІІ 
ст. 

- 34 5 - 2,52 0 1 1,5 2 

16. Хильківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. - 23 8 - 3,75 0 - 5 10 

17. Шишаківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. - 21 9 - 1,2 -0 - 2,87 15 

18. Штомпелів-
ська ЗОШ І-
ІІІ ст. 

- 16 10 - 3,15 0 1 0,25 4 

19. Ялосовецька 
ЗОШ І-ІІІ ст. - 15 12 - 0,75 0 - 4,83 11 

20. Бовбасівська 
ЗОШ І-ІІ ст. - - - - - - - - - 

21. Вергунівська 
ЗОШ І-ІІ ст. - 9 16 - - - - 6,12 6 

22. Грушинська 
ЗОШ І-ІІ ст. - - - - - - - 2,69 16 

23. Миколаївська 
ЗОШ І-ІІ ст. - - - - - - - - - 

24. Новоіванівсь-
ка ЗОШ І-ІІ 
ст. 

- - - - - - - 1,75 17 

25. Новачихська 
ЗОШ І-ІІ ст. - - - - - - - - - 

26. Попівська 
ЗОШ І-ІІ ст. - - - - - - - - - 

27. Тарасівська 
ЗОШ І-ІІ ст. - - - - - - - - - 

  
ПРИМІТКА: У загальноосвітніх навчальних закладах, де немає переможців, 
місце команди визначено за формулою, де замість суми набраних балів пере-
можцями бралась сума балів, набрана учасниками олімпіади з даного предмету 
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Додаток № 5 

 до наказу райво № 338 від 22.12.2005р. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ 
учнівських команд загальноосвітніх навчальних закладів у ІІ етапі  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (2005-2006 н.рік) 
 

Назва закладу К-сть 
учасників 

К-сть 
перемож-
ців 

І місце ІІ місце ІІІ місце 

1 2 3 4 5 6 
1. Хорольська спеці-

алізована школа І-
ІІІ ступенів №1  

54 13 4 5 4 

2. Хорольська гімна-
зія 88 49 25 10 12 

3. Хорольська спеці-
алізована школа І-
ІІІ ступенів №3 

51 4 1 1 2 

4. Хорольська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №4 30 4 - 3 1 

5. Андріївська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 38 4 - 2 2 

6. Березняківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 14 0 0 0 0 

7. Вишняківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 30 10 3 4 3 

8. Ковалівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 23 4 1 3 - 

9. Мусіївська ЗОШ І-
ІІІ ступенів 35 8 1 3 4 

10. Новоаврамівська 
гімназія 31 13 5 5 3 

11. Покровськобага-
чанськаЗОШ І-ІІІ 
ст. 

29 4 - 2 2 

12. Петрівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 25 3 - 3 - 

13. Петракіївський 
НВК 18 9 2 2 5 

14. Староаврамівська 
ЗОШ І-ІІІ ступ. 19 3 1 1 1 

15. Трубайцівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 21 2 - - 2 
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16. Хильківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 22 0 0 0 0 

17. Шишаківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 27 1 - - 1 

18. Штомпелівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 30 5 2 1 2 

19. Ялосовецька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 19 0 0 0 0 

20. Бовбасівська 
ЗОШ І-ІІ ступенів - - - - - 

21. Вергунівська 
ЗОШ І-ІІ ступенів 8 0 0 0 0 

22. Грушинська ЗОШ 
І-ІІ ступенів 11 0 0 0 0 

23.Миколаївська 
ЗОШ І-ІІ ступенів - - - - - 

24.Новоіванівська 
ЗОШ І-ІІ ступенів 6 0 0 0 0 

25. Новачихська 
ЗОШ І-ІІ ступенів 12 1 - - 1 

26. Попівська ЗОШ І-
ІІ ступенів 1 0 0 0 0 

27. Тарасівська ЗОШ 
І-ІІ ступенів 3 0 0 0 0 
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 Додаток № 5 
 до наказу райво № 338 від 22.12.2005р. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ 

учнівських команд загальноосвітніх навчальних закладів у ІІ етапі  
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (2005-2006 н.рік) 

 
Назва закладу К-сть балів 

переможців 
Рейтинг 
команди 

Місце ЗНЗ 
у 2005-
2006н.р 

Місце ЗНЗ 
у 2004-2005н.р. 

1 7 8 9 10 
1. Хорольська спеці-
алізована школа І-ІІІ 
ступенів №1  

39 0,72 5 4 

2. Хорольська гімна-
зія 173 1,96 1 1 

3. Хорольська спеці-
алізована школа І-ІІІ 
ступенів №3 

10 0,19 13 10 

4. Хорольська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №4 10 0,33 10 8 

5. Андріївська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 8 0,21 12 12 

6. Березняківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 0 0 (19) (20) 

7. Вишняківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 30 1 4 3 

8. Ковалівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 14 0,58 6 11 

9. Мусіївська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 18 0,51 7 6 

10. Новоаврамівська 
гімназія 43 1,38 2 4 

11. Покровськобага-
чанськаЗОШ І-ІІІ ст. 8 0,27 11 5 

12. Петрівська ЗОШ І-
ІІІ ступенів 9 0,36 9 21 

13. Петракіївський 
НВК 21 1,16 3 2 

14. Староаврамівська 
ЗОШ І-ІІІ ступ. 9 0,47 8 7 

15. Трубайцівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 2 0,09 14 9 

16. Хильківська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 0 0 (21) 14 
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17. Шишаківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 1 0,03 16 16 

18. Штомпелівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 15 0,5 9 15 

19. Ялосовецька ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 0 0 (20) 14 

20. Бовбасівська ЗОШ 
І-ІІ ступенів - - - - 

21. Вергунівська 
ЗОШ І-ІІ ступенів 0 0 (18) 22 

22.  Грушинська 
ЗОШ І-ІІ ступенів 0 0 (23) 17 

23. Миколаївська 
ЗОШ І-ІІ ступенів - - - - 

24. Новоіванівська 
ЗОШ І-ІІ ступенів 0 0 (22) 13 

25.  Новачихська 
ЗОШ І-ІІ ступенів 1 0,08 15 18 

26.  Попівська 
ЗОШ І-ІІ ступенів 0 0 (17) - 

27. Тарасівська 
ЗОШ І-ІІ ступенів 0 0 (24) 19 
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Динаміка 
кількісного складу переможців ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з базових дисциплін у загальноосвітніх  
закладах Хорольського району 
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Рейтинг 

участі загальноосвітніх навчальних закладів у ІІ етапі Всеукраїнських уч-
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Хорольська районна державна адміністрація 
Відділ освіти 

 
НАКАЗ 

 
від 22 грудня 2005р.          № 337 
 
Про підсумки І етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів районного НТУ 
 
 На виконання Указу Президента України від 8 лютого 2001 року №78/201 
„Про програму роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки”, з метою 
реалізації обласної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 ро-
ки від 11.06.2001р. № 201 та районної програми роботи з обдарованою молод-
дю на 2001-2005р., від 5.07.2001р. № 235, на виконання наказу Хорольського 
районного відділу освіти від 11.10.2005р. № 251 і подальшого залучення учнів-
ської молоді до наукової діяльності, творчого процесу навчання, відділом осві-
ти Хорольської РДА 21 грудня 2005 року було проведено районний конкурс-
захист науково-дослідницьких робіт учнів. 
 У конкурсі взяли участь 124 робіт юних науковців-учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів району: 
 - Хорольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 – 11 учасників, що 
становить 9 % від всіх конкурсантів 
 - Хорольська гімназія – 19 учасників – 15 % 
 - Хорольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 – 11 учасники – 9 % 
 - Хорольська ЗОШ №4 – 9 учасників – 7 % 
 - Андріївська ЗОШ – 5 учасники – 4 % 
 - Березняківська ЗОШ – 2 учасник – 1,6 % 
 - Вишняківська ЗОШ – 3 учасники – 2 % 
 - Ковалівська ЗОШ – 3 учасник – 2 % 
 - Мусіївська ЗОШ – 3 учасник –2 % 
 - Новоаврамівська гімназія – 9 учасники – 7 % 
 - Петрівська ЗОШ – 13 учасників – 10 % 
 - Покровськобагачанська ЗОШ – 1 учасник – 0,8 % 
 - Петракіївський НВК – 5 учасники – 4 % 
 - Староаврамівська ЗОШ – 2 учасники – 2,6% 
 - Трубайцівська ЗОШ – 7 учасників - 6 % 
 - Хильківська ЗОШ – 2 учасники – 1,6 % 
 - Шишаківська ЗОШ – 6 учасників – 5 % 
 - Штомпелівська ЗОШ – 6 учасників – 5 % 
 - Ялосовецька ЗОШ – 3 учасники –2 % 
 - Вергунівська ЗОШ – 2 учасники – 1,6 % 
 - Новачихська ЗОШ – 2 учасники – 1,6 % 
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 Під час конкурсу-захисту працювало 26 секцій, які діяли на базі гімназії 
та Центру дитячої і юнацької творчості. Найбільш чисельними з них були секції 
української літератури, математики, , зарубіжної літератури. Проте залишають-
ся без робіт секції мистецтвознавства та геології. 
 Журі конкурсу відмітили, що порівняно з минулими роками, зріс якісний 
показник наукових робіт: глибина змісту, проблемність тем, оформлення, стру-
ктура, результативність експериментальних досліджень, апробація на рівні 
школи, використання місцевого матеріалу та архівних даних. 
 Високі знання та вміння під час конкурсу показали учні Хорольської гім-
назії (16 призерів), Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 - 8 пе-
реможців. 
 Збільшилась кількість переможців конкурсу з навчальних закладах сіль-
ської місцевості. Серед них учні Новоаврамівської гімназії (5 призерів), Штом-
пелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (4 призерів), Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (6 
призерів) , Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів (4 призери). 
 Серед учасників конкурсу найкращими визнані Корнет Руслан - учень 11 
класу Хорольської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 в секції фізики, Ковтун Марина – 
учениця 9 класу Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Копайгора Богдана – учениця 9 
класу Хорольської гімназії в секції математики, Супруненко Альона – учениця 
10 класу Штомпелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в секції біології, Дяговець Яна – 
учениця 10 класу Хорольської гімназії в секції екології, Парнюк Діана – учени-
ця 10 класу Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 та Переяте-
нець Яна – учениця 11 класу Петракіївського НВК в секції психології, Молда-
вець Олександр – учень 11 класу Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Парнюк Ді-
ана – учениця 10 класу Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 в 
секції медицини, Пупченко Олеся – учениця 9 класу Хорольської гімназії в сек-
ції географічне краєзнавство, Жеденко Вікторія – учениця 10 класу Ялосовець-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів в секції економіки, П’яніна Світлана – учениця 10 класу 
Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 в секції історії України, 
Рубахіна Інна – учениця 10 класу Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ сту-
пенів №1 в секції історичне краєзнавство, Бова Олег – учень 9 класу Хорольсь-
кої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 в секції археології, Ларіоненко Ма-
ксим – учень 9 класу Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 в се-
кції етнографії, Совєтова Ірина – учениця 11 класу Хорольської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів №3 в секції правознавства, Некраха Ольга – учениця 11 
класу Хорольської гімназії в секції української літератури, Копайгора Богдана – 
учениця 9 класу Хорольської гімназії в секції української мови, Бережна Оксана 
– учениця 9 класу Хильківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Домненко Сніжана- учени-
ця 11 класу Ковалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в секції фольклористики, Ігнатенко 
Юлія - учениця 11 класу Хорольської гімназії в секції зарубіжної літератури, 
Зуб Маріанна – учениця 10 класу Хорольської гімназії та Романець Інна – уче-
ниця 11 класу Хорольської гімназії в секції іноземної мови та Тараненко Вадим 
– учень 11 класу Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Оргкомітет районного конкурсу відзначив наполегливість і продуктивну 
науково-дослідницьку діяльність учнів: Парнюк Діану – ученицю 10 класу Хо-
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рольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1, яка подала роботи в 2 секції: 
медицини та психології; Копайгору Богдану – ученицю 9 класу Хорольської 
гімназії, яка подала роботи в 2 секції : математики та української мови; Рідко-
бород Аліну – ученицю 10 класу Хорольської гімназії, яка подала роботи в 2 
секції: фізики та екології; Цилюрик Альону – ученицю 10 класу Трубайцівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка подала роботи в 2 секції: фізики та зарубіжної літерату-
ри; Молдавця Олександра – учня 11 класу Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, який 
подав роботи в 2 секції: медицини та української літератури та Пилипенко Ла-
рису – ученицю 9 класу Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка подала роботи в 2 
секції: правознавства та інформатики. 
 В районному конкурсі-захисті наукових робіт поза конкурсом брали 
участь наймолодші учасники – учні 8 класів:  
 - Чех Катерина, Новоаврамівська гімназія 
 - Ватуля Світлана, Трубайцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 - Кузуб Ігор, Петрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 - Бровко Анатолій, Петракіївський НВК 
 - Сапа Владислав, Хорольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 
 - Носенко Маргарита, Хорольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 
 - Штепура Аліна, Хорольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 
 - Крижанівський Віталій, Хорольська гімназія 
 - Шевченко Вікторія, Новахиська ЗОШ І-ІІ ступенів 
 - Свириденко Ліліана, Шишаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 - Яковлєв Павло, Вишняківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 - Орловська Альона, Хорольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 
 - Лозенко Юлія, Новоаврамівська гімназія 
 Це свідчить про те, що педагогічні колективи та адміністрації цих навча-
льних закладів приділяють належну увагу роботі з обдарованими дітьми. Слід 
відзначити роботу вчителів-предметників при допомозі і підтримці яких на 
конкурс було представлено ряд робіт юних науковців: Дацко Л.М., Гарбар Г.В., 
Старчик Л.М., Гудзь Л.В. - з Хорольської гімназії, Козлова В.А, Козлова А.В. – 
Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1, Жолубака В.І. – Андріїв-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Симоненко О.В. – Трубайцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів , 
Кривошту О.Г. – Новоаврамівської гімназії , Горбатюк О.П., Морозову Н.О., 
Северин Ю.М. – Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3, Єгоркіну 
С.О. з Штомпелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гончаренко Л.Г., Скляренко С.Е., 
Стеценко М.В. – Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Романенко Р.Г. – Ковалівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Якимчук Л.О. – Ковалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Моршну 
С.О. – Хорольської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4. 
 Разом з тим, ряд ЗНЗ району не взяли участь в конкурсі –Бовбасівська , 
Грушинська, Миколаївська, Новоіванівська, Попівська та Тарасівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів. 
 Недоліком є те, що частина робіт оформлена з порушенням вимог та ре-
комендацій, мають реферактивний характер. Частина робіт носить суто теоре-
тичний характер. До проведення наукових досліджень не залучалися позашкі-
льні установи. 
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 Відповідно до рішення журі та підсумкових матеріалів оргкомітету кон-
курсу  
н а к а з у ю: 
 1.Нагородити грамотами відділу освіти Хорольської районної державної 
адміністрації учнів – переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту 
науково – дослідницьких робіт (Додаток №1). 
  

2. Преміювати учнів, які зайняли перші місця в районному конкурсі-
захисті науково-дослідницьких робіт 
  

3.З метою заохочення і підтримки талановитої молоді нагородити грамо-
тами відділу освіти Хорольської РДА учнів, які брали участь поза конкурсом. 
(Додаток №2). 
  

4.Відзначити активну діяльність по організації роботи шкільних наукових 
товариств учнів та оголосити подяку відділу освіти Хорольської РДА керівни-
кам ЗОШ. (Додаток №3). 
  

5.За недостатню організацію роботи по підтримці талановитої молоді вка-
зати директорам ЗОШ .(Додаток №4). 
  

6.Директорам ЗОШ: 
 6.1.Наказом по навчальному закладу відзначити вчителів, які готували 
учнів, переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослід-
ницьких робіт учнів. 
 6.2.При складанні характеристик на вчителів, що атестуються, враховува-
ти їх роботу з обдарованими дітьми. 
 6.3.До 14.02.2006 року проаналізувати стан роботи з обдарованими дітьми 
в ЗНЗ. Наслідки розглянути на засіданні педагогічної ради та конференції бать-
ків (виписки з протоколів представити в РМК до 7.03.2006 року). 
  

7. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії Хорольського райво 
Андрієвській І.А. провести фінансування на преміювання учнів, які зайняли І 
місця. 
  

8. Методисту РМК Олексюк О.О. до 20.01.2006 року направити всі доку-
менти, які передбачені Положенням, по відділеннях до оргкомітетів Центрів 
для участі в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів, переможців І етапу. 
  

9.Контроль за виконанням даного наказу покласти на методиста, який 
відповідає за психологічну службу в районі Олексюк О.О. 
  

10. Хід виконання даного наказу проаналізувати на нараді директорів ЗНЗ 
до 15.03.2006 року. 
 

В.П.Міхно 
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ПОРТФОЛІО 
учасника МАН та НТУ України, 

переможця (призера) хіміко - біологічного відділу 
Полтавського МАН 

Прізвище Тараненко 
Ім 'я  Вадим 
По батькові Григорович 
Рік народження 1989 
Домашня адреса Полтавська область, Хорольський район, 
село Петрівка 
Рік вступу в навчальний заклад 1996 
Назва навчального закладу (район) Петрівська 
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Хорольської 
районної ради Полтавської області 

Участь в МАН: 
Секц і я  Сільського господарства 
Рік га гема науково-дослідницької роботи 2005 - 2006 навчальний рік тема: 
Пошук оптимальних форм господарювання землі в умовах переходу до 
ринкової економіки в Україні 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Результативність участі II етан Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-
дослідницьких робіт у 2005 - 2006 ропі - I I I  місце 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-освітніх проектах, конкур-
сах, акціях, олімпіадах (рік, тема, результатив-
ність)____________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
До якого навчального заклад) вступив (-ла) після закінчення навчального за-
кладу 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Контактний телефон 9-61-16 
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Хорольська районна державна адміністрація 

Відділ освіти 
 

НАКАЗ 
 

від 24 березня 2006 року         № 67 
 
Про відзначення учнів загальноосвітніх шкіл району  
за досягнуті успіхи в олімпіадах з базових дисциплін,  
конкурсах МАН, Міжнародному конкурсі з української мови 
імені П.Яцика та в інтелектуальних учнівських конкурсах 
 
 Відповідно до районної Програми роботи з обдарованою молоддю та про-
грами відділу освіти Хорольської районної державної адміністрації по роботі з 
обдарованою молоддю (п.17), а також за підсумками ІІІ етапу Всеукраїнських 
олімпіад з базових дисциплін, конкурсу знавців рідної мови імені П.Яцика і 
міжнародної інтелектуальної гри „ Самый умный”, ІІ етапу Всеукраїського 
конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАНї 
 н а к а з у ю: 
 1. За отримані дипломи у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад з 
базових дисциплін відзначити одноразовою грошовою винагородою у розмірі 
50 грн. учнів загальноосвітніх шкіл району: Васюніна Владислава, учня 10 кла-
су Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів; Фурсова Ігоря, учня 11 класу, Докторова 
Антона, учня 10 класу, Зайця Миколу, учня 9 класу, Приходько Аліну, ученицю 
9 класу, Гречковську Тетяну, ученицю 10 класу Хорольської гімназії; Сапу 
Владислава, учня 8 класу, Проскурню Дмитра, учня 9 класу Хорольської спеці-
алізованої школи І-ІІІ ступенів №1; Кузуба Ігоря, учня 8 класу Петрівської за-
гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 
 
 2. За отримані дипломи з п’яти предметів у ІІІ (обласному) етапі Всеукра-
їнських олімпіад з базових дисциплін відзначити одноразовою грошовою вина-
городою у розмірі 250 грн. учня Хорольської гімназії Лисенка Олександра. 
 
 3. За отримані дипломи з трьох предметів у ІІІ (обласному) етапі Всеукра-
їнських олімпіад з базових дисциплін відзначити одноразовою грошовою вина-
городою у розмірі 150 грн. Ігнатенка Дмитра, учня Хорольської гімназії. 
 
 4. За отримані дипломи з двох предметів у ІІІ (обласному) етапі Всеукра-
їнських олімпіад з базових дисциплін відзначити одноразовою грошовою вина-
городою у розмірі 100 грн. Фесенко Ольгу, ученицю Вишняківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. 
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 5. За перемогу у Міжнародному інтелектуальному конкурсі „ Самый 
умный” відзначити грошовою винагородою у розмірі 100 грн. Сапу Владислава, 
учня 8 класу Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1. 
 
 6. За отримані дипломи у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу 
ім.Петра Яцика відзначити одноразовою грошовою винагородою у розмірі 50 
грн. учнів Хорольської гімназії: Зіненка Захара, учня 3 класу; Приходько Аліну, 
ученицю 9 класу; Гречковську Тетяну, ученицю 10 класу. 
 
 7. За отримані дипломи у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт відзначити: Зуб Маріанну, ученицю 10 
класу Хорольської гімназії, Парнюк Діану, ученицю 10 класу Хорольської спе-
ціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1; Тараненка Вадима, учня 11 класу Петрів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів одноразовою грошовою винагородою у розмірі 50 грн. 
 
 8. Затвердити кошторис видатків на відзначення переможців у сумі 1350 
гривень у розрахунку 50 грн. за кожне призове місце у обласному етапі Всеук-
раїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, Всеукраїнського конкурсу 
науково-дослідницьких робіт МАН, УІ Міжнародного конкурсу з української 
мови ім.Петра Яцика та 100 грн. за перемогу у Міжнародному інтелектуально-
му конкурсі „ Самый умный”. 
 
 9. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти Анд-
рієвській І.А. забезпечити фінансування згідно кошторису. 
 Квітень 2006р. 

 
   В.П.Міхно 
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Хорольська районна державна адміністрація 

Відділ освіти 
 

НАКАЗ 
 

від 30 березня 2006 року         № 73 
 

Про встановлення доплат педагогічним 
працівникам за високі досягнення у праці 
 
 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2005р. 
за № 988 „Про затвердження змін, що вносяться до Постанови Кабінету Мініст-
рів України від 30.08.2002р. 
 № 1298” та наказу Міністерства освіти України № 557 від 26.09.2005р. „Про 
упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 
працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” (п.4, 2а), 
а також відповідно до районної Програми роботи з обдарованою молоддю, за-
твердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 
05.07.01р. за № 235 (розділ ІУ, п.2) і Положення відділу освіти „Про критерії 
високих досягнень у праці педпрацівників навчальних закладів району” 
 н а к а з у ю: 
 1. За високі досягнення у праці, а саме: 
 1.1. За підготовку учнів-переможців у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнсь-
ких учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2005-2006 н.році встановити до-
плати у розмірі 15% посадового окладу з 1.01.2006р. по 1.09.2006 року педаго-
гічним працівникам: 

Гарбару Миколі Григоровичу – учителю географії Хорольської гімназії 
Козлову Юрію Федоровичу – учителю математики Хорольської гімназії 
Цівині Олександру Івановичу – учителю фізики і ОІТ Хорольської гімназії 
Шип Анжеліці Анатоліївні – учительці хімії Хорольської гімназії 
Дзюбі Надії Олексіївні – учительці історії Хорольської гімназії 
Кулик Таїсії Вікторівні – учительці української мови і літератури Хорольсь-
кої гімназії 
Старчик Лідії Миколаївні – учительці української мови і літератури Хорольсько 
гімназії 
Рубашці Галині Анатоліївні – учительці української мови і літератури Хо-
рольської гімназії 
Шкарупа Ольга Григорівна – учителька англійської мови Хорольської гімна-
зії 
Гончаренко Оксані Федорівні – учительці англійської мови Хорольської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 
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Колісник Оксані Володимирівні - учительці англійської мови Вишняківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Сапі Світлані Михайлівні - учительці історії Хорольської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 
Вінниченко Ларисі Павлівні – учительці основ правознавства Вишняківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Гордієнко Ніні Семенівні - учительці хімії Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Демченку Івану Миколайовичу – учителю трудового навчання Андріївської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 1.2. За підготовку учнів-переможців обласного конкурсу знавців рідної 
мови імені Петра Яцика встановити доплату у розмірі 15% посадового окладу з 
1.01.2006 р. по 1.09.2006р. Кордюк Валентині Василівні, учительці Хорольської 
гімназії. 
 1.3. За підготовку учнів-переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів –членів МАН встановити 
доплату в розмірі 15% посадового окладу з 1.01.2006р. по 1.09.2006р. Шапова-
лову Максиму Анатолійовичу, учителю економіки Петрівської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів. 
 
 2.Економісту централізованої бухгалтерії відділу освіти Сердюк Л.В. вне-
сти зміни до тарифікації працівників згідно списку з 1.01.2006р. 
 
 3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгал-
тера централізованої бухгалтерії відділу освіти Андрієвську І.А. 
 

В.П.Міхно 
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Гімн гімназії 
 

Ми гімназисти, і наша мета, 
Щоб квітла Вкраїна – колиска свята. 
В науку нові відкриваємо брами –  
Онуки козацькі, і правда за нами. 
 
Приспів:  Гімназія – рідний наш дім, 
Нам затишно й весело в нім. 
Учитель порадник і друг, 
І все таке миле навкруг. 
 
Уроки, перерви, години летять, 
Спортзали, гуртки й дискотеки дзвенять, 
Комп’ютерні класи, контрольні роботи… 
У мріях ясних недосяжні висоти. 
 
В епоху нову ми вступаємо вряд 
Вивчаєм історію й давній обряд 
І золото нив і блакить волошкову,  
І мову свою українську чудову. 
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Цільова програма "Обдаровані діти" 
гімназії м. Хорола 

Програма розроблена на основі державної комплексної програми " Творча 
обдарованість", програми обласного управління освіти і науки Полтавської об-
ласної державної адміністрації та програми відділу освіти Хорольської район-
ної державної адміністрації роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 рр. 

Головна мета програми: концентрація уваги на проблемі роботи з обда-
рованими дітьми, створення сприятливих умов для їх пошуку, навчання та ви-
ховання. 

Основні завдання: 
- досконале вивчення теоретичних основ проблеми; 
- пошук та цілеспрямований відбір обдарованих дітей; 
- створення банку даних обдарованих учнів та вчителів; 
- створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духов-

ного, морально-естетичного та фізичного розвитку гімназистів; 
- впровадження прогресивних технологій навчання; 
- створення індивідуальних програм роботи з обдарованими дітьми учи-
телями - предметниками; 

- формування в учнів потреби до самоосвіти, до творчості; 
- надання можливості гімназистам реалізовувати власні творчі ідеї під час 

науково-дослідницької роботи; 
- виховання національно свідомого громадянина України; 
- задоволення потреб гімназистів у професійному самовизначенні; 
- удосконалення роботи психологічної служби; 

 
І. Система пошуку і виявлення обдарованих дітей 

1. Робота психологічної служби: 
а) створення психологічної програми виявлення обдарованих дітей та 
роботи з ними; 
б) дослідження взаємовідносин у класі, школі за допомогою методів 
психології; 
в) проведення корекційних занять з учнями; 
г) дослідження розумового , емоційного та інтелектуального розвитку 
обдарованих дітей; 
д) діагностика профорієнтаційного спрямування дітей; 
є) тестування класів з метою визначення лідерів , мікро груп. 

2. Визначення готовності дітей 6-й років до школи. 
3. Створення банку даних "Обдарованість"(дані про обдарованих дітей гі-

мназії та результати їх діяльності і творчості. 
4. Створення банку даних про вчителів, що результативно працюють з об-

дарованими дітьми. 
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5. Проведення консультацій для батьків та семінари для вчителів з про-
блем виявлення здібностей та їх розвитку. 

6. Висвітлення роботи з обдарованими дітьми у шкільній газеті "Парламе-
нтський вісник" та районній пресі. 

 
II. Організація навчальної діяльності обдарованих дітей 

1. Систематизація результатів спостереження та вивчення індивідуальних 
здібностей дітей гімназії. 

2. Створення в гімназії різнорівневих профільних класів, які є грунтом для 
реалізації природних задатків, з 5-го класу на основі результатів тестових від-
борів учнів 4-х класів. 

3. Проведення психологічного обстеження учнів 4-х класів за участю шкі-
льного та районного психологів з метою визначення профілю у 5-му гімназій-
ному класі. 

4. Проведення співбесіди з батьками учнів, що пройшли тестовий відбір у 
гімназійний клас кожного профілю. 

5. Впровадження диференційованого навчання на уроках і в позаурочний 
час. Використання творчих завдань для обдарованих дітей. 

6. Розроблення та запровадження нових педагогічних технологій оптиміза-
ції та інтенсифікації навчання, опрацювання відповідних матеріалів на засідан-
нях кафедр. 

7. Введення нових навчальних предметів. Організація роботи спецкурсів, 
факультативів, курсів за вибором, предметних гуртків згідно з творчими потре-
бами дітей. 

8. Удосконалення рейтингової системи оцінювання результатів навчання. 
Кожного семестру визначати 

- кращий клас за рівнем засвоєння програмового матеріалу з предметів; 
- десятку кращих учнів гімназій; 
- кращого гімназиста; 
9. Проведення в гімназії предметних декад, до участі в яких залучати обда-

рованих дітей. 
10.Щорічне проведення олімпіад у початкових класах з математики, україн-

ської мови, природознавства та ін. З метою пошуку обдарованих дітей. 
11. Організація і проведення предметних олімпіад з базових дисциплін серед 

учнів 5-11 класів. 
12.Проведення систематичної підготовки дітей до участі у районних та об-

ласних олімпіадах з базових дисциплін. 

III. Організація науково-дослідницької роботи з обдарованими дітьми 
1. Створення наукового товариства учнів " Паросток". 
2. Формування і розвиток науково-дослідницьких, вмінь, навичок та твор-

чих здібностей в процесі пошукової діяльності учнів. 
3. Проведення конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт та рефератів 

у секціях наукового товариства "Паросток" в гімназії. Участь у всіх етапах 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. 
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4. Розширення пошукової сфери роботи гімназистів, широке залучення ді-
тей до цієї роботи. 

5. Створення консультативної групи з методики написання та технології 
оформлення науково-дослідницьких робіт. 

6. Створення системи премій та заохочень для обдарованих і талановитих 
дітей, що досягли високих результатів. 

7. Налагодження зв'язку з іншими гімназіями та ліцеями області та вищими 
навчальними закладами. 

 
IV. Організація виховної роботи з обдарованими дітьми 

1. Формування національної самосвідомості учнів. 
2. Формування духовної культури, зумовленої традиціями рідного краю. 
3. Розвиток в учнів почуття відповідальності за збереження національних 

традицій, звичаїв, культурних надбань. 
4. Розвиток високого рівня мовленнєвої культури. 
5. Опора на принцип гуманізму в спілкуванні як основи виховання обдаро-

ваної особистості. 
6. Орієнтація на індивідуальні програми розвитку творчої особистості учнів. 
7. Створення предметних гуртків для задоволення пізнавальних потреб уч-

нів. 
8. Створення гуртків декоративно-прикладного мистецтва, ліплення, танцю-

вального, хорового, вокального, вокально-інструментального. Залучення до їх 
керівництва професіоналів. 

9. Проведення виставок учнівських робіт. Залучення до  роботи з обдарова-
ними дітьми науковців, художників, письменників. 

10.Удосконалення структури самоврядування через активізацію роботи уч-
нівського парламенту. 

 
V. Організація роботи вчителів з обдарованими дітьми 

1. Вивчення вчителями характерних особливостей обдарованих дітей та спе-
цифіки роботи з ними. 

2. Створення індивідуальних програм та планів роботи з обдарованими ді-
тьми учителями-предметниками та класними керівниками. 

3. Проведення навчання вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, 
психологом гімназії. 

4. Розгляд питання роботи з обдарованими дітьми на педрадах та засіданнях 
кафедр. 

5. Створення премій і заохочень для вчителів, які систематично і результа-
тивно працюють з обдарованими дітьми. 
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Механізм реалізації цільової програми «Обдаровані діти» 
 
В основі даної програми лежить вирішення проблеми пошуку та діагнос-

тики обдарованих учнів як за межами гімназії з подальшим залученням їх до 
навчання в даному закладі, так і безпосередньо в гімназії. 

Поняття обдарованості є багатогранним, тому виділимо такі групи обдаро-
ваних дітей: 

• діти з високими показниками інтелекту; 
• діти з високим рівнем творчих здібностей; 
• діти, які досягли успіхів у будь-яких галузях (музика, спорт, окремі пред-

мети тощо); 
• діти, які добре навчаються. 
Така класифікація дає змогу створити банк даних, які використовуються 

для подальшого планування роботи з дітьми. 
Технологічно діагностика включає: 
• визначення рівня інтелектуального розвитку за тестами ШТРР; 
визначення коефіцієнта самореалізації (відношення рівня рейтингових до-

сягнень до рівня інтелектуального розвитку); 
• виявлення особистих нахилів учнів (математичний, гуманітарний то-

що.) 
• аналіз поточної академічної успішності. 
Результати діагностики обговорюються на психолого-педагогічних конси-

ліумах, де визначаються діти за рівнями і створюється банк даних: 
1-й — учні Всеукраїнського республіканського рівня; 
2-й — учні обласного рівня; 
3-й — учні районного рівня. 
Наступним етапом є проектування очікуваних результатів, що є адитивним 

визначенням вектора роботи вчителів, адміністрації, психолога, вихователів, 
кафедр, сім'ї з однієї сторони та учня з другої. Кожен учасник програми, орієн-
туючись на поставлені завдання, розробляє організаційні аспекти забезпечення 
творчих потреб учня. На цьому етапі на перший план виходить науково-
методичне забезпечення гімназії: 

 
Шкільними кафедрами: 
• розробка і впровадження методичних матеріалів по організації роботи з 

обдарованими дітьми; 
• матеріали з досвіду роботи; 
• написання програм спецкурсів; 
• пошук та впровадження інноваційних технологій у процес навчання; 
• забезпечення науково-пошукової діяльності учнів; 
• підготовка учнів до олімпіад, конкурсів. 

 
Адміністрацією гімназії: 

• організація педагогічного процесу з метою забезпечення розвитку здібнос-
тей обдарованих учнів; 
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• визначення варіативної частини робочого навчального плану; 
• розробка комплексу науково-методичних та навчальних матеріалів, конкрет-
них методичних рекомендацій; 

• підбір педагогічних кадрів відповідного рівня, здатних сприяти творчій праці 
учня; 
• постійне вивчення педагогічної майстерності вчителів, забезпечення умов 
для їх самостійної діяльності, підвищення загальнокультурного та професій-
ного рівня; 

• відпрацювання оптимальної системи контрольно-оцінювальної діяльності 
учня і вчителя з позиції гуманізації освітянської роботи; 

• забезпечення участі обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, олімпіадах, 
конференціях, заочних та позашкільних формах навчання; 

• затвердження спеціалізованих навчальних планів та програм, підручників для 
додаткового та поглибленого вивчення окремих предметів, а також індивіду-
ального навчання; 

• розширення географії наукових товариств, відділень МАН. 
 
Шкільного психолога: 
• перманентна аналітична корекція результатів розвитку учня на основі ви-

вчення рівня інтелектуального розвитку та коефіцієнта самореалізації, тестування, 
робота з викладачами та вихователями по врахуванню результатів психологічних 
досліджень в їх подальшій роботі. 
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“Затверджую” 
Директор Хорольської гімназії 

_____________М.М. Копайгора  
 

 

План роботи 
Хорольської гімназії з обдарованими дітьми на 2006 – 2007 н.р. 

 
№ 
п/п 

Зміст роботи Термін  
виконання 

Відповідальний 

1. Втілювати розроблену систему 
діагностики та завчасного вияв-
лення обдарованих дітей.  

Протягом року Олексюк О.О., Ко-
пайгора І.Б. 
психологи 

2. Продовжувати вивчати вітчизня-
ний та зарубіжний досвід щодо 
діагностики і виявлення загальної 
та спеціальної обдарованості ді-
тей і молоді.  

Протягом року Олексюк О.О., Ко-
пайгора І.Б., 
Синягівська Н.Б. 

3. Забезпечити постійний патронат 
психологічної служби над обда-
рованими дітьми 

Постійно  Копайгора І.Б., 
Олексюк О.О. 

4. Поновити банк даних “Обдаро-
ваність” по гімназії. До 02.10.2006 

Синягівська Н.Б. 

5. Здійснювати диференційований 
підхід на уроках, використовува-
ти творчі завдання для обдарова-
них дітей. 

Протягом року Учителі - предме-
тники 

6. Організувати роботу предметних 
гуртків та гуртків за інтересами. 
Тримати на постійному контролі 
їх роботу. 

Вересень 
 

протягом року 

Синягівська Н.Б. 
Гудзь Л.В. 
Пасічник Н.В. 

7. Залучити здібних і обдарованих 
дітей до участі в предметних 
олімпіадах. 

Жовтень – лис-
топад 

Синягівська Н.Б. 

8. Продовжити роботу шкільного 
наукового товариства “Паро-
сток”. Залучити учнів до напи-
сання наукових та творчих робіт. 

Протягом року Синягівська Н.Б. 

9. Взяти участь у районному конку-
рсі - захисті науково-
дослідницьких робіт 

Грудень  Синягівська Н.Б. 
Зав. секціями 

10. На засіданні предметних кафедр 
розглянути наслідки роботи з об-
дарованими дітьми. 
 

Квітень - тра-
вень 

Завідуючі кафед-
рами, 
учителі -
предметники 
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11. На засіданнях батьківського уні-
верситету проводити освітню ро-
боту з батьками щодо розвитку 
творчості і обдарованості дітей в 
сім’ї. 

1 раз у квартал Синягівська Н.Б., 
Олексюк О.О., Ко-
пайгора І.Б. 

12. Залучити до роботи з обдарова-
ними дітьми працівників установ 
культури. 
Комаренка В.С. – керівник спор-
тивної секції. 
Прокопенко В.М. – керівник во-
кально-інструментального анса-
мблю. 
Дворнік Н.Г. – керівник худож-
ньої секції. 
Литовченка В.М. – керівник тан-
цювальної студії,  
Кравченко К.П. – керівник вока-
льного гуртка. 

Протягом року Адміністрація гім-
назії 

13. Проаналізувати стан роботи з об-
дарованими дітьми у  
2006-2007 н.р. 

До 06.05.2007 Копайгора М.М. 
Синягівська Н.Б. 

14. Спланувати роботу з обдарова-
ними дітьми та розробити конк-
ретні заходи її поліпшення у 
2007-2008 н. р. 

До 06.05.2007 Синягівська Н.Б. 

 
 

Заступник директора  
з науково-методичної роботи    Н.Б.Синягівська  
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“Затверджую” 
Директор Хорольської гімназії  
_____________М.М. Копайгора  

 
Додаткові заходи по роботі з обдарованими дітьми Хорольської гімназії  

на 2006 – 2007н.р. 
 

№ 
п/п 

Зміст роботи Термін  
виконання 

Відповідальний 

1.  Створити постійно діючу експер-
тну комісію з проблем навчання і 
виховання обдарованих дітей, 
спланувати її роботу. 

Вересень 
Заступник директора з 
НМР Синягівська Н.Б. 

2.  Провести психолого-педагогічну 
діагностику з метою виявлення 
обдарованих дітей. 

Вересень Олексюк О.О., Копай-
гора І.Б. психологи 

3.  Скласти плани та організувати 
роботу з учнями за індивідуаль-
ним графіком 

Вересень  Керівники науково-
дослідницьких робіт 

4.  Надати допомогу в організації ро-
боти учнів-членів наукового това-
риства „Паросток” у районній 
бібліотеці, архіві, статистичному 
управлінні та інших установах. 

Вересень-
жовтень, 

протягом ро-
ку 

Заступник директора з 
НМР Синягівська Н.Б. 

5.  Провести теоретичний психолого-
педагогічний семінар для учителів 
по темі: “Нестандартні прийоми 
розвитку здібностей обдарованих 
учнів”. 

Жовтень Заступник директора з 
НМР Синягівська Н.Б., 
Психолог Олексюк О.О. 

6.  Провести предметні олімпіади з 
базових дисциплін у гімназії. 

Жовтень  Заступник директора з 
НМР Синягівська Н.Б. 
Зав. кафедрами 

7.  Провести круглі столи для учнів, 
які пишуть науково-дослідницькі 
роботи – “Вивчення методичних 
рекомендацій написання науково-
дослідницьких робіт”, “Вивчення 
методичних рекомендацій напи-
сання тез роботи та порад щодо 
виступу під час захисту роботи”. 

Жовтень Заступник директора з 
НМР Синягівська Н.Б. 

8.  Провести інструктивно-
методичну нараду керівників нау-
кових робіт щодо оформлення уч-
нівських наукових робіт, ознайо-
мити з „Положенням про конкурс-
захист науково-дослідницьких 
робіт учнів”  

Жовтень  
Заступник директора з 
НМР Синягівська Н.Б. 
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9.  Організувати підготовку учнів до 
участі у районних та обласних 
олімпіадах з базових дисциплін. 
 

Листопад 
Зав. Кафедрами,  
Учителі - предметники 

10.  Провести конкурс-захист творчих 
та науково- дослідницьких робіт 
учнів на кафедрах. 
 

Листопад - 
грудень 

Зав. кафедрами 

11.  Взяти участь у районному огляді-
конкурсі по захисту науково-
дослідницьких робіт учнів. 

Грудень Заступник директора з 
НМР Синягівська Н.Б. 

12.  Провести конкурси рефератів:  
- Скарби моєї родини;  
- З української літератури 
  

 
Січень, лю-

тий  

Зав. кафедрами 
суспільно-гуманітарних 
наук, класні керівники 

13.  Провести дебати „Впровадження 
сучасних технологій навчання. 
Погляд учителя” 

Березень  Олексюк О.О., Копай-
гора І.Б. психологи  

14.  Провести виставку-конкурс “Сві-
тові досягнення фізичної науки” 

Квітень Зав. кафедрами фізико-
математичних наук 

15.  Проводити тренінги “Особливості 
навчання і виховання обдарованих 
дітей”.  

Протягом 
року 

Олексюк О.О., Копай-
гора І.Б. психологи 

16.  Проводити круглі столи: 
1 .”Формування особистості”; 
2. “Роль сімї у інтелектуальному 

розвитку учня”. 
3. „Поєднання введення держав-

них стандартів зі створенням 
умов для розвитку обдарованих 
дітей” 

 
Вересень 
лютий 

квітень 
 

Олексюк О.О., Копай-
гора І.Б. психологи; за-
відуючі кафедрами, го-
лови МО 

17.  Провести свято обдарованої мо-
лоді „Гімн обдарованості” 

Травень  Заступник директора з 
НМР Синягівська Н.Б. 

18.  Створити буклет з інформацією 
про підсумки роботи з обдарова-
ними дітьми 

Травень  Заступник директора з 
НМР Синягівська Н.Б., 
завідуючі предметних 
кафедр 

19.  Виставка літератури „Видавнича 
діяльність педагогів та учнів” 

Травень  Заступник директора з 
НМР Синягівська, Н.Б., 
зав кафедрами,  

 
 
Заступник директора  
з науково-методичної роботи    Н.Б.Синягівська 
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План роботи психолого – педагогічного семінару 

«Сучасні погляди на особистість. Обдарованість у структурі особистості» 

 

Мета. Сформувати уявлення про сучасні концепції особистості, особливо-

сті розвитку особистості, зокрема розвитку її когнітивної сфери, та про можли-

вості становлення обдарованості дітей і контексті навчально-виховного проце-

су. 

 

Жовтень 

 

Заняття 1 

Тема. Сучасні погляди на особистість. 

1. Основні теорії особистості. 

2. Структура особистості. 

3. Розвиток особистості. 

 

Квітень 

 

Заняття 2 

Тема. Обдарованість у структурі особистості. 

1. Когнітивна сфера особистості. Інтелект. Креативність. 

2. Обдарованість та умови її становлення. 

3. Психологічні проблеми навчання обдарованих дітей (практикум). 
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СЦЕНАРІЙ ЗАХОДУ „ГІМН ОБДАРОВАНОСТІ” 

Ведуча: Добрий вечір, люди добрі, 
Що сидять у цьому залі, 
Раді вас усіх вітати 
Щастя і добра бажати! 

Ведучий: Шановні гості і батьки, 
І всі присутні в залі, 
Усіх зібрало нас на мить - 
Це свято незвичайне. 

Ведуча: Розпочинаємо свято вручення винагород і подарунків кращим уч-
ням. 

(вбігає Буратіно, а за ним Мальвіна) 
Буратіно: Добрий вечір, друзі! Тут немає Мальвіни? 
Ця дівчинка завжди мене вчить. Ось і зараз зібралася перевірити, як я 
виконав уроки. 
Мальвіна: А, ось де ти заховався! Буратіно, ти хоч знаєш куди ти потра-

пив? 
Буратіно: Ні, не знаю. 
Мальвіна: Ти потрапив у Хорольську гімназію. 
Буратіно: А що тут сьогодні відбувається? 
Ведуча: А в нас сьогодні в гімназії незвичайне свято. Це свято загадкової 

країни - Країни Знань. І ми сьогодні будемо вітати самих вихованих, розумних, 
кмітливих, ерудованих, інтелектуально та творчо-обдарованих її вихованців. 

Буратіно: А що це за країна? Як до неї потрапити? 
Ведуча: А допоможе тобі до неї потрапити твоя подруга-вчитель Мальві-
на. Якщо ти будеш слухняним учнем 

(У виконанні Мальвіни звучить пісня „Загадкова скарбничка" слова та музика 
М.Шура) 

Мальвіна: Так от, Буратіно, Країна Знань - це школа, де діти навчаються, 
здобувають освіту. 
Треба добре тобі знати 
В школі вчать дітей читати 
І писати,й рахувати, 
Танцювати і співати. 
 
Вчать у школі працювати, 
Труднощі перемагати. 
Завжди правду говорити, 
В світі лиш добро творити. 
Ведуча: В школу ходим недарма: 
Вчення - світ, не вчення - тьма. 
Ми прийшли знання здобути, 
Хочем грамотними бути. 



 52

Ведучий: Бо знання нам необхідні, 
Дуже - дуже всім потрібні. 
Ну, а книжка нас навчить, 
Як на світі треба жить. 
Ведуча: Хто багато книг читає, 

Той всього багато знає. 
Що навчишся й будеш вміть - 
За плечима не носить! 

Буратіно: Йти до школи не боюсь, 
Що не вмію, то навчусь. 
В школі вчитель допоможе - 
Він усе на світі може! 

Мальвіна: Я дуже рада за тебе Буратіно, що нарешті, ти переборов лінь та 
зрозумів свою помилку, і тепер будеш навчатися в школі. 

Буратіно: За велику справу я в житті беруся. 
Не кажу: „Не вмію", а кажу: "Навчусь!" 
Я навчусь писати, рахувати, читати, 
Бо в житті складному треба розум мати! 
Мальвіна: Хто грамоти вміє - добре жне і сіє. 

Хто багато знає - той життю радіє. 
Вчення - світло ясне, а не вчення - тьма, 
І життя нещасне там, де знань нема. 

Ведуча: Треба завжди, діти, книгу всім любити 
Бо вона навчає, як на світі жити. 

Ведучий: В мудрості народній є про це багато, 
Добре того вчити, хто все хоче знати. 

Буратіно: і тепер у школі треба нам трудиться, 
Дуже добре вчитись - в житті знадобиться! 
Ведуча: У нас сьогодні радісне свято 

Грає музика, лунає сміх 
Ми сьогодні будемо вітати 
Переможців всіх своїх. 

Ведучий: Слово привітання надається директору гімназії Копайгорі Мико-
лі Миколайовичу. 

(Слово директора, представлення гостей) 
Ведуча: Знання - то найлегша ноша - 

Ми віримо у це охоче 
Ніхто в гімназії нашій 
Неуком бути не хоче. 

Ведучий: Та є серед нас сьогодні 
Такі гімназисти знані, 
Хто в рейтингах по предметах 
Перші завжди в навчанні. 
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Ведуча: Нагородження в номінації „Призери та переможці олімпіад" про-
водить директор гімназії Копайгора Микола Миколайович та завуч із 
навчально-виховної роботи Пасічник Наталія Володимирівна. 
(Нагороджуються учні переможці районних олімпіад І місця) 

 
Ведучий: Машир Дарія дарує вам пісню „Крылатые качели" 

 
(нагороджуються учні середньої ланки II місця, завуч) 

 
Ведучий: Для вас пісня „Напиши мені доле листа" у виконанні Копайгори 

Богдани. 
 

(Нагороджуються учні старшої ланки, III місця) 
 

Ведучий: Вам дарує пісню Полтавець Марина „Дикі гуси" 
Ведуча: Школа, наша рідна мати, 

Нам міцні знання дає. 
Хочуть діти світ пізнати 
І усе, що в світі є. 

Ведучий: Вчення, наче сонце ясне, 
Світлий промінець несе. 
І життя стає прекрасне, 
Як людина знає все. 

Ведуча: Нагородження в номінації „Переможці І(районного) етапу Всеук-
раїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт" проводять 
завуч із методичної роботи Синягівська Наталія Борисівна. 

Ведучий: Для вас пісня „Україно, любов моя" звучить у виконанні Кірія-
ченко Наталії. 

Ведуча: Хто навчився грамотно писати, 
Тому всі відкриваються путі, 
Зможе він багато розказати 
Й допоможе іншим у житті! 
Ведучий: Той, хто рідну мову поважає, 

Живучи у рідному краю; 
Той усі вершини подолає 
І не зрадить матінку свою. 

Ведуча: Свою рідну неньку - Україну 
Берегтиме кожен день і час 
І стоятиме за неї до загину, 
Бо земля ця дорога для нас! 

Ведучий: Нагородження в номінації „Переможці районного етапу знавців 
рідної мови ім. Петра Яцика" та призерів І етапу учнівської творчості 
проводить Сімрок Галина Петрівна- методист районного відділу осві-
ти. 
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Ведуча: Кіященко Альона та Кравченко Альона дарують Вам пісню 
„Скарб" муз. Олега Зозулі, слова Дарії Чубатої. 

 
Ведучий: Ми у школі всі спортсмени 

Зі спортом дружимо завжди, 
Адже нам без друга - спорту. 
Ані туди, ані сюди. 

Ведуча: Тож зарядку треба нам щодня робити, 
Бігати, стрибати - всім потрібен рух! 
А без цього, всім нам, в світі не прожити - 
Лиш в здоровім тілі є здоровий дух! 

Ведучий: Хоч навчання займає багато часу, 
Не затьмарюють нам все уроки. 
У спорті, що людям дарує красу, 
Гімназисти роблять упевнені кроки. 

Ведуча: Нагородження в номінації „Надія великого спорту" проводить ди-
ректор гімназії Копайгора Микола Миколайович. 

Ведуча: Для вас звучить пісня у виконанні Бибик Вікторії 
Шкільний Домовичок: 
Я - Шкільний Домовинок. 
Все про наших учнів знаю, 
Бо у школі цій давно 
У зеленому куточку проживаю. 
Знаю я про шкільні біди, 
Хто кого коли зобидив. 
Хто контрольну всю списав, 
Хто щоденника учителю не дав, 
Хто уперше закохався. 
Хто курив, тихенько заховавшись. 
Хто уроки прогуляв, 
Біля дошки хто мовчав. 
Я ж тих учнів поважаю, 
Хто знання глибокі має, 
Щиро-щиро їх вітаю. 
„Так завжди тримать!" бажаю. 
Ведуча: Спасибі за добрі слова і ми запрошуємо тебе, Домовичок, до нас 

на свято. 
Ведучий: Всіх людей краса єднає, 

Щастя, радість нам дає. 
Всяк від радості співає - 
І такі уроки є! 

Ведуча: Всіх тут музики навчають, 
Тут пісенний диво грай! 
Нотки весело стрибають, 
Ну, а ти їх заспівай! 
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Ведучий: А учнів цих гімназія вся знає: 
Нас кожен з них талантами вражає. 

Вони окраса і цієї урочистості.... 
Вітайте, перед вами творчі особистості! 

Ведуча: Нагородження в номінації „Творча особистість" проводить завуч 
із виховної роботи Ґудзь Людмила Василівна, (худ. самодіяльність) 

Ведучий: Романець Інна дарує вам пісню. 
Ведуча: До вашої уваги „Російський танок з балалайкою" у виконанні Ли-

товченко Маргарити та Дорошенка Юрія. 
Ведуча: Що ми варті без наших батьків? без маминої ніжної ласки і бать-

кового мудрого слова? 
Ведучий: Пам'ятаймо, любі діти, 

Пам'ятаймо завжди з вами, 
Що для нас в усьому світі 
Найдорожчі - тата й мами 

Ведуча: Нам, маленьким і дорослим 
Все дають вони з любов'ю - 
Ніжне серце, світлий розум, 
Силу нашу і здоров'я. 

Ведучий: Вам, батьки, вклоняємось ми 
За любов, за турботу, горіння 
Стануть діти ваші справжніми людьми, 
Тож спасибі вам за ваше терпіння. 

Ведуча: Ще для вас ми заспіваєм 
Пісню задушевну. 
І уклін ось цей подяки 
Ви прийміть,рідненькі. 

Ведучий: Для вас звучить пісня Наталі Май „Дорога додому" у виконанні 
Кіященко Альони. 

Ведуча: Дорогі діти! Крім батьків, поруч із вами у гімназії щодня вчителі. 
Вони - теж для вас немов рідня, бо разом зі знаннями віддають вам 
краплинку свого серця. Разом із батьками вчителі творять із вас лю-
дей.  

Ведучий: Вчителів усі ми добре знаєм, 
Нам знання несуть, забувши втому. 
Та буває, учні не цінують, 
Як багато літ лине потому. 

Ведуча: Хай же праця ваша буде вдячна, 
Адже ви готуєте майбутнє. 
Щоб старанних учнів ви навчали, 
Щоб були уроки незабутні. 

Ведучий: Пам'ятали б вас крізь роки й дати 
Ті, у кого душу ви вкладали, 
І щоб учні ваші перш за все 
Справжніми людьми в житті ставали. 
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Ведуча: Для вас, шановні вчителі, звучить пісня Наталі Май „Квітуча 
Україна" у виконанні Кравченко Альони. 

Ведучий: Нам казали і мама, і тато: 
„Будьте мудрі, здорові ростіть. 
Коли хочете знати багато, 
Лінь від себе далеко женіть!" 

Ведуча: Ми тих слів не забудем ніколи, 
А навчаємось, в праці ростем, 

Всі ми з радістю ходим до школи 
І сміливо вершини берем! 

Ведучий: Треба в світі багато всім знати, 
Нас чекають великі діла. 
Нам країну свою будувати, 
Щоб вона процвітати могла. 

Ведуча: Все ми будемо учити 
І мудрішати щодня: 
Щоб людьми у світі жити, 
Нам потрібні всім знання. 

Ведучий: То ж візьміться всі за руки 
Дружно, як одна сімя, 
В веселковий світ науки 
Підем разом ти і я! 

 
(Звучить мелодія „Гімну гімназі'Г. Солісти заспівують, всі - глядачі і учасники 

підспівують) 
 

Ведуча: Побажаєм всім сто років жити 
Без горя, сліз і без журби! 
Хай з Вами буде щастя і здоров'я 
На довгі роки, назавжди! 

Ведучий: Хай в житті Вам радість буде, 
Процвітайте, як той цвіт. 
Дай же Боже, всім Вам 
Многих, добрих і щасливих літ! 

Ведуча: Номінації вичерпано. Велика подяка батькам, учителям, що виро-
стили й виховали чудових дітей: розумних, талановитих, сильних ду-
хом, вольових, цілеспрямованих. 

Ведучий: Адже у всіх відзнаках ваші старання і праця. 
Ведуча: До нових зустрічей! 

Дякуємо за увагу. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО  
КОЛЕКТИВУ ГІМНАЗІЇ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ 
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ПАМ’ЯТКИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПО РОБОТІ  З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
  

1. Вчитель не повинен розхвалювати обдарованого учня за індивідуальні 
успіхи, краще заохотити його до спільних занять з іншими дітьми. 

2. Вчителеві не слід надмірно вдаватися до навчання з елементами змаган-
ня. Обдарована дитина частіше буде переможцем, що може викликати 
неприязне ставлення інших дітей. 

3. Не можна підкреслювати винятковість обдарованої дитини чи, навпаки, 
зловмисно її принижувати, застосовувати сарказм. 

4. Вчителеві слід пам'ятати, що обдаровані діти зазвичай негативно став-
ляться до суворо регламентованих повторюваних занять. 

5. Методи, що сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми: 
• повага до прагнення учнів працювати самостійно; 
• надання дитині свободи вибору щодо галузі застосування своїх здібностей; 
•  індивідуальне застосування навчальної програми; 
• заохочення учнів до роботи над власними проектами; 
• жодного тиску на дітей, створення атмосфери розкріпаченості; 
• схвалення результатів діяльності у певній галузі для стимулювання ба-

жання випробувати себе в цій чи інших галузях; 
•  підкреслення ролі індивідуальних відмінностей; 
•  надання допомоги і підтримки дітям, які мають власний погляд і внаслі-

док цього відчувають тиск з боку інших; 
 

 ПАМ’ЯТКА ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ 
Якщо Ви прагнете бути творчим вчителем, скажіть собі: 

• Я маю творчий потенціал. 
• Я хочу реалізувати його. 
• Я певен, що мені все вдасться. 
• Я схильний ризикувати. 
• Я вмію бачити проблему і можливості її 
розв'язання. 

• Я маю критичне і гнучке мислення. 
• Я можу «вимкнути» в собі внутрішнього критика, якщо він мені заважатиме. 

Професійному вдосконаленню і творчій діяльності педагога 
сприяють такі чинники: 

1.Інтерес до змісту діяльності. 
2.Суб'єктивна привабливість спілкування з дітьми. 
3.Високий рейтинг професіоналізму у структурі цінностей особистості. 
4.Достатньо високий рівень само оцінювання і рівень домагань. 
5.Можливості для самореалізації. 
6.Престиж педагогічної діяльності. 
7.Хороші умови праці. 
8.Перспектива професійного росту. 
9.Позитивне стимулювання діяльності. 
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НА ДОПОМОГУ БАТЬКАМ 
 

Батьківський катехізис, або Закони розумно організованого 
сімейного виховання школярів 

 
1. Пам'ятайте, що навчання — один із найскладніших видів праці, а розумові 

сили й здібності дітей не однакові. 
2. Не можна вимагати від учня неможливого. Важливо визначити, на що 

він здатен у даний час навчальної діяльності, як розвивати його розумові 
здібності. 

3. Навчання не сприяє розвитку учня, якщо воно вимагає від нього механічної 
роботи, зазубрювання, а не напруження розумових сил, пізнавальної активності, 
мислення та дії. 

4. Найпростіший метод виховання, що не вимагає ні часу, ні розуму — побити 
дитину й цим озлобити її чи зламати. Виключайте опіку, крик, насилля й командно-
наказовий тон. Вони викликають протидію дітей, психічні травми, придушують ба-
жання та інтерес, примушують шукати порятунок в обмані. 

5. Розвивайте цікавість, інтелектуальні бажання, ініціативу й самостійність 
дитини в навчанні та в усіх її справах. 

6. Пам'ятайте, що згідно з науково обґрунтованими нормами, над вико-
нанням усіх домашніх завдань учень першого класу має працювати не більше одні-
єї години, 2-го класу — 1,5 години, 3—4 класів — до 2-х годин, 5—6 класів — до 2,5 
години, 7 класу — 3-х годин, 8—11 класу — 4-х годин. 

7. Привчайте дітей користуватися годинником і не дозволяйте сидіти над ви-
конанням домашнього завдання більше встановленого часу. Це відіб'ється на їх-
ньому здоров'ї та розумовому розвитку. На вихідні дні та свята домашні завдання 
не слід давати. 

8. Не примушуйте учня писати в чернетках, переписувати виконане ним 
завдання — це призводить до перевтоми, викликає відразу до навчання. 

9. Не хвилюйтеся, якщо ваша дитина отримає за виконану роботу не таку 
оцінку, як вам би хотілося. По-перше, оцінка має виховну роль, а по-друге, це не 
остання робота й не остання оцінка. 

10. Дайте дитині можливість самостійно пізнати радість успіху в навчанні, ви-
значити індивідуальну стежку в розумовій праці. 

11. Перевіряйте виконані дітьми домашні завдання, особливо на першому 
етапі навчання. Але вашими оцінками має бути «задоволений» та «не задоволе-
ний». Можна додати слово «дуже». І будьте впевнені, що завтра ваша дитина буде 
дуже старатися, щоб ви були нею задоволені. 

12. Здоров'я дитини — крихка кришталева куля, а тримають її три атланти: 
спадковість, спосіб життя й середовище. Організуйте правильний режим життя, 
харчування й відпочинку дітей. 

13. Організовуючи різні ігри й види навчальних занять дітей, приділяйте увагу 
фізичному розвитку й особливо розвитку дрібних м'язів (пальців та рук). Від цього 
залежить почерк дитини, якість малювання, креслення, ігри на музичних інстру-
ментах. 
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14. Обов'язково помічайте й заохочуйте навіть мало помітні успіхи дітей 
у навчанні й поведінці, використовуючи для цього слова похвали, поцілунки й різ-
ні види морального заохочення. 

15. Батько і мати — найкращі вихователі, вони повинні впливати на поведінку 
своїх дітей навіть тоді, коли їх немає вдома. 

Пам'ятайте, що дитина — дзеркало життя своїх батьків. Як у краплині води 
відбивається сонце, так у дітях відбивається вся організація життя сім'ї, працьови-
тість, духовне багатство й моральна чистота матері та батька. 

 
Поради батькам, які прагнуть розвивати здібності своїх дітей 

 
1.Не стримувати розкриття потенціальних можливостей психіки. 
2.Уникати однобокості в навчанні та вихованні. 
З.Не позбавляти дитини ігор, забав, казок, створювати умови для виходу ди-

тячої 
енергії, рухливості, емоційності. 

4. Допомагайте дитині в задоволенні основних людських потреб (почуття 
безпеки, 
кохання, повага до себе та оточуючих), оскільки людина, енергія якої пригніче-
на 
загальними проблемами, найменше спроможна досягти висот самовираження. 

5.Залишайте дитину на самоті й дозволяйте займатися своїми справами. 
Пам'ятайте: «Якщо ви хочете своїй дитині добра, навчіть її обходитися без 
вас». 

6.Підтримуйте здібності дитини до творчості й виявляйте співчуття до не-
вдач. 
Уникайте незадовільної оцінки творчих спроб дитини. 

7.Будьте терплячими до ідей, поважайте допитливість, запитання дитини. 
Відповідайте на всі запитання, навіть, якщо вони, на ваш погляд, виходять за 
рамки 
дозволеного. 

8.Навчати слід не того, що може сама дитина, а того, що вона опановує за 
допомогою дорослого, показу, підказки. 
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ПОРАДИ ПСИХОЛОГА БАТЬКАМ,  
У ВИХОВАННІ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ 

 
1. Відповідайте на всі запитання своєї дитини якомога терпляче і чесно. Се-

рйозні запитання - сприймайте серйозно. 
2. Не сваріть дитину за безладдя у кімнаті чи на письмовому столі, якщо це 

пов'язане з творчим заняттям і робота ще не закінчена. 
3. Виділіть дитині кімнату чи спеціальний куточок винятково для самостій-

них творчих занять. 
4. Показуйте дитині, що любите її такою, якою вона є, а не за її досягнення. 
5. Допомагайте дитині будувати її плани і приймати рішення. 
6. Показуйте дитині цікаві місця. 
7. Допомагайте дитині поліпшувати результати її роботи. 
8. Допомагайте дитині нормально спілкуватися з дітьми і з радістю зустрі-

чайте їх у себе в оселі. 
9. Ніколи не кажіть дитині, що вона гірша від інших дітей.  
10.Не карайте ніколи дитину приниженням. 
11.Купляйте дитині книги за її інтересом. 
12.Привчайте дитину самостійно мислити. 
13.Регулярно читайте дитині. 
14.Привчайте дитину до читання з дитинства. 
15.Пробуджуйте фантазію і уяву дитини. 
16. Уважно ставтеся до потреб дитини. 
17.Знаходьте час, щоб щодня побути з дитиною наодинці. 
18. Дозволяйте брати участь дитині у плануванні сімейного бюджету. 
19.Ніколи не сваріть дитину за невміння і помилки. 
20. Хваліть дитину за навчальну ініціативу. 
21. Вчіть дитину вільно спілкуватися із дорослими. 
22. Дозволяйте дитині гратися з усяким мотлохом. 
23.Спонукайте дитину вчитися вирішувати проблеми самостійно. 
24.У заняттях дитини я знаходжу гідне похвали. 
25.У вас не повинно бути тем, які ви не обговорюєте з дитиною. 
26. Допомагайте бути дитині особистістю. 
27. Допомагайте дитині знаходити телепрограми. 
28.Розвивайте у дитині позитивне сприйняття її здібностей. 
29.Ніколи не відмахуйтеся від невдач дитини. 
30.Заохочуйте в дитині максимальну незалежність від дорослих. 
31 .Вірте в здоровий глузд дитини і довіряйте їй. 
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Рекомендації батькам щодо розвитку 
творчих можливостей дитини 

 

1. Визначайте раніше не визнані або не використані можливості дитини. 

2. Підтримуйте бажання дитини працювати самостійно. 

3. Не втручайтесь в процес творчої діяльності сина або дочки. 

4. Давайте дитині свободу вибору методів досягнення мети. 

5. Створюйте умови для конкретного втілення творчих ідей дитини. 

6. Заохочуйте дитину до роботи у груповому творчому процесі. 

7. Заохочуйте до роботи над проектами, запропонованими самою дитиною. 

8. Не тисніть на дитину, створюйте вільну, невимушену атмосферу. 

9. Схвалюйте результати діяльності сина чи доньки у якійсь одній галузі, з 
метою спонукати бажання випробувати себе в інших видах діяльності. 

10.Підкреслюйте позитивне значення індивідуальних особливостей вашої 
дитини. 

11 .Шануйте потенційні можливості дитини, якщо вона в чому-небудь відстає. 

12.Демонструйте свій ентузіазм у якійсь діяльності. 

13.Підтримуйте своїм авторитетом дитину, що висловлює відмінну від інших 
думку й у зв'язку з цим відчуває тиск з боку своїх однолітків. 

14.Допомагайте дитині знаходити у її фантазіях зв'язок із реальним світом. 

15.Одержуйте максимальну користь від її хобі, конкретних захоплень і інди-
відуальних схильностей. 

16.Виявляйте терпиме ставлення (хоча б тимчасово) до можливого безладдя 
у зв'язку з творчою роботою дитини. 

17.Заохочуйте максимальне залучення дитини до спільної творчої роботи із 
старшими. 

18.Постійно переконуйте дитину, що ви для неї є однодумцем, а не опонен-
том. 

 

 



 65

ТЕСТ "НЕ ПРОҐАВ ВУНДЕРКІНДА!" 
 

Кожна дитина мас свої тільки йому властиві риси, які розпізнаються в ран-
ньому віці, тому обов'язок батьків — помітити і розвинути приховані здібності та 
задатки. Ось тут і може допомогти запропонований тест 

1. Ваша дитина навчилася рано читати, до шестирічному віку самостійно - 7 
балів, 

- за допомогою когось - 5 балів 
2. Читає багато книг, причому швидко — 2 бали. 
3. Сам або за допомогою когось зацікавився словниками і енциклопедіями 

— 2 бали. 
4. Легко навчився читати, але відчуває труднощі при читанні — 1 бал. 
5. Здійснює заняття за закритими дверима, а друзі в нього, як правило, стар-

ші за нього — 2 бали 
6. Веде бесіди зі старшими як рівний з рівними — 2 бали 
7. Ставить багато різних каверзних запитань, заганяючи підчас дорослих у 

кут 2 бали. 
8. У нього готові відповіді навіть, здавалося, на раптові запитання — 1 бал. 
9. Іноді неуважний, але завжди вміє робити цікаві повідомлення (скажімо, 

після перегляду кінофільму, телепередачі чи спостереження за чим-небудь) — 2 
бали. 

10. Із задоволенням вступає в бесіду про навколишній світ, дає свою оцінку 
явищам — 1 бал. 

11. До одноманітних справ ставиться з нудьгою миття посуду, виконання 
навчальних вправ, які не вимагають великих зусиль — 1 бал. 

12. Чутливий до несправедливості, якщо навіть це не стосується його самого 
—2 бали. 

13. Має багатий словниковий запас та вміло використовує в розмові різні 
терміни — 2 бали. 

14. Любить складні ігри (шахи та ін), які вимагають кмітливості - 1 бал. 
15. У ранньому віці цікавиться тим, що вивчають старшокласники — 1 

бал. 
16. Любить різні заняття, причому хоче робити все самостійно — 2 бали. 
17. Його цікавить Всесвіт, він цікавиться питаннями світостворення і всім, 

що стосується давньої історії— 2 бали 
18. У школі навчається без особливих зусиль, швидко схоплює матеріал та 

має свою думку із багатьох питань — 2 бали. 
19.Досить розвинуте почуття сприймання музики, образотворчого мистецтва, 

навколишнього світу і в усьому шукає гармонію — 2 бали. 
 
Ось і весь тест вашого "вундеркінда", якщо він таким є. А це залежить від то-

го, скільки балів одержить він при підрахунку. Слід врахувати, що об'єктивність те-
стування залежить від чітких відповідей на запитання. Якщо ви набрали від 10 до 13 
— це говорить про те, що ваша дитина має певні здібності, а тому вам потрібно 
потурбуватися про те, щоб організувати її навчання та спрямовувати розвиток її 
здібностей. 
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Чи розвиваєте ви здібності своєї дитини? 
Анкета 

 

1 Ваша освіта: середня, середня спеціальна, вища? (потрібне підкреслити) 

2 У якій сфері людської діяльності ви працюєте (медицина, освіта, економі-
ка, право, військова, спорт тощо)? Ваша професія? 

3 Чим захоплюєтесь у вільний час?
4 Чи на всі запитання дитини ви відповідаєте так терп-

ляче та відверто, як це можливо? 
так іноді пі 

5 Чи сприймаєте серйозно «дорослі» запитання та 
висловлювання дитини? 

так іноді ні 

6 Чи є у вас вдома стенд (місце), на якому дитина може 
демонструвати свої роботи? 

   

7 Чи сварите дитину за безлад у її кімнаті або на столі, 
якщо це пов'язано з творчими заняттями і робота ще 

   

8 Чи має дитина кімнату винятково для її занять або 
частину кімнати (потрібне підкреслити)? 

   

9 Чи доручаєте дитині доручення, які їй під силу?    

10 Чи допомагаєте дитині будувати її особисті плани та 
приймати рішення? 

   

11 Чи берете дитину в мандрівки цікавими місцями?    

12 Чи допомагаєте дитині вдосконалити результати її 
роботи? 

   

13 Чи встановлюєте для дитини стандарт поведінки (в 
межах «розумного») і чи стежите, щоб вона його 

   

14 Чи говорите дитині, що вона гірша за інших дітей?    

15 Чи принижуєте дитину покаранням?    

16 Чи забезпечуєте дитину книгами та матеріалами для її
улюблених занять? 

   

17 Чи привчаєте дитину мислити самостійно?    

18 Чи привчаєте дитину до читання з дитинства?    

19 Чи спонукаєте дитину вигадувати історії, фантазува-
ти? 

   

20 Чи дозволяєте дитині брати участь у плануванні сі-
мейних справ та мандрівок? 

   

21 Чи хвалите дитину за вивчені вірші, розповіді, пісні?    
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22 Чи вчите дитину вільно спілкуватися з дорослими 
будь-якого віку? 

   

23 Чи розробляєте практичні експерименти, аби допомо-
гти дитині більше дізнатися про щось? 

   

24 Чи дозволяєте дитині гратися з усіляким непотрібом?    

25 Чи спонукаєте дитину знаходити проблеми й потім 
розв'язувати їх? 

   

26 Чи знаходите в заняттях дитини щось гідне схвален-
ня? 

   

27 Чи існують теми, які зовсім виключаєте з обго-
ворення з дитиною? 

   

28 Чи даєте дитині можливість самій приймати рішення?    

29 Чи допомагаєте дитині знаходити телепрог-
рами, які заслуговують на увагу? 

   

30 Чи розвиваєте в дитині позитивне сприймання її здіб-
ностей? 

   

31 Чи відсторонюєтесь від невдач дитини, кажучи: «Я 
теж цього не вмію?» 

   

32 Чи заохочуєте в дитині максимальну незалеж-
ність від дорослих? 

   

33 Чи віддаєте перевагу самостійному виконанню 
дитиною головної частини роботи (за яку вона са-
ма взялася), навіть якщо не впевнені в позитивно-
му результаті? 
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Оцінювання результатів 
Спочатку згідно з ключем підрахуйте бали. 
Запитання перше: 
«вища» — 2 бали; 
«середня спеціальна» — 1 бал; 
«середня» — 0 балів. 
Запитання друге (бали нараховують залежно від того, наскільки багато 

знань та творчого підходу потребує професія): 
«погребує багато знань та творчого підходу» — 2 бали; 
«так собі» — 1 бал; 
«стереотипна діяльність» — 0 балів. 
Запитання третє: 
якщо є хобі — 2 бали; 
немає — 0 балів. 
Запитання 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

28, 29,30,32,33: 
«так » — 2 бали; 
«іноді» —1 бал; 
«ні» — 0 балів. 
Запитання 7, 14, 27, 31: 
«так» — 0 балів; 
«іноді» —1 бал; 
«ні» — 2 бали. . 
Складіть суму балів за трьома шкалами та оцініть рівень відповідного 
показника: 
• інтелектуального розвитку (шкала включає запитання 1, 4, 5,16,18, 

20, 23, 27, 29): 
високий рівень— 15—18 балів; середній — 5—14 балів; низький — 0—4 

бали; 
• творчих досягнень (запитання 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 19, 22, 24, 25): ви-

сокий рівень — 19—22 балів; 
середній — 5—18 балів; низький — 0—4 бали; 
• здатності до саморегуляції (запитання 9, 10, 13, 14, 15, 17,21,26, 

28,30,31,32,33): 
високий рівень — 21—26 балів; середній — 7—20 балів; низький — 0—6 

балів. 
Коли ви підрахуєте свої результати, ви зрозумієте, яким рівням вони 

відповідають. 
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Чи допомагаєте ви своїй дитині стати обдарованою людиною? 
 

Тест для батьків 
 

1. Я відповідаю на всі запитання дитини терпляче й чесно. 
2. Серйозні запитання й висловлювання дитини я сприймаю серйозно. 
3. Я встановив(ла) стенд, на якому дитина може демонструвати свої роботи. 
4. Я не сварю дитину за безлад у кімнаті або на столі, якщо це пов'язано з твор-
чим заняттям і її робота ще не закінчена. 
5. Я надав(ла) в розпорядження дитини кімнату або частину кімнати винятково 
для її занять. 
6. Я показую дитині, що її люблять такою, якою вона є. а не за її досягнення. 
7. Я доручаю дитині посильні клопоти. 
8. Я допомагаю дитині складати її особисті плани та приймати рішення. 
9. Я беру дитину в поїздки цікавими місцями. 
10. Я допомагаю дитині поліпшувати результати її роботи. 
11. Я допомагаю дитині вчитися, нормально спілкуватися з дітьми з різних со-
ціальних верств. 
12. Я встановлюю розумні стандарти поведінки й стежу, щоб дитина їх дотри-
мувалася. 
13. Я ніколи не кажу дитині, що вона гірша від інших дітей. 
14. Я ніколи не караю дитину приниженням. 
15. Я забезпечую дитину книгами та матеріалами для поглиблення її знань. 
16. Я привчаю дитину мислити самостійно. 
17. Я регулярно читаю дитині книжки. 
18. Я привчаю дитину до читання з малих літ. 
19. Я спонукаю дитину вигадувати історії та фантазувати. 
20. Я уважно ставлюся до індивідуальних потреб дитини. 
21. Я щодня знаходжу час. щоб побути з дитиною сам-на-сам. 
22. Я дозволяю дитині брати участь у плануванні сімейних справ і подорожей. 
23. Я ніколи не сварю дитину за допущені нею помилки. 
24. Я хвалю дитину за вивчені вірші, розповіді, пісні. 
25. Я навчаю дитину вільно спілкуватися з дорослими будь-якого віку. 
26. Я роблю практичні експерименти з метою виявлення пізнавальних інтересів 
дитини. 
27. Я залучаю дитину до участі в різних іграх. 
28. Я спонукаю дитину знаходити проблеми й вирішувати їх. 
29. У заняттях дитини я знаходжу щось гідне похвали. 
30. Я не хвалю її безпредметно й нещиро. 
31. Я чесна(ий) в оцінці своїх почуттів стосовно дитини. 
32. Не існує тем, які я зовсім вилучаю з обговорення з дитиною. 
33. Я даю дитині можливість дійсно приймати рішення. 
34. Я допомагаю дитині бути особистістю. 
35. Я допомагаю дитині знаходити телепрограми, які заслуговують на увагу. 
36. Я розвиваю в дитині позитивне сприйняття її особистих здібностей. 
37. Я ніколи не відмахуюся від невдач дитини, кажучи їй: «Я цього теж не мо-
жу». 
38. Я заохочую в дитині максимальну незалежність від дорослих. 
39. Я вірю в її здоровий глузд . довіряю їй. 
40. Я волію, щоб основну частину роботи, за яку взялася дитина, вона викону-
вала самостійно, навіть якщо я не впевнений(а) у позитивному результаті. 
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МАТЕРІАЛИ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ ПРО РОБОТУ З ОБДАРОВАНОЮ 
МОЛОДДЮ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РАЙОНУ 

 
ГІМН ОБДАРОВАНОСТІ  

Микола КОПАЙГОРА, 
директор гімназії 
 
Морозного січневого вечора до актової зали Хорольської гімназії поспіша-

ли з родинами обдаровані діти-переможці та призери II (районного) етапу Все-
українських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсу знавців рідної 
мови ім. П. Яцика, І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту нау-
ково - дослідницьких робіт, І етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської твор-
чості, кращі спортсмени, творчо обдаровані. Вони отримали запрошення на 
святкове зібрання "Гімн обдарованості".  

Це свято загадкової країни - країни знань. Батьки, гості, запрошені, спон-
сори, учителі прийшли вітати найбільш вихованих, ерудованих, інтелектуально 
та творчо обдарованих вихованців. 

Свято відкрив вітанням на адресу присутніх автор цих рядків, який звернув 
увагу на те, що батьки і діти, учні і вчителі, батьки і вчителі - це ті складові 
ланки, без яких неможливе існування гімназії. Він вручив Посвідчення - почес-
ної родини гімназії сім'ї Ганзенків, яка завжди демонструє прекрасні якості 
української родини, здійснює неоціненний внесок у скарбничку родинного ви-
ховання, бере активну участь у житті гімназії, постійно надає допомогу в роз-
витку навчального закладу. 

У номінації "Переможці та призери районних олімпіад" вручення нагород 
провели директор та заступник директора з навчально-виховної роботи Пасіч-
ник Наталія Володимирівна. 52 призових місця вибороли 29 учнів гімназії. 

Особливо хотілося б відмітити Лисенка Олександра, учня 8-А класу, який 
посів 4 перших та 3 других місця; Фурсова Ігоря, учня 11 -А класу, який зайняв 
4 перших та 1третє місце; Ігнатенка Дмитра, учня 8-А класу, який виборов 3 
перших місця; по два перших місця посіли Докторов Антон, Даниленко Андрій, 
учні 10-Б класу. Всі вони нагороджені грамотами, отримали грошові винагоро-
ди (за 1місце) від відділу освіти райдержадміністрації та солодощі від спонсо-
рів. Музичний дарунок звучав їм у виконанні Машир Дарії, Полтавець Марини, 
Копайгори Богдани. 

У номінації "Переможці І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт" грамотами, грошовими винагородами (за 
І місце), солодощами нагороджені; Копайгора Богдана, яка посіла 2перших міс-
ця у секціях математики та української мови; Некраха Ольга (11-В), Пупченко 
Олеся (9-А), Романець Інна (11-В), Дяговець Яна (10-В), Глазкова Ірина (9-Б), 
Капустян Наталія (9-А), БазилевичТетяна (10- Б), РідкобородАліна(Ю-Б), Гроза 
Ірина (11-В), Крижанівський Віталій (8-А). Пісня в дарунок прозвучала від Кі-
ріяченко Наталії. 

Сімрок Галина Петрівна, методист відділу освіти райдержадміністрації, ві-
тала переможців районного етапу конкурсу знавців рідної мови їм. П. Яцика: 
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Васецьку Анну, Приходько Аліну, Гречковську Тетяну, Зіненка Захара, Яцун 
Анастасію. Вони нагороджені цінними подарунками та грамотами. Переможці 
приймали музичне вітання від Кравченко Альони та Кіященко Альони. 

"Надія великого спорту" - такою була наступна номінація вечора. Вручено 
подяки родинам кращих спортсменів гімназії, діти яких захищали честь навча-
льного закладу на районному і обласному рівнях. Питленко Олеся, Шарандак 
Костянтин, Бабенко Ігор, Тягній Катерина, Пилипенко Юлія, Юровський Дмит-
ро, Капшук Сергій, Кузуб Мирослав, Головенко Ірина, Волошин Олександр, 
Сульженко Єгор отримали солодощі, а Бибик Вікторія подарувала їм пісню. 

Нагородження у номінації "Творча особистість" провела завуч з виховної 
роботи Ґудзь Людмила Василівна. 

Подяки родинам, солодощі отримали Машир Дарія, Кравченко Альона, Кі-
ріяченко Наталія, Кіященко Альона, Полтавець Марина, Гроза Альоша, Джурко 
Віта, Кірій Юлія, Литовченко Маргарита, Дорошенко Юрій, Дудка Артур, По-
хилькоАртем, Тихоненко Любов, Богатиренко Вікторія. 

За перемогу в І етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості цін-
ними подарунками нагороджені Зуб Маріанна, Ковальчук Анна, Бондаренко 
Тетяна. 

Ведучі вечора, а ними були Копайгора Богдана і Гроза Олексій, подякува-
ли від імені обдарованих гімназистів батькам за любов, турботу, горіння, тер-
піння. Кіященко Альона виконала в дарунок пісню Наталії Май "Дорога додо-
му". 

Крім батьків, поруч з дітьми у гімназії щодня вчителі, які навчають, вихо-
вують, віддають краплину свого серця. 

Сімрок Г.П. вручила грамоти відділу освіти групі вчителів, які підготували 
не одного переможця та призера районних олімпіад і конкурсів. Для них про-
звучала пісня Наталії Май "Квітуча Україна" у виконанні Кравченко Альони. 

Під кінець свята прозвучав Гімн гімназії, який виконували всі присутні. 
Це було справді тепле, родинне свято, свято вдячності батькам, учителям, 

що виростили і виховали розумних, талановитих, сильних духом, вольових, ці-
леспрямованих дітей, свято вшанування ОБДАРОВАНОСТІ. 

Автор сценарію свята - Кравченко Катерина Петрівна, вчителька музики. 
Музичний супровід забезпечував Прокопенко Василь Михайлович. 

 
 

ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 
Світлаиа ОНИКІЄНКО, педагог-організатор, 
Наталія ЖАТКІНА, президент школи 

 
Фізична культура є важливою складовою системи освіти та виховання уч-

нів загальноосвітньої школи, формування в них умінь і навичок здорового спо-
собу життя, організації корисного дозвілля та активного відпочинку, розвитку, 
відновлення позитивних моральних і вольових якостей. 

На реалізацію положень Державних стандартів базової і повної загальної 
середньої освіти у навчальному закладі с. Мусіївка відбулося змагання трьох 
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шкіл з баскетболу. Бо вже стали традиційними спортивні свята між учнівськими 
командами Хильківської, Мусіївської нашої та Лукімської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Оржицького районів. 

Члени команд заздалегідь і старанно готуються до зустрічі. У Мусіївській 
ЗОШ вчитель із 34-річним стажем, маючи звання старший учитель, Тітенко 
Анатолій Григорович дбає про розвиток фізкультури і спорту не лише у школі, 
ай в  селі. Тричі на тиждень працюють секції з таких видів спорту, як футбол, во-
лейбол, баскетбол. У школі проводяться змагання: "Веселі старти", "Старти на-
дій", "Тато, мама і я - спортивна сім'я", "Козацькі забави". 

Учні нашої школи займають призові місця у районній спартакіаді школярів. 
Баскетбольна команда дівчат зайняла III місце у районних змаганнях, команда 
хлопців - 4 місце з цього виду спорту. Хотілося б відзначити спортсменів школи. 
Це Захарченко Оксана, Приходженко Олена, Гудіна Жанна, Кісельова Катя, До-
нець Віктор, Андреєв Євген, Подорожняк Віталій, Решта Сергій, Пожар Віталій, а 
Маляшова Люба та Куц Ігор захищали честь району на обласних змаганнях з 
легкої атлетики. 

Районний відділ освіти та товариство "Мусіївське" надають допомогу у при-
дбанні спортивного інвентарю та обладнання. 

Випускники нашої школи також продовжують займатися спортом. Серед 
них Максименко ОМ, Максименко В.М., Бойко В.М., Пацюк В.О., Устименко 
Л.В. Для них спортивний зал школи відчиняє свої двері кілька разів на тиждень, 
тому команди ветеранів і молоді села постійно займають призові місця у район-
них змаганнях з футболу, волейболу. 

Розуміючи важливість фізичного розвитку, школярі, молодь села та ветерани 
спорту своїми діями заохочують все більше і більше населення до занять спортом, 
що є запорукою здорового способу життя. 

З ПЕРЕМОГОЮ, ХЛОПЦІ! 
 
 

Нещодавно в м. Полтава проводились 
обласні змагання з кікбоксингу. В них 
узяли участь і вихованці боксерського 
клубу "Ринг" Хорольського агропро-
мислового коледжу. В цих зма-
ганнях наші спортсмени завою-
вали призові місця: перше - КИРІЙ 
Максим, друге - КОРАБЛІН Віталій 
 
 

 
 

На ЗНІМКу: (зліва направо) спортсмени КИРІЙ Максим, КОРАБЛІН 
Віталій і тренер САВІН Олександр Кузьмич. 
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ОЛІМПІЙСЬКЕ ЗАВЗЯТТЯ 
 

Лідія КОСТИРЕНКО, 
заступник директора школи з навчально-виховної роботи 
 
Спорт має велике значення у житті людини. І це добре відомо учням Хо-

рольської спеціалізованої школи І-ИІ ступенів № 1. Адже ні одне змагання чи 
свято в районі або місті не проходить без участі наших спортсменів. 

Травневого теплого ранку під звуки олімпійського маршу шикувалися на 
стадіоні школи учні 2-11 класів на чолі з класними керівниками. Цього дня 
проходив 
Олімпійський урок, якому передувала велика підготовча робота. Кожен клас-
команда готував емблеми, вибирав девіз, тренувалися учні-спортсмени. 

"Школо! Рівняйсь, струнко!" - звучить над стадіоном голос вчителя фізку-
льтури Грінченко Тетяни Василівни. Вона здає рапорт директору школи Де-
мент Валентині Іванівні і просить дозволу розпочати змагання. З великою гор-
дістю бере з її рук Олімпійський вогонь спортсмен школи Золочевський Олек-
сій, учень 10-А класу, і, як естафету поколінь, передає його учневі 3-А класу 
Синяговському Владиславу. Учениці 8-А класу Даниленко Аліна та Олексюк 
Таміла познайомили всіх присутніх з історією Олімпійських ігор. Наголосив-
ши, що вони беруть початок із далеких часів Давньої Греції, коли в пошані бу-
ли витривалість, витримка, почуття власної гідності, патріотизму. 

І розпочинаються змагання! Яких видів спорту тільки не побачили боліль-
ники того дня. Ось вони окриками підбадьорюють своїх однокласників на біго-
вих доріжках. А там - чути вигуки: "Два метри, три, майже -чотири!" Це змага-
ються в стрибках у довжину. Не залишилися осторонь і учні початкових класів. 

Вони продемонстрували спритність, силу волі, спортивне завзяття в зма-
ганнях з човникового бігу, стрибках, іграх з м'ячем. Ніхто не залишився байду-
жим до змагань, нікому не хотілося залишати стадіон. 

Та ось пролунав фінальний свисток. Судді-учні на чолі з учителями фізку-
льтури Грінченко Тетяною Василівною та Мухіним Ігорем Геннадійовичем 
підводять підсумки. Під гучні оплески вручаються грамоти переможцям. Най-
кращі результати в спортивних змаганнях показали Бова Руслана, Касян Артур 
(2 кл.), Синяговський Владислав, Вакуленко Влада, Панченко Сергій, Порощай 
Аліна (3кл.), Ходос Владислав, Вдовиченко Вікторія, Полежака Андрій, Кузь-
менко Анна (4 кл.). Перші місця вибороли Брижак В'ячеслав (9-Б кл.), Золочев-
ський Олексій (10-А кл.), Кулик Віталій (8-Б кл.), Ходос Каріна (7-А кл.), Бибик 
Яна, Глущенко Ігор (5 кл.). Другими були - Зозуля Владислав (6 кл.), Монарше-
нко Ілона (6 кл.), Волощенко Сергій, Міщенко Марина, Бровко Ростислав (8 
кл.), Зубко Олег (9 кл.), Лимар Сергій (10 кл.). Третіми були – Косяченко Ар-
тем, Федорченко Владислав, Панасюк Альона (6 кл.), Головань Ірина, Ткаченко 
Аня (7 кл.), Левченко Маргарита (8 кл.), Мітітел Руслан (9 кл.).  

Тож нехай олімпійське завзяття не полишає наших учнів, нехай добива-
ються вони високих результатів не тільки в спорті, але і в навчанні, а іскорки 
Олімпійського вогню підтримують їх у подальшому житті. 
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ПІДСУМКИ РАЙОННОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКХ РОБІТ  ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 

 

Олена ОЛЕКСЮК, 
методист районного методичного кабінету 
відділу освіти райдержадміністрації 
 

НА ВИКОНАННЯ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 8 лютого 2001 
року №78/201 "Про програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 -2005 ро-
ки", з метою реалізації обласної та районної Програм роботи з обдарованою 
молоддю на2001 -2005 роки і подальшого залучення учнівської молоді до нау-
кової діяльності та творчого процесу навчання, відділом освіти Хорольської 
РДА було проведено районний конкурс - захист науково-дослідницьких робіт 
учнів. 

Юні дослідники, здатні до творчого пошуку та глибокого аналізу - це, май-
бутня інтелектуальна еліта Хорольщини. Вона зібралася в затишних стінах гім-
назії м. Хорола. 

На конкурс надійшло 124 роботи юних науковців-учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів району. 

Під час конкурсу-захисту працювали 26 секцій, які діяли на базі гімназії та 
Центру дитячої і юнацької творчості. Найбільш чисельними з них були секції 
української літератури, математики та зарубіжної літератури. 

Члени оргкомітету та журі конкурсу відмітили, що, порівняно з минулими 
роками зріс якісний показник наукових робіт: глибина змісту, проблемність 
тем, оформлення, структура, результативність експериментальних досліджень, 
апробація на рівні школи, використання місцевого матеріалу та архівних даних. 

Високі знання та вміння під час конкурсу показали учні гімназії м. Хорол 
(16 призерів) - директор Копайгора М.М., Хорольської спеціалізованої школи 
МИ ступенів № 1 (9 призерів) - директор Демент В.І. та Хорольської спеціалі-
зованої школи І-ІІІ ступенів № 3 (9 призерів) - директор Лукаш Т.П. 

Збільшилась кількість переможців конкурсу з навчальних закладів сільсь-
кої місцевості. Серед них учні Новоаврамівської гімназії (5 призерів), Штомпе-
лівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (4 призери), Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (6 при-
зерів), Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів (4 призери). 

Серед учасників конкурсу найкращими визнані Корнет Руслан - учень 11 кла-
су Хорольської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 в секції фізики, Ковтун Марина - учениця 9 
класу Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в секції інформатики, Копайгора Богдана - 
учениця 9 класу Хорольської гімназії в секції математики, Супруненко Альона - 
учениця 10 класу Штомпелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в секції біології, Дяговець 
Яна - учениця 10 класу Хорольської гімназії в секції екології, Парнюк Діана – уче-
ниця 10 класу Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 та Переятенець 
Яна - учениця 11 класу Петракіївського НВК в секції психології, Молдавець Олек-
сандр - учень 11 класу Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Парнюк Діана - учениця 10 
класу Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 в секції медицини, Пу-
пченко Олеся - учениця 9 класу Хорольської гімназії в секції географічне краєзнав-
ство, Жеденко Вікторія - учениця 10 класу Ялосовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів в секції 
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економіки, П'яніна Світлана - учениця 10 класу Хорольської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 1 в секції історії України, Рубахіна Інна - учениця 10 класу Хороль-
ської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 в секції історичне краєзнавство, Бова 
Олег - учень 9 класу Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 в секції 
археології, Ларіоненко Максим - учень 9 класу Хорольської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 1 в секції етнографії, Совєтова Ірина - учениця 11 класу Хорольсь-
кої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 в секції правознавства, Некраха Ольга - 
учениця 11 класу Хорольської гімназії в секції української літератури, Копайгора 
Богдана - учениця 9 класу Хорольської гімназії в секції української мови, Бережна 
Оксана - учениця 9 класу Хильківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Домненко Сніжана - 
учениця 11 класу Ковалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у секції фольклористики, Ігнате-
нко Юлія - учениця 11 класу Хорольської гімназії в секції зарубіжної літератури, 
Зуб Маріанна - учениця 10 класу Хорольської гімназії та Романець Інна - учени-
ця 11 класу Хорольської гімназії в секції іноземної мови та Тараненко Вадим - 
учень 11 класу Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Оргкомітет районного конкурсу відзначив за наполегливість і продуктивну 
науково-дослідницьку діяльність учнів: Парнюк Діану - ученицю 10 класу Хо-
рольської спеціалізованої школи I-III ступенів № 1, яка подала роботи в 2 сек-
ції: медицини та психології; Копайгору Богдану - ученицю 9 класу Хорольської 
гімназії, яка подала роботи в 2 секції: математики та української мови; Рідкобо-
род Аліну - ученицю 10 класу Хорольської гімназії, яка подала роботи в 2 сек-
ції: фізики та екології; Цилюрик Альону - ученицю 10 класу Трубайцівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка подала роботи в 2 секції: фізики та зарубіжної літерату-
ри; Молдавця Олександра - учня 11 класу Петрівської ЗОШ І-ІІІступенів, який 
подав роботи в 2 секції: медицини та української літератури та Пилипенко Ла-
рису - ученицю 9 класу Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка подала роботи в 2 
секції: правознавства та інформатики. 

Це свідчить про те, що адміністрації цих шкіл приділяють належну увагу 
роботі з обдарованими дітьми. 

Слід відзначити вчителів-предметників, при допомозі і підтримці яких на 
конкурс було представлено ряд робіт юних науковців: ДацкоЛ.М., Гар-
барГ.В.,СтарчикЛ.М., ҐудзьЛ.В. –з Хорольської гімназії, Козлова В.А, Козлова 
А.В. – Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1, Жолубака В.І. - 
Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Симоненко О.В. - Трубайцівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів , Кривошту О.Г. - Новоаврамівської гімназії, Горбатюк О.П., Морозову 
Н.О., Северин Ю.М; - Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3, 
Єгоркіну CO. з Штомпелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гончаренко Л.Г., Склярен-
коС.Е., Стеценко М.В. – Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Романенко Р.Г. - Кова-
лівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Якимчук Л.О. - Ковалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Моршну CO. - Хорольської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4. 

Всі призери конкурсу-захисту будуть відзначені грамотами відділу освіти 
Хорольської РДА, а учні, які зайняли перші місця - нагороджені грошовими 
преміями. 

Ряд робіт юних науковців візьмуть участь в II етапі Всеукраїнського кон-
курсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН. 
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