
 
УКРАЇНА  

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

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

Код ЄДРПОУ 41625530 

 

НАКАЗ 
 

16.02.2023                                        Перечин                                 № 10/01-07 

 

Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів 

у 2022/2023 навчальному році 

 

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 наказу Міністерства освіти і науки України від 3.10.2022 №883 

«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 

предметів у 2022/2023 навчальному році», наказу департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту облдержадміністрації 06.02.2023 №61 «Про 

проведення ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 

мови і літератури, історії та математики  у 2022/2023 навчальному році» та з 

метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 

з 13 лютого по 15 лютого 2023 року проведено ІІ етап Всеукраїнських 

олімпіад із української мови та літератури, історії та математики. 

Наказом відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради було сформовано склад оргкомітету, журі, що включав 

спеціалістів відділу та педагогічних працівників ТГ. Олімпіади проходили на 

базі філії опорного закладу Початкова школа Перечинського ліцею за 

завданнями Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 



Відповідно до рішень журі та оргкомітету переможцями ІІ етапу 

олімпіад визнано 9 школярів, учасниками ІІІ етапу - 6 учнів (додаток 3). 

Найкращі результати показала команда учнів Перечинського ліцею - 7 

переможців ІІ етапу.  

На підставі рішень журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів (додатки 1-3). 

2. Нагородити грамотами переможців ІІ та учасників ІІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

3. Відзначити високий рівень організаційної та науково-методичної 

роботи з обдарованими дітьми адміністрації та педагогічного колективу 

Перечинського ліцею. 

4. Врахувати результати олімпіад при проведенні атестації учителів. 

5. Оголосити подяку завідувачці філії опорного закладу Початкова 

школа Перечинського ліцею (Пловайко Б.І.) за створення належних умов для 

проведення ІІ етапу олімпіад. 

6. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

6.1. Забезпечити належну підготовку учнів до участі у ІІІ (обласному) 

етапі змагань. 

6.2. Забезпечити своєчасне відрядження учасників олімпіад, 

керівників команд та членів журі на ІІІ (обласний) етап учнівських олімпіад. 

6.3. До 20.03.2023 року проаналізувати в педагогічних колективах 

результати участі учнів школи у ІІ етапі предметних олімпіадах, вжити 

заходи щодо організації систематичної роботи з підготовки школярів до 

олімпіад. 

6.4. Запровадити різні форми стимулювання педагогів, які 

результативно працюють з обдарованими дітьми. 

6.5. Посилити контроль за роботою учителів щодо роботи з 

обдарованими дітьми та підготовки до предметних олімпіад. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу                                                              Ольга БАРЗАК 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради  

16.02.2023 № 10/01-07 

 

 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ  

ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з української мови та літератури, історії та математики 

  

 

 

Навчальний заклад 

К-сть  

учасників 

ІІ етапу 

Ступінь 

диплома Разом 

І ІІ ІІІ 

Перечинський ліцей  

Перечинської міської ради 

Закарпатської області 

 

18 
- 4 3 7 

Зарічівська гімназія  

Перечинської міської ради 

Закарпатської області 

 

5 

 

- - - - 

Сімерська гімназія  

Перечинської міської ради 

Закарпатської області 

8 - 1 - 1 

Сімерківська гімназія  

Перечинської міської ради 

Закарпатської області 

7 - - 1 1 

РАЗОМ: 38 - 5 4 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу відділу освіти,  

культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради  

16.02.2023 № 10/01-07 

 

 

ПЕРЕМОЖЦІ  

ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з української мови та літератури, історії та математики 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище ім’я, 

по батькові 

учня 

Найменування 

закладу загальної середньої освіти, 

клас навчання 

Місце зайняте 

на ІІ етапі 

олімпіади 

Математика  

1. Смакова Є.В. 
учениця 10-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 
ІІ 

2. Ярчич В.В. 
учениця 6 класу Сімерківської гімназії  

Перечинської міської ради Закарпатської області 
ІІІ 

Історія  

1. Тайглер Є.Є. 
учениця 11-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 
ІІ 

2.  Мулеса І.І. 
учень 8–го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 
ІІІ 

Українська мова та література 

1. Чобаль І.Є. 
учень 7–го класу Сімерської гімназії 

Перечинської міської ради Закарпатської області  
ІІ 

2. Курцеба К. В. 
учениця 8-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 
ІІІ 

3. Пузакулич В.В. 
учениця 9-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 
ІІ 

4. Ганич А.І. 
учениця 9-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 
ІІІ 

5. Галько В.Ш. 
учениця 10-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 
ІІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  

до наказу відділу освіти,  

культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

16.02.2023 № 10/01-07 

 

 

УЧАСНИКИ   

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з української мови та літератури, історії та математики 

 

 
№

 

з/

п 

Прізвище ім’я, 

по батькові 

учня 

Найменування 

закладу загальної середньої освіти, 

клас (курс) навчання 

Місце 

зайняте 

на ІІ етапі 

олімпіади 

Математика  

1. Смакова Є.В. 
учениця 10-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 
ІІ 

Історія 

1.  Тайглер Є.Є. 
учениця 11-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 
ІІ 

Українська мова та література 

1. Чобаль І.Є. 
учень 7–го класу Сімерської гімназії 

Перечинської міської ради Закарпатської області  
ІІ 

2. Курцеба К. В. 
учениця 8-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 
ІІІ 

3. Пузакулич В.В. 
учениця 9-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 
ІІ 

4. Галько В.Ш. 
учениця 10-го класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 
ІІІ 

 


