
 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З 
 

від  09   січня   2020 року                                                                № 04 - од 

 

 

Про  участь учнів закладів загальної середньої освіти  

в роботі ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад з базових навчальних предметів 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06. 08. 2019 

року № 1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 

навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», відповідно до Положен-

ня про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних 

предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 

спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого нака-

зом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 

№1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17. 11. 2011 за 

№1318/20056 (далі - Положення), наказу управління освіти і науки 

Тернопільської обласної державної адміністрації від 02. 10. 2019 р. № 234-од 

«Про проведення в області I-III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», наказу відділу освіти від 

03.01.2020 р. № 02 - од «Про підсумки  ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», з метою 

 пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді  з метою 

пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, задово-

лення потреб школярів у якісній освіті 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Командам  закладів  загальної середньої освіти  взяти участь в ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін з 15 січня 

по 08 лютого 2020 року: 

  15 січня                                  

  16 січня 

  19 січня 

  20 січня 

  21 січня 

  22 січня 

  23 січня 

  24 січня 

          -  географія 

-  астрономія  

-  математика 

 - образотворче мистецтво 

-  економіка 

-  хімія 

- англійська мова 

 - правознавство 
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25 січня 

26 січня 

27 січня 

28 січня 

29 січня 

30 січня 

31 січня 

          01 лютого 

08 лютого 

-  біологія 

-  фізика 

-  українська мова та література 

-  німецька мова 

-  екологія 

-  історія 

-  трудове навчання 

-  інформатика 

-  інформаційні технології 

 

2. Відповідальність за підготовку команд, забезпечення участі учнів в ро-

боті ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисци-

плін покласти на керівників шкіл, учителів, які навчають учасників олімпіад, та 

методистів відділу освіти: 

- з історії, правознавства – Мокрія Ю.М,  

- з української мови та літератури,іноземної мови (англійської,  німецької 

мови)   – Петрунів Г.Г,  

- з біології, хімії, екології – Горалечко Л.М.,  

- з фізики, астрономії – Білан Н.Я.,    

- з образотворчого мистецтва, трудового навчання – Сеник В.С,  

- з інформатики, інформаційних технологій – Павліва А.М. 

3. Затвердити склад та керівників команд для участі в ІІІ етапі 

 Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін: 

 З української мови і літератури 

Гринда Вікторія (8 клас) - Качанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Палис Аліна (9 клас) - Качанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Поточняк Вікторія (11 клас) - НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ» 

Керівник команди – Павлюк Ірина Михайлівна , вчитель   української мо-

ви та літератури Качанівської   ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

З фізики 

Гораль  Назарій  (9 клас) - Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Міхневича Владислав  (11 клас) - Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Керівник команди – Кравчук Назар Ярославович, вчитель фізики та       

астрономії Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

З іноземної мови (англійська мова) 

Глушко  Андрій ( 9 клас) - Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Пукало Яна  ( 10 клас) -  Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Литвинів Аліна (11 клас) - Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Керівник команди – Міхневич Ірина Іванівна,вчитель англійської мови 

Кам янківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

З історії 

Палис Аліна (9 клас) - Качанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
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Поточняк Вікторія (11 клас) – НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ» 

Керівник команди – Чорній Оксана Євстахівна, вчитель історії  

НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ» 

 

З астрономії 

Пеняга Назарій (10 клас) - Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Міхневич Владислав (11 клас) - Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Керівник команди – Кравчук Назар Ярославович, вчитель фізики та       

астрономії Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

З екології 

 Мархивка  Вікторія (11 клас) – Підволочиська гімназія імені І.Франка 

Керівник команди - Липка Людмила Анатоліївна , вчитель біології та 

 екології    Підволочиської гімназії  імені І.Франка 

                       

З інформаційних технологій 

Стасишин Анна (10 клас) - Підволочиська гімназія імені Івана Франка 

Мартинюк Петро  (11 клас) - Підволочиська гімназія імені Івана Франка 

Керівник команди  -  Стефанчук Надія Євгенівна,вчитель інформатики 

Підволочиської гімназії  імені І.Франка 

 

З інформатики 

Романюк Юлія (8 клас) - Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Канюка Андрій (9 клас) – НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ» 

Степанюк Максим (10 клас) - Підволочиська гімназія імені Івана Франка 

Мархивка Вікторія (11 клас) - Підволочиська гімназія імені Івана Франка 

Керівник команди  - Стефанчук Надія Євгенівна,вчитель інформатики  

Підволочиської гімназії  імені І.Франка 

 

З правознавства 

Криштахович Ірина (9 клас) - Підволочиська гімназія імені Івана Франка 

Тхорик Юлія (10 клас) – НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ» 

Підгірна Тетяна (11 клас) – Підволочиська гімназія імені Івана Франка 

Керівник команди –  Ліхновська Оксана Юліанівна , вчитель історії та 

правознавства Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

З біології 

Гринда  Вікторія  (8 клас) – Качанівська   ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Пукало Яна (10 клас) - Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Керівник команди – Попельняк Тетяна Степанівна , вчитель біології та 

екології  Качанівської   ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

З хімії 

Гринда Вікторія  (8 клас) – Качанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Попельняк  Олександр (10 клас) - Качанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
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Керівник команди – Горалечко Люба Михайлівна , вчитель хімії 

Качанівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

З географії 

Булка Анастасія  ( 8 клас) – Галущинська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Оришнюк Вікторія (9 клас) - Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Мархивка  Вікторія  (11 клас) - Підволочиська гімназія імені Івана Франка 

Керівник команди – Грицух Степан Федорович,вчитель географії 

Підволочиської гімназії імені І.Франка 

 

З трудового навчання 

Піць Олександр ( 9 клас) - Підволочиська гімназія імені Івана Франка 

Чулик  Денис (10 клас)- НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» 

Мархивка Вікторія (11клас) -  Підволочиська гімназія імені Івана Франка 

Керівник команди – Бігун  Галина Іванівна,вчитель трудового 

навчання Підволочиської гімназії імені І.Франка 

 

З образотворчого мистецтва 

Шаварин  Анастасія( 9 клас) - Підволочиська гімназія імені Івана Франка 

Царик Оксана (10 клас) - Підволочиська гімназія імені Івана Франка 

Керівник команди –  Черкас Мирослава Петрівна , вчитель 

образотворчого мистецтва  Підволочиської гімназії імені І.Франка 

4. Відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників олімпіад 

покласти на керівників команд. 

5. Керівникам  закладів загальної середньої освіти, учні яких беруть 

участь в ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін, за-

безпечити своєчасну явку учнів на олімпіаду, наказом по школі визначити вчи-

телів, які супроводжуватимуть учнів до місця проведення і покласти на них ві-

дповідальність за збереження і здоров’я дітей в дорозі. З учнями провести ін-

структаж про правила поведінки та безпеки життєдіяльності в дорозі та під час 

олімпіад. У класний журнал внести записи про проведений інструктаж. 

6.  Бухгалтерії відділу освіти (Ленчук Л.С.) витрати на проїзд в обидві 

сторони, відрядження супроводжуючих та учасників команд провести за раху-

нок бюджету відповідно до п.16. наказу управління освіти і науки Тернопільсь-

кої обласної державної адміністрації від  02.10.2019 р № 234-од  «Про прове-

дення в області І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів  у 2019- 2020 році». 

7. Контроль за виконанням наказу доручити головному спеціалісту 

відділу освіти   Руслану Беню. 
  

 

 

 

Галина Сакевич 

 

Юрисконсульт   Ірена Витвицька 


