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Прикладна математика 

•Компютерна підтримка рішення 
систем лінійних алгебраічних 
рівнянь 

•(Брехов К.) 2010-2011 рр. 

•Керівники: Буланова І.М., Бабенко 
І.С. 

Природокористування 

•Підтоплення Скадовського 
району та його наслідки 

•(Ківіка М.) 

•2010-2011 рр. 

•Керівники: ЛукянченкоТ.В., 
Буланова І.М. 



 



Відділення Філософії та 
суспільствознавства  

Секція: правознавство 

• «Проблеми покинутих 
дітей на прикладі 
Херсонської області 

• (Волкова Олена.) 2011-
2012 рр. 

• Керівник: Буланова І.М. 

Секція Екологія 

• Пожежі на Херсонщині та їх 
наслідки 

• Антіпіна Катерина. 2011-2012 
рр. 

• Керівники,  

• Буланова І.М.,  Лук’янченко 
Т.В. 

Антіпіна Катерина – ІІІ місце в обласному турі; 
Волкова Олена -  грамота за активну  життєву позицію  у 
справах дітей та підлітків   



Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни 

Управління освіти і науки Херсонської    облдержадміністрації  

Херсонське відділення МАН України  

Районне наукове товариство учнів «Мислення» 

Виконавець: учениця 11-А класу  

Волкова Олена  

Науковий керівник: 

Вчитель інформатики  

Буланова І.М. 

Юридичний консультант: 

Старший оперуповноважений 
кримінальної міліції у справах 
дітей, капітан міліції Домерт В.Ю. 

 

Відділення Філософії та 
суспільствознавства  
Секція: правознавство 

Скадовськ 2012 рік 



Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Управління освіти і науки Херсонської    облдержадміністрації  

Херсонське відділення МАН України  
Районне наукове товариство учнів «Мислення» 

Відділення Екології та аграрних наук 
Екологія та природокористування 

Виконавець: 
Учениця 11-А класу 
Антіпіна Катерина 
Наукові керівники: 
Вчитель біології  
Лук`янченко Т. В.  
Вчитель інформатики: 
Буланова І. М. 



 



 

Всього учнів - 25 
 

Відмінний результат - 5 
 

Добрий результат – 8 
клас – Литвиненко Ігор 

 
Добрий результат – 9 клас 
– Блашковська Анастасія, 

Кушніренко Олександр 
 

Добрий результат – 10 клас 
– Осадчий Анатолій, 

Богачук Аліна 
 

Добрий результат - 8 
 

Відмінний результат – 7 клас – 
Новак Севастіан, 
Тарасюк Дмитро 

 



 

Всього учнів - 10 
 

Вперше у конкурсі взяли участь 
учні початкової школи 

 

Добрий результат - 1 
 

Паламарчук Роман. 

Браташ Ксенія 

Малиновський Ярослав 

Гершкулова Ксенія 

Ревенко Максим 

Прудніков Іван 

Блашковська Анастасія 

Кушніренко Олександр 

Биба Євген 

Коломієць Андрій 

9 

3б 

3б 

4а 

6а 

9 

10 

10 

10 

11а 

Паламарчук Роман – 
добрий результат 



16 травня 2013 року в стінах 
Вінницького національного технічного 
університету відбулися урочисті збори та 
нагородження переможців XI 
Міжнародного конкурсу з Web-дизайну 
та комп’ютерної графіки серед студентів 
та учнів.  

Учасником цих зборів був учень 
Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №2 Марквардт Віктор, який 
отримав диплом І ступеня в номінації 
«Web-контент» Керівник фіналіста – 
вчитель інформатики, спеціаліст вищої 
категорії зі званням «Старший учитель» - 
Буланова Ірина Михайлівна.  

До участі у конкурсі був заявлений 
діючий сайт осередку екологічної варти 
«Дельфін» Скадовської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №2 Скадовської 
міської ради Херсонської області. 
Інформаційне наповнення та фото є 
матеріалами власне екологічної варти 
школи. 



Учасник Всеукраїнського 
конкурсу  Skooltv 



Учасники 
Всеукраїнського 
конкурсу  Skooltv 



Наказом ректора Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка Л. В. 
Губерського №1115-32 від 27 листопада 2013 року 
був заснований Дистанційний турнір з 
інформаційних технологій серед учнівської 
молоді. 
Турнір є інтелектуальним змаганням учнів, що 
проводиться з використанням передових 
інформаційних та телекомунікаційних 
технологій, зокрема, шляхом передачі 
інформації через мережу Інтернет.  

 

Дистанційний турнір з 
інформаційних технологій 

серед учнівської молоді 

Робота з обдарованими дітьми 
2013-2014 н.р. 

Учні Скадовської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів у кількості 15 чоловік 
взяли участь у І етапі цього 
турніру. І етап проходив 13 грудня 
2013 року в очно дистанційній 
формі.  
Координатор– вчитель 
інформатики Буланова Ірина 
Михайлівна. 
В рамках Турніру учні протягом 3 
годин розв'язували олімпіадні 
завдання з офісних технологій. 
Завдання учні завантажували з 
офіційного сайту турніру 
itech.bz.ua, і туди ж надсилали 
свої розв'язки, які одразу 
шифрувалися.  

http://itech.bz.ua/act1.pdf
http://itech.bz.ua/order.pdf


Учасники турніру: 

Паламарчук Роман 

Литвиненко Ігор 

Осадчий Анатолій 

Тучак Лариса 

Сохор Ілля 

Бабич Станіслав 

Биба Євген 

Тарасюк Максим 

Сташевська Марія 

 

Дистанційний турнір з 
інформаційних технологій 

серед учнівської молоді 

Робота з обдарованими дітьми 
2013-2014 н.р. 

За результатами перевірки завдань турніру у 
другий тур запрошені:  

Блашковська Анастасія – 10 клас та 

Хван Денис – 11-а клас 

За результатами перевірки завдань турніру у 
третій тур запрошена:  

Блашковська Анастасія – 10 клас 

http://itech.bz.ua/act1.pdf


Всеукраїнський Дистанційний 
турнір з інформаційних технологій 

серед учнівської молоді 

У Першому етапі – 
15 учнів 

http://itech.bz.ua/order.pdf
http://itech.bz.ua/act1.pdf


Робота з обдарованими дітьми 
2013-2014 н.р. 

Тема Другого міжнародного бліц-конкурcу з 
веб-дизайну та комп'ютерної графіки серед 
студентів та учнів для всіх номінацій 

«СПОРТ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я» 

 Учасниця Номінації «Краща 2D растрова 
графіка» – учениця 11-а класу Якимчук Вікторія 

Всеукраїнський конкурс «Ми – діти 
Галактики» 

Якимчук Вікторія – 11-А клас 
«Україна – космічна держава» 



Робота з обдарованими дітьми 
2012-2013 н. р. 

МАН 

ІІ етап захисту навчально-дослідницьких робіт 
Малої академії наук України 

Відділення Компютерних наук 
Секція Веб-дизайн 

Тема науково-дослідницької 
роботи: Сайт осередку 
екологічної варти «Дельфін» 
Скадовської ЗОШ №2 
Керівник Буланова І.М. Марквардт Віктор 

Відділення Математики 
Секція Математики 

Тема науково-дослідницької 
роботи: Використання 
властивостей функцій та їх 
графіків при розв’язуванні рівнянь 
та нерівностей. 
Керівник Портна Т.В. 

Хван Денис 

ІІ місце  

Фіночок Юлія 



Робота з обдарованими дітьми 
2013-2014 н. р. 

МАН 

ІІ етап захисту навчально-дослідницьких робіт 
Малої академії наук України 

Відділення Компютерних наук 
Секція Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем 

Тема науково-дослідницької 
роботи: Реалізація і методи 
захисту організацій засобами 
інфраструктури відкритих 
ключів (служби сертифікації) 
Керівник Буланова І.М. 

Бондаренко Олена 

Відділення Технічних наук 
Секція Екологічно-безпечні технології та 

ресурсозбереження  

Тема науково-дослідницької 
роботи: Альтернативні джерела 
енергії в Скадовському районі 
Керівник Буланова І.М. 

Биба Євген 

ІІІ місце – учасниця обласного (ІІІ) етапу захисту 
дослідницьких робіт 



Робота з обдарованими дітьми 
2013-2014 н. р. 

І тур Міжнародного чемпіонату 
комп’ютерних талантів  

«Золотий байт»  

Номінація Web-design (веб-дизайн) 

Номінація Junior competition 

Бабич Станіслав 

Злодєєв Роман 

7а 

7а 

Загальною темою 
конкурсу «Золотий 

Байт» в 2013–2014 році 
обрана тема 

«Сhanging the World» 
(«Изменяя мир») 

(Змінюючи світ) 

Блашковська Анастасія  
10 клас – учасник 

регіонального фіналу 
конкурсу у м.Миколаїв 

Номінація 
Web-design  -  

Вебдизайн 



Обласний конкурс 
«Користувачі ПК – Офіс 

менеджмент» 
Блашковська Анастасія 10 
клас 



Всеукраїнський конкурс 
комп’ютерних технологій  «Ми – 

діти Галактики» 
Кушніренко Олександр – 10 клас. 

Номінація «Комп'ютерні презентації» 

Варакін Максим– 11-А клас. 
Номінація «Комп'ютерні презентації» 









Керівник – Буланова Ірина Михайлівна 





У щорічному Всеукраїнському конкурсі «До чистих джерел» взяли участь 
понад 300 учасників з усіх областей України, серед яких Скадовськ  гідно 
презентувала Екологічна варта «Дельфін» Скадовської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. За 
подану на екологічні змагання роботу «Чисту воду Джарилгацькій затоці» 
отримано Диплом-Відзнаку шкільному осередку ВДС за досягнення в охороні та 
оздоровленні водних об’єктів та Подяку міністра екології та природних ресурсів 
України екологічній варті "Дельфін"за вагомий внесок у забезпечення реалізації 
державної екологічної політики та творчий підхід у роботі до Всеукраїнського 
конкурсу "До чистих джерел - 2012« 

У церемонії нагородження взяли участь координатор шкільного осередку ВДС 
Екологічної спілки «Дельфін» Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№2 Скадовської міської ради Херсонської області Буланова Ірина Михайлівна та 
голова шкільного осередку – Вербовата Марія, учениця 9-а класу. 

У червні 2013 р. - участь і виступ на Міжнародній конференції «Цілі 
збалансованого розвитку для України» у Національному центрі ділового та 
культурного співробітництва «Український дім» на засіданні круглого столу 
«Екологізація освіти: добровільні зобов’язання України на Конференції ООН».. 

 



26 та 27 вересня 2013 року команда Скадовської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 в складі трьох 
старшокласників – Осадчого Анатолія, Сташевської Марії та 
Сохора Іллі під керівництвом вчителя вищої категорії зі званням 
«Старший учитель», координатора шкільного осередку 
Екологічної варти «Дельфін» Буланової Ірини Михайлівни взяла 
участь у Міжнародному форумі учнівської молоді «На шляху до 
Європейського дому», який відбувся в НВК ім. Л. І. Бугаєвської, у 
м. Комсомольськ, Полтавської області.  

Тема форуму: «Збережемо Землю для нащадків!». 
Цей форум зібрав представників 13 міст України та 

делегацію з м.Рацибуж Республіка Польща.  






