
        Впродовж жовтня проведено І етап Всеукраїнських олімпіад із 16 

предметів, в яких взяли участь 258 школярів 6-11 класів, що на 64 учні більше 

минулого навчального року.  

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових 

дисциплін команди учасників на ІІ етап були представлені на кожен предмет, 

крім екології та економіки. Найбільш масово представлено команду на 

олімпіади з української мови та літератури, англійської мови, конкурсу знавців 

української мови ім. П. Яцика та мовно-літературного конкурсу ім. Т. 

Шевченка. 

З 98 учасників  районних олімпіад та конкурсів 38 учнів (38,8%) стали 

переможцями (на 5 призових місць (4,4%) більше минулого року). 

 З них отримали: 

І місце - 3  учні: математика-7 кл.(вч. Швед Т.І.), трудове навчання -9     кл.(вч. 

Чупрун С.С.), конкурс ім. П.Яцика-3 кл.(вч.Семенюк О.В.) 

 

ІІ місце - 7 учнів: фізика-11кл.(вч.Кольба М.З.), Історія-10кл.(вч.Шологон 

О.В.), українська мова-9,11 кл.(вч.Лашта С.Д.),трудове навчання-

8кл.(вч.Чупрун С.С.) конкурс ім. П.Яцика-3 кл.(вч.Семенюк О.В.), 

9 кл.(вч.Лашта С.Д.)  

  

ІІІ місце - 28 учнів:англійська мова-8,9 кл.(вч.Романишина С.В.), 

10кл.(вч.Хортюк Г.Т.), 11кл.-2(вч.Бачинська Н.А.) 

Математика-7,8кл.(вч.Швед Т.І.),6кл.-(вч.Мігалескул О.В.) 

Фізика-7кл.(вч.Кольба М.З.)  

Історія-8,11кл.(вч.Орлик М.М.) 

Хімія-7кл.(вч.Павельчук М.М.) 

Українська мова-7кл.(вч.Самборська Г.І.) 

Трудове навчання-8кл.(вч.Шпилей Д.М.) 

Інформаційні технології-9.10кл.(вч.Чупрун С.С., Стародубцев А.Ю.) 

Біологія-8кл.(вч.Довгань Т.В.) 

Зарубіжна література-8,9кл.(вч,Гуштик О.І.) 

Конкурс ім. П.Яцика-5, 7,8,10кл.-(вч.Самбрська Г.І.), 5кл.(вч.Колесник У.В.), 

9,11 кл.(вч.Лашта С.Д.) 

 

Учні школи беруть активну участь в конкурсах «Космічні фантазії», «Галерея 

мистецтв», «Юні дизайнери», у виставках газет, плакатів і композицій до свят. 

Учениця 4-А класу Серновська Д. зайняла ІІ м. у конкурсі «Буковинська 

зіронька» між закладами ОТГ; Маник Д. (9-А), Шендеровська І. (5-А), Лисюк Р. 

і Бузинський С. 

 (2-А), є призерами І етапу виставки-конкурсу «Галерея мистецтв» (номінація 

«Образотворче мистецтво»); Ковалик Д. (8-А), Лободюк Л. і Хлистун В. (5-А), 

Дронь А. (8-Б), Колесник К. (6-А) є призерами І етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Космічні фантазії»; учні 4-А класу та Павельчук Дар’я (3-Б) 

переможці І етапу новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція».  

      Члени гуртка «Основи наукової діяльності» ( кер. Ковальчук Г.М.) та  

«Історичне краєзнавство» (кер. Орлик М.М.) взяли участь у І етапі конкурсу 

пошуково- дослідницьких робіт  Всеукраїнської експедиції учнівської та 



студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна» і зайняли  призові місця. 

Роботи Лисої О. (кер. Ковальчук Г.М.) «Магія лісу. Ліс у звичаях та традиціях 

буковинців» за напрямком «З батьківської криниці» І місце у ІІ етапі, Семенюк 

Д. (кер. Орлик М.М.) «Євген Гакман – митрополит Буковини і Далмації» за 

напрямком «Духовна спадщина мого народу» І місце в ІІ етапі, Мотовилець Т. 

(кер.   Шологон О.В.) «Афганістан – біль Буковини» за напрямком «З попелу 

забуття» зайняли ІІ місце в І етапі конкурсу і учасниця ІІ етапу конкурсу. 

                Ковалик Д. зайняла І місце у ІІІ етапі і ІІІ місце у ІV етапі міжнародного 

конкурсу з українознавста  «Ольга Павлова. Співуча зірка Вінніпету», Лиса О. 

переможниця ІІІ етапу міжнародного конкурсу з українознавства і учасниця  ІV 

етапу конкурсу у номінації «Краще наукове дослідження» (робота «Чорна 

хмара над Буковиною»),  Волчук Е. переможниця ІІІ етапу міжнародного 

конкурсу з українознавства і учасниця  ІV етапу у номінації  «Оригінальне 

наукове дослідження» (робота «Ліс у звичаях і традиціях Буковинців»). 

      Учасники танцювального гуртка «Мальви» зайняли І м. в районному 

фестивалі народного танцю.   

      Учні 5-их класів взяли активну участь у Всеукраїнському конкурсі юних 

митців «Великдень очима дітей» (онлайн) та у Всеукраїнській виставці-

конкурсі «Галерея мистецтв» (онлайн) під гаслом «Знай і люби свій рідний 

край» (номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво»), стали переможцями І, ІІ  

та учасники ІІІ етапу. 

 


