
 

 

Грицівська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів 

                                               Шепетівської районної ради 

Хмельницької області 

НАКАЗ 

Гриців 

            _______                                                                                      №_______ 

Про результати участі учнів 

школи у ІІ етапі Всеукраїнських  

предметних олімпіад з базових  

дисциплін у 2016-2017 н.р. 

          Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 

фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, та на 

виконання наказів Міністерства освіти і науки України від  19 серпня 2016 

року № 1006 «Пpo проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів 

з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», директора 

Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації від 30 

вересня 2016 року №366-но «Про проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», наказу 

управління освіти, молоді та спорту Шепетівської райдержадміністрації № 

82-од від 30.09.2016 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році» та наказу по школі № 

123-од від 30.09.2016 року  забезпечено участь учнів школи у ІІ етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад. У 2016-2017 навчальному році у ІІ 

етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін брали участь 

33 учні школи.  

           Вчителями-предметниками та адміністрацією школи забезпечено 

участь команд школи в 10 предметних олімпіадах з 11 проведених на ІІ етапі. 

Не була сформована команда учнів школи з предмета інформатика через  те, 

що учні  навчаються за рінем стандарту. 

На ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні школи отримали 34 

призових місця. Призерами районних предметних олімпіад стали такі учні 

школи: 

• Українська мова:  

Антонюк Ліза (11 клас) – ІІІ місце; 

Нікітюк Максим (10 клас) – ІІІ 

місце. 

Літвінчук Богдана (9-А клас) – ІІ 

місце; 

Дубина Тетяна (8-Б клас) – ІІІ 

місце; 

Галус Тетяна (7-Б клас) – І місце; 

Сенько Мирослава (7-Б клас) – ІІ 

місце. 

• Математика:  

Зайчук Тетяна (10 клас) – І місце; 

Дубина Марина (11 клас) – ІІІ 

місце; 



 

 

Дзьобань Микола (8-А клас) – ІІ 

місце; 

Карпішин Дмитро (7-А клас) – І 

місце. 

 

• Фізика: 

Сенько Мирослава (7-Б клас) – І 

місце; 

Дзьобань Микола (8-А клас) – ІІ 

місце; 

Літвінчук Богдана (9-А клас) – ІІ 

місце; 

Антонюк Ліза (11 клас) – ІІ місце. 

• Історія: 

Дубина Вероніка (11 клас) – І 

місце; 

Нікітюк Максим (10 клас) – ІІІ 

місце; 

Літвінчук Богдана (9-А клас) – І 

місце. 

• Англійська мова: 

Байда Ольга (8-Б клас) – ІІ місце; 

Ганаба Марія (9-А клас) – І місце; 

Літнарович Вікторія (10 клас) – І 

місце; 

Макуха Вероніка (11клас) – І місце. 

• Російська мова: 

Мматющенкова Юлія (10 клас) – ІІІ 

місце; 

Гнатюк Анна (9-А клас) – І місце; 

• Біологія: 

Кирилюк Микола (10 клас) – І 

місце; 

Дзьобань Микола (8-А клас) – ІІ 

місце; 

Парамзін Віктор (8-Аклас) – ІІІ 

місце; 

• Інформаційні технології: 

Питянчин Максим (8-А клас) – І 

місце; 

Зайчук Тетяна (10 клас) – І місце; 

Кондратюк Ольга  (11клас) – І 

місце. 

• Трудове навчання: 

Яцюк Анастасія (9-Б клас) – ІІ 

місце; 

• Правознавство: 

Макуха Вероніка (11 клас) – І 

місце; 

Команда учнів школи брала участь у ХVІ Міжнародному конкурсі з 

української мови ім. П.Яцика, мовно-літературному конкурсі ім. Т.Шевченка 

і показала такі результати:  

• Ім.П.Яцика 

Біленька Емілія ( 5-А клас) – ІІІ місце; 

Галус Тетяна  (7-Б клас) – ІІ місце; 

Сенько Мирослава (7-Б клас) – І місце; 

Ганаба Марія  (9-А клас) – ІІ місце;  

Літнарович Вікторія (10 клас) – ІІ місце; 

Кондратюк Ольга(11 клас) – ІІ місце; 

 Ім. Т.Г.Шевченка 

 Гнатюк Анна (9-А клас) – І місце; 

 Куліш Марія   (6-Б клас) – ІІІ місце; 

 Варюхіна Анастасія (5-А клас) –ІІ місце; 

Значно гірша результативність участі учнів школи в районних предметних 

олімпіадах з природничих дисциплін, а саме: геогафії, екології, хімії. Учні-

учасники даних олімпіад не справилися із запропонованими завданнями, 

показали низький рівень знань програмового матеріалу.  

Треба зазначити, що всі учнівські команди виставлені в повному складі щодо 

кількості учасників ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (окрім 



 

 

інформатики). Вчителям інформатики  необхідно активізувати індивідуальну 

роботу зі здібними учнями з даного предмету. 

        Аналіз участі у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад свідчить, 

що в основному вчителі відповідально ставляться до роботи із здібними та 

обдарованими учнями,  приділяють увагу індивідуальній та позакласній 

роботі. Необхідно більше уваги приділяти розвитку нестандартного та 

логічного мислення,  розвитку життєвих компетентностей учнів, вмінню 

застосувати набуті знання в практичній діяльності. 

Виходячи з вищесказаного,  

НАКАЗУЮ: 

1. За підготовку учнів школи до ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських предметних 

олімпіад, зайняті учнями призові місця оголосити подяку вчителям: 

англійської мови Нікітюк Л.Б., Дубині С.В., математики Волощук Н.А.,  

Літнарович І.В., історії  та правознавства Антонюк Т.Л.,  фізики Літвінчук 

Н.Б., інформатики Літвінчуку С.М., біології Гуменюк Н.Л., російської мови 

Бойко Г.С., української мови Колісевич М.П.  

2. За активну участь в конкурсах, зайняті призові місця оголосити подяку та 

нагородити грамотами учнів-призерів предметних олімпіад та конкурсів. 

3. Практичному психологу Дубині О.Д. та соціальному педагогу Паламарчук 

Н.М. поновити картки на здібних та обдарованих учнів школи. 

4. Активізувати роботу предметних гуртків та позакласну роботу з предметів 

інваріантної складової робочого навчального плану. 

5. Результативність участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад врахувати при проходженні вчителями чергової та позачергової  

атестації та при визначенні розміру премії. 

6. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Малишко І.В. 

виступити на предметних методоб’єднаннях вчителів школи з аналізом 

участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад та розробити 

заходи спільно з керівниками шкільних методоб’єднань щодо кращої 

підготовки учнів до районних олімпіад. 

7. Наказ довести до відома всього педагогічного колективу на нараді при 

директорі.  

8. Інформацію про хід виконання даного наказу заслухати на нараді при 

директорі у травні 2017 року. 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

школи з навчально-виховної роботи Малишко І.В. 

 

Директор                               В.Старий 

З наказом ознайомлені: 

І. Малишко 

О.Дубина 

Н.Паламарчук 


