
РІШЕННЯ ОРГКОМІТЕТУ ТА ЖУРІ 

 

II етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з географії 

 

  17 листопада   2021 року 

 

Про підсумки проведення II етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з географії  

 

 

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 22.09.2011 № 1099 (зі змінами та доповненнями), 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за №1318/20056 

(далі-Положення), Правил проведення І,·ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів у Закарпатській області, 

затверджених наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

24.10.2017 №276, зареєстрованих Головним територіальним управлінням 

юстиції у Закарпатській області 25.10.2017 за №41/1249 (далі - Правила), на 

виконання наказів Міністерства освіти і науки України 15.02.2018 №148 

«Про затвердження графіка проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів на 2019-2023 роки», департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту облдержадміністрації 07.09.2021 №371 «Про 

проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2021/2022 навчальному році», наказу відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 08 вересня 2021 року 

№37/01-07 «Про проведення І-II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 

із навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році» 11 листопада 2021 

року було проведено II етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. 

В олімпіаді взяли участь 8 учнів 8-10 класів. 

На спільному засіданні оргкомітету II етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів, журі II етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з географії, а також на підставі протоколів засідань членів журі II 

етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії серед учнів 8-11  класів 

від  11 листопада 2021 року, за відсутності апеляційних заяв 

 

 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 

1. Визнати переможцями II етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з географії: 

ДРУГЕ МІСЦЕ: 

№ 

з/п 

П І П учня Навчальний заклад 

1. Зикова І.І. учня 8-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 

 2. Годованого М.М. учня 10-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 

 3. Ганчака В.В. учня 11-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 

 ТРЕТЄ МІСЦЕ: 

№ 

з/п 

П І П учня Навчальний заклад 

1 Пузакулич В.В. ученицю 8-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 

 2. Визнати учасниками олімпіади з географії: 

№ 

з/п 

П І П учня Навчальний заклад 

1. 
Лялько Д.В. 

ученицю 8 класу Зарічівської гімназії 

Перечинської міської ради Закарпатської області 

 2. 
Пекар Х.І. 

ученицю 8 класу Сімерської гімназії  

Перечинської міської ради Закарпатської області 

3. Кепич Б.В. ученицю 9 класу Сімерської гімназії  

Перечинської міської ради Закарпатської області 

 4. Ходанич А.Є. ученицю 9 класу Зарічівської гімназії 

Перечинської міської ради Закарпатської області 

 3. Для участі у  III етапі  Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

географії визначити  учнів:  

№ 

з/п 

П І П учня Навчальний заклад 

1. Зикова І.І. учня 8-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 

 2. Годованого М.М. учня 10-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 

 3. Ганчака В.В. учня 11-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 

  

Голова оргкомітету  _________________  О.Барзак 

 

Голова журі              _________________  М.Кутчак 


