
 
  

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

  

від 28 травня 2019 року                № 118  - од  

 

 

Про проведення фестивалю 

обдарованої та талановитої молоді 

«Веселка Надзбруччя» 
 

 

З метою підтримки та вшанування обдарованих та талановитих дітей, на 

виконання Програми розвитку творчого,інтелектуального,духовного і 

фізичного потенціалу молоді на період 2018 - 2019 роки  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 03 червня 2019 року фестиваль обдарованої та талановитої 

молоді «Веселка Надзбруччя» на території  міського парку смт. Підволочиськ 

(початок о 9.30 год.). 

2. Затвердити склад оргкомітету по проведенню фестивалю «Веселка 

Надзбруччя» (додаток 1). 

3. Нагородити переможців і призерів ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних дисциплін, учнів-призерів ІІ етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН України,мистецьких конкурсів, спортивних 

змагань,екологічних конкурсів грамотами та грошовими винагородами.  

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти та закладів 

позашкільної освіти забезпечити явку учасників переможців та 

призерів,обласних учнівських олімпіад з навчальних дисциплін,конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт МАН України, мистецьких конкурсів, 

спортивних змагань у фестивалі «Веселка Надзбруччя» згідно додатків 2,3.  

5. Бухгалтерії відділу освіти (Ленчук Л.С.) 

1) Оплатити витрати для проведення фестивалю обдарованої та 

талановитої молоді «Веселка Надзбруччя» в розмірі на суму 800 грн.(вісімсот 

гривень).  

2) Виплатити одноразову винагороду учням згідно додатку 4 на суму 

6300 грн. (шість тисяч триста гривень). 

6. Відповідальним за отримання коштів для проведення фестивалю 

призначити завідувача методичним кабінетом Галину Сакевич. 



7. Контроль за виконанням наказу доручити головному спеціалісту 

відділу освіти Світлану Кульбабу  
 

 

 
Галина Сакевич 

 Юрисконсульт    І.О.Витвицька 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти  

Підволочиської селищної ради 

від 2019 року № 

 

Склад оргкомітету 

1.Кульбаба С.І. - головний спеціаліст,голова оргкомітету 

2.Сакевич Г.Р. – завідувач методичним кабінетом,заступник голови  

3.Гладич М.М.- методист методичного кабінету 

4.Гапанович І.В.- методист методичного кабінету 

5.Петрунів Г.Г.- методист методичного кабінету 

6.Білан Н.Я.- методист методичного кабінету 

7.Сеник В.С.- методист методичного кабінету 

8.Горалечко Л.М.- методист методичного кабінету 

9.Павлів А.М. - методист методичного кабінету 

10.Мокрій Ю.М.- методист методичного кабінету 

11.Дрейко С.М.- методист методичного кабінету 



Додаток 2 

до наказу відділу освіти  

Підволочиської селищної ради 

від 2019 року № 

 

Список 

учнів-призерів та переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, конкурсів захисту науково-дослідницьких робіт МАН, 

фестивалів, конкурсів,змагань 

 

1. Попельняк Софія,учениця 11 класу Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст,призер ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології та екології. 

 

2. Царик Оксана,учениця 9 класу Підволочиської гімназії імені І.Франка,призер 

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва та 

призер ІІ етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт в секції 

«Географія».  

  

3.Міхневич Владислав,учень 10 класу Підволочиської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів,призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії, ., 

призер обласного фестивалю фізичного експерименту. 

 

4. Підгірна Тетяна,учениця 10 класу Підволочиської гімназії імені І.Франка, 

призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства. 

 

5. Павелко Роман,учень 11 класу Підволочиської гімназії імені І.Франка, призер 

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови . 

 

6.Тхорик Юлія, учениця 9 класу НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст .-ДНЗ»,призер 

ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства. 

 

7. Поточняк Вікторія,учениця 10 класу НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст .-ДНЗ», 

призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. 

 

8.Танасюк Ігор,учень 9 класу Кам янківської ЗОШ І-ІІІ ступенів,призер ІІІ 

етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання, призер 

обласної виставки – конкурсу «Замість ялинки зимовий букет» в номінації 

«Галицькі сувеніри». 



9. Феньо Маргарита,учениця 9 класу Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів,призер 

ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН в секції «Історія». 

 

10. Кульпак Дмитро,учень 11 класу Підволочиської гімназії імені 

І.Франка,призер конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН в секції 

«Фізика», призер обласного фестивалю фізичного експерименту. 
 

11. Пальчук Андрій,учень 10 класу Підволочиської гімназії імені І.Франка, 

призер конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН в секції  

« Математика». 

 

12. Заблоцька Анастасія,учениця 5 класу Підволочиської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів,призер ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 

Т.Шевченка. 

 

 13. Дудар Олена , учениця 10 класу Качанівської ЗОШ І- ІІІ ст., призер 

обласного конкурсу «Малюнок, вірш, есе, відеоролик» через призму 

Української Хартії вільної людини» у номінації «Відеоролик». 

 

14 .Дудар Христина, учениця 10 класу Качанівської ЗОШ І- ІІІ ст., призер 

обласного конкурсу «Малюнок, вірш, есе, відеоролик» через призму 

Української Хартії вільної людини» у номінації «Відеоролик». 

 

 15. Іней Микола, 10 класу учень Кам янківської ЗОШ І-ІІІ ст., призер обласної 

виставки – конкурсу «Замість ялинки зимовий букет» в номінації «Галицькі 

сувеніри». 

 

16. Лещук Олег, учень 6 класу Супранівської ЗОШ І-ІІ ст.,призер обласної 

виставки – конкурсу «Замість ялинки зимовий букет». 

 

17. Пастир Яна, учениця 5 класу Качанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, призер 

обласного зльоту юних дослідників природи в номінації «Охорона здоров’я» 

  

18. Панькевич Денис, учень 9 класу НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст .-ДНЗ» 

,призер обласного етапу краєзнавчого конкурсу Твій рідний край» в номінації 

«Стежками рідного краю».  

 

19. Поточняк Роман, вихованець Підволочиського ЦДЮТ,переможець 

обласних змагань з автомодельного спорту приурочених Дню пам яті та 

примирення. 

 

 20. Сидор Максим, вихованець Підволочиського ЦДЮТ, переможець обласних 

змагань з автомодельного спорту приурочених Дню пам яті та примирення. 

 



21. Грім Максим, вихованець Підволочиського ЦДЮТ, переможець обласних 

змагань з автомодельного спорту приурочених Дню пам яті та примирення. 

 

 22. Гораль Назар , вихованець Підволочиського ЦДЮТ , призер обласних 

змагань учнівської молоді з радіоелектронного конструювання та 

Всеукраїнський змаганнях учнівської молоді з радіоелектронного 

конструювання . 

23. Поцілуйко Володимир , вихованець Підволочиського ЦДЮТ , переможець 

обласних змаганнях учнівської молоді з радіоелектронного конструювання.  

24.Тимошик Софія, вихованець Підволочиського ЦДЮТ , переможець обласної 

виставки – конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш 

пошук і творчість – тобі, Україно».  

25. Мендрик Дмитро, вихованець Підволочиського ЦДЮТ , переможець 

обласної виставки – конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно» ,призер обласних змагань з вільної 

боротьби. 

26. Козуб Максим  (Підволочиська гімназія імені І.Франка), срібний призер 

області у змаганнях в стрибках у висоту серед ЗОШ І-ІІІ ст. в рамках ХХІІІ 

Спортивних ігор школярів Тернопільщини . 

 

27. Ковальчук Катерина (Галущинська ЗОШ І-ІІ ст.) , чемпіон області у 

змаганнях з бігу на 200 м. серед дівчат ЗОШ І-ІІ ст. в рамках ХХІІІ Спортивних 

ігор школярів Тернопільщини . 

 

28.Крищук Ольга (НВК «Клебанівський ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ») , бронзовий призер 

області у змаганнях з бігу на 800 м. серед дівчат ЗОШ І-ІІ ст. в рамках ХХІІІ 

Спортивних ігор школярів Тернопільщини . 

 

29. Кришталюк Вадим,вихованець Підволочиського ДЮСШ,призер обласних 

змагань з вільної боротьби. 

 

30. Дячук Тарас, вихованець Підволочиського ДЮСШ,призер обласних змагань 

з вільної боротьби. 

31. Козловська Діана,вихованка Підволочиського ЦДЮТ,переможець 

обласного конкурсу учнівських робіт «Примусове переселення у спогадах моїх 

предків» в номінації «Живопис вовною» 



32.Кавка Аліна, вихованка Підволочиського ЦДЮТ,переможець обласного 

конкурсу учнівських робіт «Примусове переселення у спогадах моїх предків» в 

номінації «Живопис вовною» 

33.Кормиш Вікторія, вихованка Підволочиського ЦДЮТ ,призер   обласного 

конкурсу учнівських робіт «Примусове переселення у спогадах моїх предків» в 

номінації «Живопис вовною» в номінації «Лялька - мотанка». 



Додаток 3 

до наказу відділу освіти  

Підволочиської селищної ради 

від 2019 року № 

  

Список колективів та команд 

 

1. Колектив Підволочиської гімназії імені Івана Франка, призери обласного 

конкурсу «Малюнок, вірш, есе, відеоролик» через призму Української Хартії 

вільної людини» у номінації «Відеоролик» (керівник Шерстій І.М.) 

 

2. Вокальний колектив «Стожари» Камянківської ЗОШ І-ІІІ ст., переможець 

обласного фестивалю-конкурсу духовної пісні «Молитва за Україну», 

присвяченого 100-річчю Соборності України (кер.Міхневич А.Л.) 

 

3.Вихованці гуртка «Екодизайн» Підволочиського ЦДЮТ,призер обласної 

виставки-конкурсу «Замість ялинки зимовий букет» (керівник Палащук Т.М.) 

 

4. Колектив Староміщинської філії Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст, переможці 

обласного конкурсу «Галерея кімнатних рослин» (керівник Воробець О.О.) 

 

5.  Колектив учнів Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст., призери  обласного конкурсу 

екологічних агітбригад «Земля – наш спільний дім» на тему «Моя маленька 

Батьківщина» (керівник Мотика Т.В.)  

 

6. Театр мініатюр «Джерельце» Підволочиського ЦДЮТ,  переможці обласного  

фестивалю -конкурсу театральних колективів закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти  «Живімо за Українською Хартією вільної людини 

 ( кер.Умриш С.В.)   

 

7 . Команда школярів з легкої атлетики, срібні призери області 2019 року серед 

ЗОШ І-ІІІ ст. в рамках ХХІІІ Спортивних ігор школярів Тернопільщини (тренер 

Шумський Л.Б.) 

 

8. Команда юнаків з футболу, бронзові призери чемпіонату області 2018-2019  

н. р.серед ЗОШ І-ІІІ ст. в рамках ХХІІІ Спортивних ігор школярів 

Тернопільщини (тренер Дрейко С.М.) 

 

9. Команда юнаків з футзалу, бронзові призери чемпіонату області 2018 -2019 

н.р. серед ЗОШ І-ІІІ ст. в рамках ХХІІІ Спортивних ігор школярів 

Тернопільщини ( тренер Мотика В.Я). 

 



10. Команда юнаків з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч», бронзові 

призери області 2019 року серед юнаків 2008 р. н. (тренер Дрейко С.М.). 

 

11. Команда юнаків з футзалу 2004-2005 р. н., переможці дитячо-юнацької 

футзальної ліги Тернопільської області (тренер Колотій В.М). 

 

12.Команда юнаків з гандболу 2005-2006 р. н., переможці чемпіонату 

Тернопільської області (тренер Гладин А.Б.). 

 

13.Команда дівчат з гандболу 2007-2008 р. н., переможці чемпіонату 

Тернопільської області (тренер Плюта І.І). 

 

14.Команда дівчат з гандболу 2008-2009 р. н., срібні призери чемпіонату 

Тернопільської області ( тренер Гладин А.Б.). 

 
15.Команда юнаків з футболу 2004-2005 р. н., срібний призер дитячо-

юнацької футбольної ліги Тернопільської області ( тренер Колотій В.М.). 
 

16.Команда дівчат з міні -футболу, чемпіони області 2018-2019 н. р. серед ЗОШ 

І-ІІ ст. в рамках ХХІІІ Спортивних ігор школярів Тернопільщини (тренер 

Поцілуйко Б.П.). 

 

17. Вокальний ансамбль «Надзбручанські голосочки»  Підволочиського 

ЦДЮТ,призери Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Різдвяні канікули»  

(кер. Гельовська О.В.). 

  

18. Ансамбль народного танцю Підволочиського ЦДЮТ, призери 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Різдвяні канікули»  

(кер.Герцун В.І.). 

 

19. Колектив сучасного танцю Підволочиського ЦДЮТ, призери 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Різдвяні канікули» (кер.Кускова Н.О.). 

20. Гуртківці творчої майстерні «Оберіг» Підволочиського ЦДЮТ, призери 

обласного конкурсу учнівських робіт «Примусове переселення у спогадах моїх 

предків» в номінації «Різьблення по дереву» (кер. Липка Є.Є.). 



Додаток 4 

до наказу відділу освіти  

Підволочиської селищної ради 

від 2019 року № 

 

Список 

учнів-призерів та переможців обласних фестивалів, конкурсів  

  

№ 

з\п 
Прізвище, ім’я учня Сума 

1. Дудар Олена , учениця 10 класу Качанівської ЗОШ І- ІІІ ст., 

призер обласного конкурсу «Малюнок, вірш, есе, 

відеоролик» через призму Української Хартії вільної 

людини» у номінації «Відеоролик». 

300 грн. 

2. Дудар Христина, учениця 10 класу Качанівської ЗОШ І- ІІІ 

ст., призер обласного конкурсу «Малюнок, вірш, есе, 

відеоролик» через призму Української Хартії вільної 

людини» у номінації «Відеоролик». 

300 грн. 

3. Іней Микола, 10 класу учень Кам янківської ЗОШ І-ІІІ ст., 

призер обласної виставки-конкурсу «Замість ялинки зимовий 

букет» в номінації «Галицькі сувеніри». 

300 грн. 

4. Лещук Олег, учень 6 класу Супранівської ЗОШ І-ІІ ст.,призер 

обласної виставки-конкурсу «Замість ялинки зимовий букет». 

300 грн. 

5. Пастир Яна, учениця 5 класу Качанівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, призер обласного зльоту юних дослідників природи 

в номінації «Охорона здоров’я». 

300 грн. 

6.  Панькевич Денис, учень 9 класу НВК «Оріховецький ЗНЗ І-

ІІІ ст.-ДНЗ», призер обласного етапу краєзнавчого конкурсу 

Твій рідний край» в номінації «Стежками рідного краю».  

300 грн. 

7. Поточняк Роман, вихованець Підволочиського 

ЦДЮТ,переможець обласних змагань з автомодельного 

спорту приурочених Дню пам яті та примирення. 

300 грн. 

8. Сидор Максим, вихованець Підволочиського ЦДЮТ, 

переможець обласних змагань з автомодельного спорту 

приурочених Дню пам яті та примирення. 

300 грн. 

9. Грім Максим, вихованець Підволочиського ЦДЮТ, 

переможець обласних змагань з автомодельного спорту 

приурочених Дню пам яті та примирення. 

300 грн. 

10. Гораль Назар , вихованець Підволочиського ЦДЮТ , призер 

обласних змагань учнівської молоді з радіоелектронного 

конструювання та Всеукраїнський змаганнях учнівської 

300 грн. 



молоді з радіоелектронного конструювання. 

11. Поцілуйко Володимир , вихованець Підволочиського ЦДЮТ 

, переможець обласних змаганнях учнівської молоді з 

радіоелектронного конструювання.  

300 грн. 

12. Тимошик Софія, вихованець Підволочиського ЦДЮТ , 

переможець обласної виставки – конкурсу науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, 

Україно».  

300 грн. 

13. Мендрик Дмитро, вихованець Підволочиського ЦДЮТ , 

переможець обласної виставки-конкурсу науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, 

Україно», призер обласних змагань з вільної боротьби. 

300 грн. 

14. Козуб Максим (Підволочиська гімназія імені І.Франка), 

срібний призер області у змаганнях в стрибках у висоту серед 

ЗОШ І-ІІІ ст. в рамках ХХІІІ Спортивних ігор школярів 

Тернопільщини . 

300 грн. 

15. Ковальчук Катерина (Галущинська ЗОШ І-ІІ ст.) , чемпіон 

області у змаганнях з бігу на 200 м. серед дівчат ЗОШ І-ІІ ст. 

в рамках ХХІІІ Спортивних ігор школярів Тернопільщини . 

300 грн. 

16. Крищук Ольга (НВК «Клебанівський ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ») , 

бронзовий призер області у змаганнях з бігу на 800 м. серед 

дівчат ЗОШ І-ІІ ст. в рамках ХХІІІ Спортивних ігор школярів 

Тернопільщини . 

300 грн. 

17. Кришталюк Вадим,вихованець Підволочиського ДЮСШ, 

призер обласних змагань з вільної боротьби. 

300 грн. 

18. Дячук Тарас, вихованець Підволочиського ДЮСШ, призер 

обласних змагань з вільної боротьби. 

300 грн. 

19. Козловська Діана, вихованка Підволочиського ЦДЮТ, 

переможець обласного конкурсу учнівських робіт 

«Примусове переселення у спогадах моїх предків» в 

номінації «Живопис вовною». 

300 грн. 

20. Кавка Аліна, вихованка Підволочиського ЦДЮТ,переможець 

обласного конкурсу учнівських робіт «Примусове 

переселення у спогадах моїх предків» в номінації «Живопис 

вовною». 

300 грн. 



21. Кормиш Вікторія, вихованка Підволочиського ЦДЮТ 

,призер обласного конкурсу учнівських робіт «Примусове 

переселення у спогадах моїх предків» в номінації «Живопис 

вовною» в номінації «Лялька-мотанка». 

300 грн. 

 

  


