
 
 
 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ  

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ 

59400,  м. Заставна, вул. Незалежності, 112 а  т.2-13-54, zastzosh.i.ua 

Н А К А З 

02.11.2021 р.                                                                                       №  _____  

м. Заставна 

Про підсумки проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових дисциплін у 2021/2022н.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 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 17.11.2011 за № 1318/20056, на виконання наказів Міністерства освіти 

і науки України від 17.08.2021 № 914 «Про проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2021/2022 

навчальному році», Департаменту освіти і науки від 22.11.2016 №494 «Про 

затвердження Умов проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів» (зі змінами), зареєстрованого в Головному 

територіальному управлінні юстиції в Чернівецькій області 25.11.2016 за 

№26/2468 та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу 

обдарованої молоді,  наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 07.09.2021 р. № 226 «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2021/2022 н.р. серед учнів ЗЗСО, ПТО», 

наказу відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради 

від   01.10.2021 р. №168, наказу Заставнівського ЗЗСО І-ІІІст. від 04.10.2021р. 

«Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін у 2021/2022 н.р.» та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого 

потенціалу обдарованої молоді протягом жовтня проведено І етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін : української мови та 

літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, історії, математики, 

фізики, інформатики, хімії, біології, географії, правознавства, інформаційних 

технологій, трудового навчання. 



Олімпіади з базових дисциплін проводилися за завданнями, 

підготовленими членами журі за рекомендованими завданнями ІППО 

Чернівецької області. 

Завдання були різного рівня складності, які вимагали від учасників 

вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати набуті знання, і були 

максимально наближені до рівня завдань II етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад. 

Роботи учасників оцінювали компетентні журі, до складу яких входили 

вчителі - предметники, керівники закладу. 

В порівнянні з минулими роками значно зросла активність учнів в І етапі 

олімпіад. Найбільш активними виявилися учні 7-х, 8-х та 9-х класів 

Відповідно до вимог Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади 

з базових і спеціальних дисциплін та згідно з графіком в І етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад взяло участь у 2021році-337 учнів на 95 учнів більше 

минулого року), у 2020-242, у 2019- 258 учнів, у 2018р.- 194 учні, у 2017р.- 197 

учнів, у 2016р.- 151 учень,  у 2015 р.- 143 учні, у 2014 р. -107 учнів.  

Таблиця  участі учнів в олімпіадах- 2021р.: 
№ 

п/п 

Назва предмета Клас Всього 

учнів 6 7 8 9 10 11 

1 Математика 6 12 5 7 4 5 39 

2 Українська мова та 

література 

- 11 8 6 8 6 39 

3 Англійська мова - - 17 17 7 7 48 

4 Зарубіжна література - - 7 6 4 3 20 

5 Фізика - 13 5 8 7 5 38 

6 Географія - - 7 8 5 6 26 

7 Історія - - 5 6 5 3 19 

8 Хімія - 14 6 2 1 2 25 

9 Інформатика - - - 2 5 3 10 

10 Біологія - - 5 4 3 4 16 

11 Трудове навчання - - 14 11 - - 25 

12 Правознавство - - - 7 4 1 12 

13 Інформаційні технології - - 4 2 5 3 14 

14 Обслуговуюча праця - - 3 3 - - 6 

Всього 6 50 86 89 58 48 337 



 

 Найбільшу кількість учнів до участі в предметних олімпіадах залучили 

вчителі: української мови та літератури ( вч.Лашта С.Д., Самборська Г.І., 

Матейчук М.Г.), англійської мови (вч. Романишина С.В., Олійник Ю.В.), 

математики (вч.Швед Т.І., Мігалескул О.В.,Мотовилець О.І.), фізики 

(вч.Кольба М.З.), географії (вч. Дудлей М.М.), хімії (вч. Павельчук М.М.). 

           Найбільш активними учасниками та переможцями І етапу олімпіад 

з базових дисциплін стали: 

11 клас – Паук Тетяна (хімія, зар. літ-ра, фізика, правознавство, географія,    

інформаційні технології) 

Волчук Єва-Евеліна (укр.мова, історія, математика) 

10 клас – Дронь Анастасія (історія, зар. л-ра, укр.мова) 

Шкіль Олександр(англійська мова, інформатика, інформац. Технології 

9-А клас – Лахман Анна(укр.мова, англійська мова, правознавство)  

Полянський Іван (історія, зар.л-ра, правознавство, географія, хімія) 

9-Б клас – Статкевич Дарина (історія, укр.мова, біологія, зар. л-ра, хімія) 

Чіботар Ірина (біологія, правознавство, укр. мова) 

8-А клас – Поліщук Святослав (історія, географія, хімія, зар. л-ра, 

інформаційні технології, математика) 

Колісник Анна (англійська мова, зар. л-ра, біології) 

8-Б клас – Чучвич Микола ( історія, фізика, зарубіжна література) 

7-Б клас – Мотовилець Тетяна (укр.мова, фізика, математика) 

Землюк Іван (укр.мова, математика) 

7-А клас - Остапович Іван (фізика, математика, хімія) 

Лисенко Максим (математика, фізика) 

  

Виходячи з вищевикладеного,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відзначити результативну роботу щодо масового залучення  учнів до 

проведення  І етапу олімпіад з базових дисциплін вчителів української мови та 

літератури ( вч.Лашта С.Д., Самборська Г.І.) математики (вч.Швед Т.І., 

Мігалескул О.В., Мотовилець О.І.), фізики (вч.Кольба М.З.), географії (вч. 

Дудлей М.М.) англійської мови (вч. Романишина С.В., Олійник Ю.В.). 

 2. Нагородити грамотами переможців  І етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін 

 3. Відрядити для участі в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад       

учнів, що отримали  призові місця в І етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад згідно заявок. 



  4. Вчителям – предметникам впродовж листопада-грудня проводити 

додатково заняття з учнями, які будуть брати участь у II етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

  5. Керівникам шкільних  методичних об’єднань (Самборська Г.І., Орлик 

М.М., Мігалескул О.В.)  до кінця І семестру 2021/2022 навчального року 

проаналізувати результати І (шкільного) та ІІ (районного) етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, вжити заходів 

щодо покращення роботи з обдарованими дітьми. 

6.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

НВР Матейчук М.Г. 

 

 

Директор ЗЗСО:    Надія БАЧИНСЬКА 
 


