
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 

 

16.12.2019                                        Перечин                                  № 141/01-31 

 

 

Про участь у ІІІ етапі  

Всеукраїнських учнівських  

олімпіад із навчальних предметів 

у 2019-2020 навчальному році 

 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

02.10.2019 №230 «Про проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

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

Закарпатського ІППО 06.12.2019 №12-10/596 «Про організацію проведення 

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019/2020 навчальному році», 

наказів відділу освіти, культури. сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської 

ради 04.10.2019 №115/01-31 «Про проведення І–ІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році» 

та 10.12.2019 №139/01-31 «Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році»  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Керівникам закладів загальної середньої освіти вжити заходів для 

відрядження у м.Ужгород учасників олімпіад, визначених додатком 1, для 

участі у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

навчальних предметів та керівників команд. 

Взяти до уваги, що відрядження учнів-учасників олімпіад здійснюється 

лише за письмової згои батьків або осіб, що їх замінюють. 

2. Витрати на проїзд (в обидва кінці) учасників змагань, 

харчування в дорозі, відрядження осіб, що супроводжують учасників, 

віднести за рахунок відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради. 



3. Провести з учасниками ІІІ етапу олімпіад інструктаж з техніки 

безпеки та безпеки життєдіяльності, зробивши відповідні записи у журналі, 

як це передбачено Положенням про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти, затвердженим наказом МОН України 26.12.2017 №1169, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 року за 

№100/31552. 

4. Відповідальність за збереження здоров’я і життя дітей під час 

відрядження покласти на керівників команд із відповідних навчальних 

предметів. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради  

16.12.2019 № 141/01-31 

 

Список осіб 

для участі у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад: 

 

1. англійська мова - 09 січня 2020 року, ЗІППО 
Учасники:  

Марчевська Даніелла 

Валентинівна 

учениця 5 (9-го) класу Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Ганич Стелла 

Богданівна 

учениця 6 (10-го) класу Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Дуран Яна  

Ігорівна 

учениця 7 (11-го) класу Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Керівник команди: 
 

Лаб’як Олеся 

Мирославівна 

учитель  англійської мови Перечинської гімназії   

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

 

2. німецька мова - 10 січня 2020 року, ЗІППО 
Учасники:  

Качур Анна  

Юріївна 

учениця 5 (9-го) класу Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Керівник команди: 
 

Біган Мирослава 

Михайлівна 

учитель  німецької мови Перечинської гімназії   

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

 

3. географія - 15 січня 2020 року, ЗІППО 
Учасники:  

Ганчак Віктор 

Вільямович 

учень 5 (9-го) класу Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Макар Олександра 

Олександрівна 

учениця 6 (10-го) класу Перечинської гімназії  

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Вайда  Софія 

Мирославівна  

учениця 6 (10-го) класу Перечинської гімназії  

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Керівник команди: 
 

 Ревта Ольга 

Леонідівна 

учитель географії Перечинської гімназії ІІ-ІІІ 

ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

 

 



4. російська мова та література - 16 січня 2020 року, ЗІППО 
Учасники:  

Ворон Ярослава 

Юріївна 

учениця 9 класу Перечинського ліцею 

Баєва  

Крістіна Євгеніївна 

учениця 6 (10-го) класу Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Бондар Ангеліна 

Анатоліївна 

учениця 7 (11-го) класу Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Керівник команди: 
 

Козак Діанау 

Михайлівна 

учитель російської мови та зарубіжної літератури  

Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-

гуманітарного напрямку          

 

5. математика - 19.01.2020 (І тур), 26.01.2020 (II тур), ЗІППО 
Учасники:  

Смакова Єлизавета 

Владиславівна 
учениця 7 класу Перечинського ліцею 

Керівник команди: 
 

Смакова Неля 

Іллівна 

учитель  математики  Перечинського  ліцею 

 

6. українська мова та література - 20 січня 2020 року, ЗІППО 
Учасники:  

Дуран Яна  

Ігорівна 

учениця 7 (11-го) класу Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Суббота Ніколь 

Володимирівна 

учениця 4 (8-го) класу Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Марчевська Даніелла 

Валентинівна 

учениця 5 (9-го) класу Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Островерх Валерія 

Анатоліївна 

учениця 6 (10-го) класу Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Керівник команди: 
 

Керецман Ярослава 

Михайлівна 

учитель української мови та літератури  

Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-

гуманітарного напрямку    

 

7. історія - 22 січня 2020 року, ЗІППО 
Учасники:  

Суббота Ніколь 

Володимирівна 

учениця 4 (8 класу) Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Марчевська 

Даніелла 

учениця 5 (9 класу) Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 



Валентинівна 

Міовканич Андрій 

Віталійович 

учень 6 (10 класу) Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Мошак Михайло 

Іванович 

учень 6 (10 класу) Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Король Сергій 

Сергійович 

учень 7 (11 класу) Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Керівник команди: 
 

 Мартон Іван 

Іванович 

вчитель історії Перечинської гімназії ІІ-ІІІ 

ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

 

8. фізика - 23 січня 2020 року ЗІППО 

Учасники:  

Сінєльнікова Ксенія 

Олексіївна 

учениця 5 (9-го) класу Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Ворон Ярослава 

Юріївна 
учениця 9 класу Перечинського ліцею 

Керівник команди: 
 

Сулейманова Аріана 

Ільдарівна 

практичний психолог Перечинського ліцею 

 

9. біологія - 25 січня 2020 року, ЗІППО 
Учасники:  

Пекар Михайло 

Михайлович  

учень 4 (8-го) класу Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Ганчак Віктор 

Вільямович 

учень 5 (9-го) класу Перечинської гімназії 

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Долинич Мирослава 

Мирославівна 
учениця 9 класу Перечинського ліцею 

Машкаринець 

Валерія Едуардівна 
учениця 11 класу Перечинського ліцею 

Керівник команди: 
 

Токар Ірина 

Василівна 

учитель  біології  Перечинської  гімназії ІІ-ІІІ 

ступенів суспільно-гуманітарного напрямку   

 

10. астрономія - 30 січня 2020 року, ЗІППО 
Учасники:  

Попович Євгенія 

Євгеніївна 

учениця  6 (10-го) класу Перечинської гімназії  

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Керівник команди: 
 

 Вишняк Анастасія педагог-організатор  Перечинської гімназії     



Євгенівна ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

 

11. інформаційні технології - 08-09 лютого 2020 року, ДВНЗ «УжНУ» 
Учасники:  

Кривка Василь 

Мирославович 

учень 5 (9-го класу) Перечинської гімназії  

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Дудкін Олександр 

В’ячеславович 

учень 7 (11-го класу) Перечинської гімназії  

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Янкович Роман 

Вікторович 

учень 6 (10-го класу) Перечинської гімназії  

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Керівник команди: 
 

Лопарєва Наталія 

Хайдарівна  

заступник директора з НВР Перечинської 

гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного 

напрямку, учитель інформатики 
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