
Уже кілька років підряд учні нашої школи успішно беруть участь у 

Міжнародних конкурсах «Кенгуру» (математика), «Колосок» (біологія), 

«Лелека (історія), «Левеня» (фізика).  

 А нещодавно взяли участь у  Всеукраїнській он-лайн олімпіаді  з 

астрономії, біології, географії, фізики, хімії Малої академії наук України 

«Відкрита природнича демонстрація». Мета олімпіади – виявлення, розвиток 

та підтримка обдарованих дітей; підвищення зацікавленості школярів до 

поглибленого вивчення природничих дисциплін та інформатики; залучення 

учнів середнього та старшого шкільного віку до науково-дослідницької 

діяльності.  

Команда школи у складі  Качан Руслани (9-А), Ковальова Артема (9-Б), 

Бондаренко Олександри (9-Б), Мєзенцевої Ольги (9-Б), Онопрієнка Сергія                         

(10-А), Гнатик Інеси (10-Б), Фесенка Олексія (10-Б), Іщенко Олександри (10-

Б), Ляха Олександра (10-А) змагалася з учнями інших шкіл України. 

 У змаганнях брало участь 270 команд із шкіл різного спрямування: 

загальноосвітніх, гімназій, природничих ліцеїв, шкіл з поглибленим 

вивченням природничих предметів. Спочатку в листопаді було виконано 

завдання заочного туру змагань. Максимальна кількість балів –110. 

Найбільша кількість -   104, а найменше – 4. Команда «Екстрим» набрала 92 

бали. Учні нашої школи показали гарні результати. 

   22 грудня з дев’ятої години до сімнадцятої тридцять учні працювали в 

он-лайн режимі: отримували запитання чи відео-запитання, шукали відповіді, 

пов’язані з природними явищами, процесами, географічними відкриттями. 

Вони   захоплено та  відповідально поставилися до цього і намагалися давати 

якнайточніші відповіді. 

  Для участі в олімпіаді було створено координаційну раду, до складу 

якої ввійшли: Горобець М.Ю. (інформатика), Маренич В. І. (географія),                            

Іщенко Н. В. (біологія), Тверда З. О. (математика), Антонь  Л. В. (хімія), 

Тенянко Л. С. (фізика, астрономія). Координатор – заступник директора 

школи з  навчально-виховної   роботи Демочко О. В.  

Команда « Екстрим» вдячна начальнику відділу освіти Сніцерєву С.Ю., 

який допоміг підключитись до Інтернету «ОГО-Ультра».  Він забезпечує 

швидкісну передачу інформації. Це було вкрай необхідно при проведенні он-

лайн олімпіади. Учасники змагань дякують директорові нашої  школи                             

Солоду І.В. за придбану веб-камеру, що дало змогу провести відео-

трансляцію з оргкомітетом олімпіади та з іншими командами. 



Наш навчальний заклад зареєстрований у  базі даних Сервера 

підтримки Навчальної взаємодії (СПНВ) на електронній площадці «Школа 

Відкритої природничої демонстрації». Координатор та кожен учасник 

команди отримали персональну  електронну площадку через термінал  

СПНВ, яку можна використовувати  для подальшого навчання. 

Хотілося  б  і надалі брати участь у найрізноманітніших конкурсах та 

олімпіадах, тому що це дає можливість школярам поглиблювати свої знання 

та спілкуватися з учнями шкіл різного спрямування. 

www.chis.kp.km.ua – сайт, на якому можна відшукати запитання та 

результати олімпіади. 
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