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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення загальношкільного щорічного конкурсу

«Таланти твої, школо!»

І. Загальні положення
1.1. Загальношкільний конкурс «Таланти твої, школо!» (далі – Конкурс) - це 

відкритий загальношкільний захід, що проводиться за спільної ініціативи 
учнівського самоврядування, адміністрації, педагогічної та батьківської громад 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 
85 міста Києва, який проводиться на виконання шкільного проекту «Успішна 
дитина». 

1.2. Конкурс проводиться щорічно і демонструє успіхи учасників освітнього 
процесу.

1.3. Мета щорічного конкурсу «Таланти твої, школо!» - створення сприятливих 
умов для самовизначення, самореалізації, розвитку кожного учня шляхом 
входження в систему суспільних і творчих стосунків та постійного 
самовдосконалення; підтримка та відзнака талановитих дітей та молоді, творчої 
праці вчителів, участі батьків у формуванні майбутнього покоління особистостей, 
інноваторів, патріотів.

1.4. Завдання Конкурсу:
Свято «Таланти твої, школо!» проводиться з метою:

виявлення творчо обдарованої учнівської молоді;
підтримки талановитої молоді та творчої праці вчителів;
активізації та стимулювання потенційних можливостей учнів, залучення 
їх до активної участі в житті школи (класу);
підвищення мотивації до поглибленого вивчення базових та спеціальних 
дисциплін;
мотивування та стимулювання учасників освітнього процесу до занять 
спортом, художньою та технічною творчістю, суспільно-корисних справ, 
активної громадянської позиції, екологічно-відповідального споживання 
тощо., 
створення сприятливих умов для самовизначення, самореалізації, 
розвитку кожного учня шляхом входження в систему суспільних і 
творчих стосунків та постійного самовдосконалення шкільного проекту 
«Обдарована дитина».

ІІ. Організатори Конкурсу
Адміністрація, учнівське самоврядування (ШОУ-85), педагогічна та 

батьківська громади спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
англійської мови №85 міста Києва.



ІІІ. Організація проведення Конкурсу
3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу здійснюється 

адміністрацією та батьківською громадою школи. 
3.2. Для проведення Конкурсу утворюється оргкомітет відповідно до наказу по 

школі.
3.3. Оргкомітет конкурсу:

визначають терміни та організаційні умови проведення Конкурсу та фінального 
свята в поточному році;
складають та затверджують документи щодо організації та проведення Конкурсу та 
фінального свята;
формують призовий фонд Конкурсу;
організують подання та розгляд складу учасників Конкурсу;
розробляють програму свята «Таланти твої, школо!»;
координують оперативну роботу з підготовки, організації та проведення   Конкурсу 
та фінального свята;
координують проведення конкурсу, подання кандидатур на розгляд оргкомітету та 
підведення підсумків з визначенням переможців, які беруть участь у фінальному 
святі Конкурсу.

IV. Учасники Конкурсу
4.1. Учасники освітнього процесу, що мають особистий внесок у створення 

позитивного іміджу школи у відповідності з встановленим даним Положенням про 
номінації та виконують вимоги Статуту школи і Правила поведінки.

4.2. У Конкурсі беруть участь учні 1-11-х класів школи. 

V. Програма проведення Конкурсу
5.1. Конкурс проводиться щорічно в квітні місяці.
5.2. Конкурс проводиться за номінаціями:

«Академічна обдарованість»,
«Інтелектуальна обдарованість»,
Номінація «Успіх» (переможці у 2 номінаціях),
«Всебічна обдарованість»,
«Творча особистість»,
«Соціальна особистість»,
«Спортивна гордість школи»,
«Ні дня без книги!» (найкращий популяризатор книги),
«Медіа професіонали»,
«Відкриття року»,
«Творчий колектив»,
«Лідер року»,
«Учень (учениця) року»,
«Соціальна згуртованість»,
«Подяка і визнання»,



«Активна життєва позиція»;
«Гордість України  -  гордість школи».
5.3. Для визначення лауреатів, які нагороджуватимуться Почесним призом 

створюється Рада під керівництвом директора школи, до складу якої входять 
заступники директора, педагог-організатор, вчителі, активісти учнівського 
самоврядування, представники  Ради школи.

5.4. Рішення про нагородження приймається:
на підставі подання педагогічної ради;
ради школи;
конференції учнівського самоврядування;   
класних колективів.

5.5. Нагородження проводиться за особистий внесок у створенні позитивного 
іміджу школи, успішну участь у всеукраїнських, міських, районних, шкільних 
інтелектуальних, спортивних та творчих змаганнях, учнівських олімпіад із базових 
навчальних предметів, мистецьких конкурсів, тощо. А також учні, які у 
відповідності з встановленим даним Положенням про номінації виконують вимоги 
Статуту школи і Правила поведінки.
5.6. Критерії оцінювання за номінаціями (за наявності сертифікатів, грамот, 

наказів, порт фоліо, що підтверджує досягнення учасника конкурсу; якість 
знань учнів – середній бал 10 і вище).

VI. Номінації

«Академічна обдарованість»:
високий рівень навчальних досягнень на час проведення свята, який 

визначається через середній бал за оцінками табеля оцінювання 
шкільних досягнень поточного навчального року від 10 балів.

(Отримують статуетку та сертифікат учасника, за результатами розгляду 
кандидатур, що подані класними керівниками, заступником директора з 
навчально-виховної роботи).

«Інтелектуальна обдарованість»: 
призери шкільних та районних, міських, всеукраїнських етапів предметних 
олімпіад, МАН;
лауреати та переможці шкільних, районних, міських, всеукраїнських 
інтелектуальних ігор, конкурсів.

(Отримують статуетку та сертифікат учасника, за результатами розгляду 
кандидатур, що подані класними керівниками, вчителями- викладачами 
відповідних навчальних дисциплін, керівниками учнівських об’єднань, 
заступником директора з навчально-виховної роботи).

«Номінація «Успіх»:
переможці у двох номінаціях, одна з яких обово’язково – «Академічна 

обдарованість» чи «Інтелектуальна обдарованість». 



(Отримують статуетку та сертифікат учасника, за результатами розгляду 
кандидатур, що подані класними керівниками, заступником директора з 
навчально-виховної роботи).

«Творча особистість»:
лауреати та призери районних, міських, всеукраїнських конкурсів, оглядів, 

фестивалів дитячої та юнацької творчості (мистецтво-вокальне, 
хореографічне, художнє, образотворче, циркове, декоративно-ужиткове, 
тощо);

постійні учасники загальношкільних заходів творчого спрямування;
автори творчих робіт (літературних, музичних, художніх), що презентували 

свої роботи під час проведення районних, міських, Всеукраїнських 
заходів.

(Отримують статуетку та диплом учасника, за результатами розгляду 
кандидатур, що подані класними керівниками, керівниками гуртків, 
керівниками учнівських об’єднань, заступником директора з навчально-
виховної роботи, педагогом - організатором).

«Соціальна особистість»: 
активна результативна участь у суспільно-корисних проектах школи, 

«кластеру ШОУ – 85», району, міста, всеукраїнських, міжнародних.
(Отримують статуетку та диплом учасника, за результатами розгляду 
кандидатур, що подані класними керівниками, керівниками гуртків, 
керівниками учнівських об’єднань, заступником директора з навчально-
виховної роботи, соціальним педагогом, педагогом -організатором).

«Спортивна гордість школи»: 
переможці шкільних, районних, міських спортивних змагань, на яких вони 

представляли школу
(Отримують статуетку та диплом учасника, за результатами розгляду 
кандидатур, що подані класними керівниками, керівниками гуртків, 
вчителями фізичної культури та спорту, керівниками учнівських об’єднань).

«Ні дня без книги!» (Найкращий популяризатор книги):
активна участь у популяризації улюблених книг, авторів, створення 
презентацій, виставок, якими захоплюються учасники тематичних заходів;
активно сприяє піднесенню іміджу бібліотеки;
(Отримують сертифікат учасника, за умови та за результатами розгляду 
кандидатур, що подані класними керівниками, керівником гуртка, 
бібліотекарем, при цьому перемога в даній номінації враховується при 
визначенні переможців у номінації «Всебічна обдарованість»).

«Медіа- професіонали»: 
просування позитивного іміджу школи сучасними засобами ІКТ;
створення відео, медіа продукції з метою популяризації бренду школи.

(Отримують сертифікат учасника, за результатами розгляду кандидатур, що 
подані класними керівниками, керівником гуртка, вчителем інформатики, 
педагогом-організатором, при цьому перемога в даній номінації 
враховується при визначенні переможців у номінації «Всебічна 



обдарованість»).
«Всебічна обдарованість»: 
учні, визначені не менш ніж в 3-х номінаціях, однією з яких обов’язково є 
«Академічна обдарованість» чи «Інтелектуальна обдарованість».

(Отримують статуетку та диплом учасника, за результатами розгляду 
кандидатур).
«Відкриття року»: 
яскрава особистість, яка користується авторитетом серед учнів  школи;
активний учасник загальношкільних заходів;
альтруїст та надійний товариш. 

(Отримують статуетку та диплом учасника, за результатами розгляду 
кандидатур за поданням заступника директора з навчально-виховної роботи, 
педагога -організатора):

«Творчий колектив»: 
об’єднання учнів за:

активна участь у шкільних, районних, міських, всеукраїнських  
конкурсах;

високий рівень результативності;
створення позитивного іміджу школи.

(Отримують пиріг, кубок та дипломи учасників (кожному), за результатами 
розгляду кандидатур за поданням класних керівників, керівників гуртків, 
заступника директора з навчально-виховної роботи, педагога -організатора).

«Лідер року»:
лідер учнівського самоврядування школи;
яскрава особистість, яка користується авторитетом серед учнів класу та школи;
учасник районних та міських конкурсів дитячої та юнацької творчості;
активний ініціатор, організатор та/або учасник загальношкільних заходів;
альтруїст та надійний товариш. 

(Отримують статуетку та диплом учасника, за результатами розгляду 
кандидатур за поданням адміністрації школи).

«Учень (учениця) року»: 
яскрава особистість, яка користується авторитетом серед учнів класу та школи;

учасник шкільних та районних інтелектуальних ігор, конкурсів;
активний учасник шкільних та районних етапів предметних олімпіад, МАН;
учасник районних та міських конкурсів дитячої та юнацької творчості;
лідер учнівського самоврядування школи;
активний учасник загальношкільних заходів;
альтруїст та надійний товариш.

Нагородження  медалями випускників 11 класів
«золотою» медаллю:

яскрава особистість, яка користується авторитетом серед учнів класу та школи;
високий рівень навчальних досягнень, який визначається через середній бал за 
оцінками шкільних досягнень від 10 балів;

успіхи в навчанні та піднесення іміджу школи. 



«срібною медаллю»:
активна результативна участь у суспільно-корисних проєктах школи;
створення позитивного іміджу школи.
Бренд «За особливі особисті досягнення для піднесення іміджу школи»:

яскрава особистість, яка користується авторитетом серед учнів класу та школи;
активний ініціатор, організатор або учасник загальношкільних заходів;
переможці та учасники шкільних, районних, міських творчих та спортивних 
змагань, на яких популяризували імідж школи.

(Отримують статуетку та диплом учасника, за результатами розгляду 
кандидатур за поданням адміністрації школи ):

«Соціальна згуртованість»: 
керівник учнівського колективу (вчитель, керівник гуртка, батьки) за результативну 
роботу з об’єднання колективу учнів, батьків та педагогів.

(Отримують статуетку та диплом учасника, за результатами розгляду 
кандидатур за поданням класних керівників, заступника директора з 
навчально-виховної роботи, педагога -організатора):

«Подяка і визнання»: 
педагог, що підготував призерів II та ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових дисциплін, ІІ (міському) та ІІІ (Всеукраїнському) етапах конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення 
Малої академії наук України (Київської Малої академії наук учнівської молоді) та 
інших конкурсів, проектів міського, Всеукраїнського значення.

(Отримують статуетку та диплом учасника, за результатами розгляду 
кандидатур за поданням керівників МО, заступника директора з навчально-
виховної роботи, педагога -організатора):

«Активна життєва позиція»: 
батьки, які беруть активну участь в житті класу та школи;
батьки, які ефективно організовують дозвілля учнів класу та школи.

(Отримують статуетку та диплом учасника, за результатами розгляду 
кандидатур за поданням класних керівників, заступника директора з 
навчально-виховної роботи, Ради школи, педагога -організатора).

«Кращий екскурсовод школи»: 
активно сприяє піднесенню іміджу шкільного зразкового музею «Захисники 
Вітчизни»; 
лауреат, переможець конкурсів екскурсоводів. 

(Отримують сертифікат учасника, за результатами розгляду кандидатур, що 
подані класними керівниками, керівником гуртка, вчителем історії, при 
цьому перемога в даній номінації враховується при визначенні переможців у 
номінації «Всебічна обдарованість»):

«Гордість України - гордість школи»:
інформація про досягнення учнів та «Резюме успіху».
(Отримують сертифікат учасника, за умови та за результатами інформації 
про досягнення, перемоги та звитяги, представленої в «Резюме успіху» (у 



відповідності до Додатку 2 до цього Положення).
 

VIІ. Порядок проведення фінального свята «Таланти твої, школо!»
7.1. Фінальне свято Конкурсу проходить в актовій залі школи. Оргкомітет 

визначає дату проведення фінального свята Конкурсу.
7.2. Оргкомітет Конкурсу формує списки учасників фіналу Конкурсу за 

результатами оцінювання.
7.3. Згідно з цим Положенням та відповідно до наказу школи переможці 

нагороджуються статуетками, подяками та сертифікатами .
7.4. Під час фінального свята Конкурсу за його підсумками проводиться гала-

концерт з врученням переможцям відповідних дипломів, сертифікатів та призів.
7.5. За підсумками Конкурсу оргкомітет готує звіт, який затверджується 

директором школи. 

Директор Т.М. Федунова 



Додаток 

Шаблон «Резюме успіху» 
_____________________________
прізвище ім’я учня/учениці

учня / учениці ___ класу 20__/20__ навчального року

(фото учня/учениці) Життєве кредо, цитата, або що..

Протягом 20__/20__ навчального року, навчаючись з середнім балом (представлено 
середній бал за оцінками табеля за перше півріччя), показав (-ла) такі результати в 
позашкільному житті:

1 місце ________
Медаль _________
Почесна грамота __________
Інше*

* інформація про досягнення, перемоги та звитяги, відзнаки та нагороди, 
представляється в хронологічному порядку, починаючи з часу, що передував 
поточному навчальному року та починаючи з часу проведення попереднього 
щорічного свята «Таланти твої школо!». Враховується участь в колективних 
перемогах, творчих номерах – переможцях, номінантах тощо.

Директор Т.М. Федунова 



Зразок 

Резюме успіху
Іванова Івана

учня 5-Ж класу 2021/2022 навчального року

«Мій девіз: «Хочеш щось змінити, 
зміни себе! Поступай у житті з 
іншими так, як хочеш, щоб з тобою 
поступали». 
Ці слова напевно знає кожен. Це 
просто і складно водночас.
Просто – ти хочеш, щоб тобі робили 
добре, роби іншим добро; хочеш, щоб 
тобі говорили правду, не бреши іншим; 
хочеш, щоб любили, люби всім серцем.
Складно – бо сьогодні більшість людей 
роблять зворотнє. Ми хочемо мати все 
не віддаючи. Але я щиро бажаю, щоб 
світ змінився і тому роблю те, що 
роблю»

Ваня*
* за бажанням тут може бути 
представлений девіз (кредо) не лише 
самої дитини, але й родини в цілому

Ваня Іванов протягом 2021/2022 навчального року, навчаючись з середнім балом 
9,5 (представлено середній бал за оцінками табеля за перше півріччя, який 
отримуються шляхом складання всіх оцінок табелю та ділення результату на їх 
кількість), показав такі результати в позашкільному житті:

1 місце в районних змаганнях зі стрільби з луку.
медаль «Він врятував малого», отримана за порятунок 5тирічного хлопчика з 
пожежі.
Почесна грамота «Кращий гуртківець» за активну участь в роботі гуртка 
«Випалювання» Дитячого оздоровчого табору «Зірка».
Переможець конкурсу «Таланти твої табір!» літнього табору «Ільїчівець» у 
номінації «Художній спів».
Кубок за перемогу у Всеукраїнському творчому конкурсі «Зірочка Трипілля» 
шляхом участі в творчому номері «Пригоди Буратіно» творчого колективу Театр 
«Шапільє».
Інше*

* інформація про досягнення, перемоги та звитяги, відзнаки та нагороди, 



представляється в хронологічному порядку, починаючи з часу, що передував 
поточному навчальному року та починаючи з часу проведення попереднього 
щорічного свята «Таланти твої школо!». Враховується участь в колективних 
перемогах, творчих номерах – переможцях, номінантах тощо.
Якщо на папері залишається вільний простір, то можна вставити фото відзнак 
та нагород


