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Про  підсумки ІІ етапу Всеукраїнської  
учнівської олімпіади з інформаційних 
технологій 
 
 
 

Відповідно до Положення про відділ освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Здолбунівської 

районної державної адміністрації від 20 березня 2013 року № 122, на виконання 

наказу управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації 

від 26.09.2013 № 600 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2013–2014 навчальному році», Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Рівненській 

області, затверджених наказом управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації від 16.09.2013 № 579, зареєстрованих в Рівненській 

обласній юстиції 24.09.2013  за № 42/1101, наказу відділу освіти Здолбунівської 

районної державної адміністрації від 21.10.2013 № 251 «Про проведення І та ІІ 

етапів Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів»,  з метою пошуку, 

підтримки, розвитку інтелектуального потенціалу обдарованої молоді 15 грудня 

2013 року проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій  серед учнів  8-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів району, в якому взяли участь 67 учнів із 18 

загальноосвітніх навчальних закладів району.      
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У І (шкільному) етапі Всеукраїнської олімпіади з інформаційних 

технологій взяли участь 300 учнів із 18 загальноосвітніх навчальних закладів 

району. В порушення вимог Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських 

олімпіад не проводився І етап олімпіади з інформаційних технологій у 

Івачківській, Миротинській, Маломощаницькій, Новомощаницькій, Суємській, 

Новомильській, Новосілківській, Кунинській, П’ятигірській, 

Старомощаницькій загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів. 

ІІ етап олімпіади  проходив за завданнями підготовленими Рівненським 

обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Журі відзначило 

належний рівень підготовки учнів з більшості навчальних закладів.  

 Найкраще справилися із завданнями ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з інформаційних технологій учні Білашівського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний 

заклад, Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 та 

Здолбунівської гімназії - по 4 переможці. 

Розглянувши матеріали та протоколи засідання журі ІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати переможцями ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з інформаційних технологій  та нагородити дипломами: 

І ступеня 

- Бухала Михайла, учня 8 класу Мізоцького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей»; 

- Федорука Олександра, учня 9 класу Здовбицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

- Товарянського Василя, учня 10 класу Глинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

- Слівчука Назарія, учня 11 класу Білашівського навчально-

виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад. 

 



 3 

ІІ ступеня 

- Грицюка В’ячеслава, учня 8 класу Білашівського навчально-

виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад; 

- Мартинюк Дарину, ученицю 9 класу Гільчанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

- Ярошенко Анну, ученицю 10 класу  Здолбунівської гімназії; 

- Грицюк Наталію, ученицю 10 класу Гільчанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів. 

- Куця Івана, учня 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 4; 

- Цехановського Павла, учня 11 класу Здолбунівської гімназії; 

- Гнатишина Богдана, учня 11 класу Ступнівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-агротехнічний 

ліцей». 

ІІІ ступеня 

- Федорчука Віталія, учня 8 класу Бущанської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів; 

- Матюха Валентина, учня 8 класу Глинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

- Степанюка Вадима, учня 8 класу Здолбунівської гімназії; 

- Наконечного Дмитра, учня 8 класу  Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 

- Атаманюк Вікторію, ученицю 8 класу Копитківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Воловника Володимира, учня 9 класу Білашівського навчально-

виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад; 

- Матвійчука Сергія, учня 9 класу Бущанської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів; 

- Жданюка Євгена, учня 9 класу Здолбунівської гімназії; 
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- Орлова Андрія, учня 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1; 

- Країла Дмитра, учня 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3; 

- Левченко Віту, ученицю 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4; 

- Войтко Анастасію, ученицю Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5; 

- Омельчука Назарія, учня 10 класу Білашівського навчально-

виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад; 

- Парфенюк Марію, ученицю 10 класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 

- Шияновича Дмитра, учня 10 класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 

- Стаднюк Оксану, ученицю 10 класу Мізоцького навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей»; 

- Гаїна Петра, учня 10 класу Глинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів; 

- Лазарчука Володимира, учня 11 класу Бущанської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів; 

- Годину Анастасію, ученицю 11 класу Гільчанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Горщарук Тетяну, ученицю 11 класу Здовбицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

- Овчарук Анастасію, ученицю 11 класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5; 

- Наумюка Володимира, учня 11 класу Мізоцького навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей». 
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2. Відзначити системну цілеспрямовану роботу директорів 

Білашівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня  школа І-ІІІ 

ступенів, дошкільний навчальний заклад, Здолбунівської гімназії, 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 (Рибак В.І.,            

Гнатюк І.Г., Панасюк Л.А.) щодо організації роботи по виявленню, навчанню та 

вихованню здібних та обдарованих дітей. 

2. Районному методичному кабінету (Глущук Н.О.): 

3.1. Організувати та провести відбірково-тренувальні збори для 

визначення складу команди, яка братиме участь у ІІІ етапі Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформаційних технологій. 

3.2. Проаналізувати результати ІІ етапу та участь в ІІІ етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій та розглянути 

на черговому засіданні районного методичного об’єднання вчителів 

інформатики. 

3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

  4.1. Відзначити педагогічних працівників, учні яких стали переможцями 

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. 

  4.2. Проаналізувати результати проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформаційних технологій, обговорити їх на нарадах, 

засіданнях методичних об’єднань. 

  4.3. Сприяти організації гурткової роботи з інформатики у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

4.4.    Посилити внутрішкільний контроль за станом викладання та рівнем 

навчальних досягнень учнів з інформатики.   

  5.  Директорам Івачківської, Миротинської, Маломощаницької, 

Новомощаницької, Суємської, Новомильської, Новосілківської, Кунинської, 

П’ятигірської, Старомощаницької загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів 

(Дацишина М.Ф., Нижник О.Ю.,  Чаюк Р.М., Козік С.М., Мельник Л.М.,          

Болба Т.Ф., Годованюк О.Л., Тимощук В.М., Єнич Н.А.) активізувати роботу 

щодо організації роботи по виявленню, навчанню та вихованню здібних та 
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обдарованих дітей, забезпечити проведення І етапу та участь у ІІ етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 
 
 
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ       В.М.БОНДАРЧУК  
 
 

 


