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 На виконання наказу відділу освіти від 21 жовтня 2013 року №251 «Про 
проведення І  та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів» та 
відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади, конкурси з навчальних 
предметів, конкурси – захисти науково - дослідницьких робіт, олімпіади зі 
спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого 
наказом МО і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 року №1090, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року 
№1318/20056, у листопаді – грудні 2013 року проведено І та ІІ етапи 
Всеукраїнських олімпіад з математики, фізики, астрономії. 
 Зокрема, у І етапі олімпіади з математики взяли участь 468 учнів (згідно 
зі звітами поданими зі шкіл). ІІ етап олімпіади об`єднав 130 учасників ( у 
минулому році-159 учнів), що на 29 менше, ніж у 2012-2013 навчальному році.  
У неповному складі були представлені команди Будеразької загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів (не використано 2 місця), Бущанської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів (не використано 4 місця), Білашівського навчально-
виховного комплексу : загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад (не використано 1 місце), Дерманського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» (не 
використано 1 місце), Уїздецької загальноосвітньої школи  (не використано 2 
місця), Івачківської загальноосвітньої школи  І – ІІ ступенів ( не використано 2 
місця), Кунинської загальноосвітньої школи  І – ІІ ступенів ( не використано 1 
місце), Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІ   ступенів ( не використано 
3 місця), Новомощаницької загальноосвітньої школи  І – ІІ ступенів (не 
використано 2 місця), Старомощаницької загальноосвітньої школи   І-ІІ 
ступенів ( не використано жодного місця), Маломощаницької загальноосвітньої 
школи І - ІІ ступенів ( не використано 2 місця), П’ятигірської загальноосвітньої 
школи І - ІІ ступенів ( не використано 1 місце), Миротинської загальноосвітньої 
школи   І – ІІ ступенів (не використано 1 місце). 



 Серед юних олімпійців 25 учнів зі шкіл нового типу, 33 міських 
школярів, 72 сільських школярів. Переможцями стали 38 учнів району. 
Вісімнадцять учнів – переможців олімпіади минулого навчального року 
підтвердили високий рівень підготовки у 2013 – 2014 навчальному році. Це 
учні: Степанюк Олександр (учень 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів №3), Матусевич Роман (учень 11 класу Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3), Плевич Світлана (учениця 11 
класу Мізоцького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів – ліцей»), Савчук Володимир (учень 10 класу Мізоцького навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»), 
Демчишина Аліна (учениця 10 класу Мізоцького навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І- ІІ ступенів – ліцей»), Кондратюк 
Єлизавета ( учениця 10 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи  І – ІІІ 
ступенів №3), Нагайська Анастасія (учениця 9 класу Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №6), Устянчук Андрій (учень 9 класу  
Мізоцького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І – ІІ 
ступенів – ліцей»), Лазарчук Назарій (учень 9 класу Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №6), Семенченко Юрій (учень 9 класу 
Мізоцького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І – ІІ 
ступенів – ліцей»), Кіпранишин Максим (учень 8 класу Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №6), Бухало Михайло (учень 8 класу 
Мізоцького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І – ІІ 
ступенів – ліцей»), Дацишина Ольга (учениця 8 класу Кунинської 
загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів), Пилипчук Іван (учень 7 класу 
Здолбунівської гімназії), Колос Євгеній (учень 7 класу Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №5), Прокопчук Дмитро (учень 7 класу 
Івачківської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів), Антонюк Андрій (учень 6 
класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3), Корольчук 
Василь (учень 6 класу Білашівського навчально-виховного комплексу: 
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад). 
 Найбільшу кількість переможців олімпіади 2013 – 2014 навчального року 
мають Мізоцький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І – ІІ 
ступенів – ліцей» (8 переможців), Здолбунівська загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів №3 (5 переможців), Здолбунівська загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів №6 (4 переможці). 
 Завдання районної олімпіади були підготовлені Рівненським обласним 
інститутом післядипломної педагогічної освіти. Члени журі відмітили, що вони 
були посильними для учнів, відповідали програмі. Переможці олімпіади , які 
посіли І місця успішно справились із завданнями, набравши: 
одинадцятикласник – 89% від можливої кількості балів, десятикласник – 83% 
від можливої кількості балів, дев’ятикласник – 67% від можливої кількості 
балів, восьмикласник – 70% від можливої кількості балів, семикласник – 100% 
від можливої кількості балів, шестикласник – 66% від можливої кількості балів. 
 У роботі з обдарованими дітьми слід відмітити учителів  Мізоцького 
навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – 
ліцей» Овсійчука В.М. (підготував 5 переможців), Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3 Вознейчук І.А. (підготувала 4 



переможці), Здолбунівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №4 
Пивоваренко Н.К. (підготувала 2 переможці),  Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів №3 Шафранську Л.Р. (підготувала 2 переможці),  
Білашівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів, дошкільний навчальний заклад Шутя Ю.А. (підготував 2 переможці),  
Суємської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Корольчук Г.В. (підготувала 
2 переможці). 
 У І етапі олімпіади з фізики згідно звітів, що надійшли зі шкіл взяли 
участь 340 учнів. У ІІ етапі фізичної олімпіади взяли участь команди 24 шкіл 
району, загальна кількість учасників становила 93 особи. Не брали участі в 
олімпіаді команди Бущанської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, 
Івачківської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів, Новомощаницької 
загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів, Старомощаницької загальноосвітньої 
школи І – ІІ ступенів. У неповному складі були представлені команди : 
Глинської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів, Дерманського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І ступеня-гімназія», Спасівської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, Ступнівського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- ліцей», Уїздецької 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, Кунинської загальноосвітньої школи І 
– ІІ ступенів, Маломощаницької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів, 
Новосілківської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів, П’ятигірської 
загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів. Серед олімпійців 25 учнів шкіл міста, 
17 учнів навчаються у закладах для обдарованих дітей, 51 сільський школяр. 
Переможцями олімпіади стали 20 учнів району. Серед них 5 учнів, які були 
переможцями минулого навчального року. Це учні: Бухало Михайло (учень 8 
класу Мізоцького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів-ліцей ), Гаврильчик Вікторія (учениця 9 класу Ступнівського 
навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей ), 
Никитюк Діана ( учениця 10 класу Мізоцького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей»), Степанюк Олександр ( учень 11 
класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3), Дутчак 
Тетяна ( учениця 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І – ІІІ 
ступенів №5). 
 Найкращих результатів на фізичній олімпіаді досягли учні 
Здолбунівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №6, Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3 та Мізоцького навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», команди 
яких набрали відповідно 58 балів, 55 балів та 48 балів. 
 Журі олімпіади відмітило, що олімпіадні завдання відповідали програмі, 
були посильними для учнів. Однак рівень виконання завдань юними 
олімпійцями був низьким (окрім учнів, що здобули перемогу). 
 Найбільшу кількість переможців олімпіади підготували вчителі: 
Войтановська В.М.( учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І – ІІІ 
ступенів №6,(3 переможці), Кузьмицький О.С.( учитель Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3, 2 переможці), Рудик Н.В. (учитель 
Здолбунівської гімназії, 2 переможці), Жильчук О.І. (учитель Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, 2 переможці), Грицюк С.А. (учитель 



Білашівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів, дошкільний навчальний заклад, 2 переможці), Вітрук О.П. ( учитель 
Ступнівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів-агротехнічний ліцей», 2 переможці). 
          Районна олімпіада з астрономії у 2013 – 2014 навчальному році 
об’єднала 19 школярів району, а саме: 9 одинадцятикласників та 10 
десятикласників. 5 учнів стали переможцями. Найбільшу кількість балів 
набрали переможці з 10 класу (17,8б., 13,7б., 8б. з 25 можливих). 
Одинадцятикласники ж  показали низький рівень знань з предмету 
(переможець ( І місце) набрав лише 50% від максимально можливої кількості 
балів).  І місце на районній олімпіаді з астрономії посіла команда Мізоцького 
навчально – виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», 
ІІ місце - команда Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, 
ІІІ місце - команда  Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3. 
 Згідно із звітами, що були подані школами району, у І етапі олімпіади з 
астрономії взяли участь 36 учнів. В основному це учні міських шкіл та закладів 
для обдарованих дітей. Олімпіада є непопулярною серед учнів шкіл району, 
оскільки у 10 класі предмет «Астрономія» не вивчається ,а в 11 класі у 
більшості шкіл району розпочинається вивчення предмету з ІІ півріччя. 
       Враховуючи вищезазначене, 

НАКАЗУЮ: 

       1. Затвердити результати участі команд району у ІІ етапі олімпіад з 
математики, фізики, астрономії, що додаються. 
       2. Нагородити переможців олімпіад з математики, фізики, астрономії 
дипломами відділу освіти. 
       3. Результати участі команд району у ІІ етапі олімпіад обговорити на 
засіданнях районних та шкільних методичних об`єднань. 
        4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
В.о. начальника  відділу  З. Вітень 
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Список 

переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з математики, фізики, астрономії 
 

Математика 
6 клас 

І місце – Антонюк Андрій, учень 6 класу Здолбунівської загальноосвітньої                 
школи І-ІІІ ступенів № 3, вчитель Шафранська Л. Р. ; 
ІІ місце – Корольчук Василь , учень 6 класу Білашівського навчально-
виховного комплексу : загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад , учитель Шуть Ю. А.; 
ІІІ місце – Швейда Богдан , учень 6 класу Здолбунівської гімназії , вчитель 
Наконечна А. А.; 
ІІІ місце – Циркун Віталій , учень 6 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І- ІІІ ступенів № 6 ,учитель Сімонович Т. І.; 
ІІІ місце – Котюк Катерина , учениця 6 класу Суємської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів, учитель Корольчук Г. В. ; 
ІІІ місце – Харченко Володимир, учень 6 класу Маломощаницької 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, учитель Алексійчук Г. М. 
              
      7 клас 
  
І місце – Пилипчук Іван , учень 7 класу Здолбунівської гімназії, учитель 
Хоманець Г. П.; 
ІІ місце – Дмитришина Анастасія, учениця 7 класу Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів № 3, вчитель Вознейчук І. А.; 
ІІ місце – Липська  Олександра, учениця 7 класу Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3,  вчитель Вознейчук І. А.; 
ІІІ місце – Прокопчук Дмитро , учень 7 класу Івачківської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів, учитель Мельничук С. М.; 
ІІІ місце – Міщук Діана, учениця 7 класу Мізоцького навчально- виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», учитель Красовська 
Н. М.; 
ІІІ місце – Козік Микола , учень 7 класу Суємської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів, учитель Гетманчук С. П.; 
ІІІ місце – Колос Євгеній , учень 7 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №5, учитель Горшунова  Л. М.     
             
                               8 клас 
  
І місце – Кіпранишин Максим , учень 8 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6, учитель Галик О. М.; 



ІІ місце – Бухало Михайло , учень 8 класу Мізоцького навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», учитель Овсійчук В. 
М.; 
ІІ місце – Грицюк В`ячеслав , учень 8 класу Білашівського навчально-
виховного комплексу : загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад , учитель Шуть Ю. А.; 
ІІІ місце – Дацишина Ольга , учениця 8 класу Кунинської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів , учитель Кондратюк В.В.; 
ІІІ місце – Фацак Ольга ,учениця 8 класу Суємської загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів , учитель Корольчук Г. В.; 
ІІІ місце – Мороз Галина, учениця 8 класу Уїздецької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів, учитель Стернійчук О.О.; 
ІІІ місце – Боярчук Олександра ,учениця 8 класу Здовбицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів , учитель Границька Г.О. 
                                                                                

9 клас 
 
І місце – Лазарчук Назарій, учень 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6, учитель Гмирак Т. Я.; 
ІІ місце – Каліщук Анна , учениця 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4, учитель Пивоваренко Н. К.; 
ІІ місце – Нагайська Анастасія , учениця 9 класу Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, учитель Нестерчук І. С.; 
ІІІ місце – Семенченко Юрій , учень 9 класу Мізоцького навчально- виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», учитель Овсійчук В. 
М.; 
ІІІ місце – Бондаренко Марія , учениця 9 класу Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, учитель Декальчук М. В.; 
ІІІ місце – Устянчук Андрій , учень 9 класу Мізоцького навчально- виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», учитель Овсійчук В. 
М.; 
ІІІ місце – Кампа Володимир, учень 9 класу Дерманського  навчально- 
виховного комплексу «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія», учитель  
Пилипчук Г. В.; 
ІІІ місце – Жданюк Євген, учень 9 класу Здолбунівської гімназії , учитель 
Ткачук Л. Т.; 
ІІІ місце – Чайковський Віталій, учень 9 класу Здовбицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, учитель Ольшевський Ю. О. 
                                                       
                                                          10 клас 
 
І місце – Савчук Володимир, учень 10 класу Мізоцького навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», учитель Овсійчук В. 
М.; 
ІІ місце – Никитюк Діана, учениця 10 класу Мізоцького навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», учитель Овсійчук В. 
М.; 



ІІІ місце – Демчишина Аліна, учениця 10 класу Мізоцького навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», учитель 
Овсійчук В. М.; 
ІІІ місце – Кондратюк Єлизавета, учениця 10 класу Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, учитель Шафранська Л. Р. 
       

11 клас 
 

І місце – Степанюк Олександр, учень 11 класу Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, учитель Вознейчук І. А.; 
ІІ місце – Матусевич Роман, учень 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 3, учитель Вознейчук І. А.; 
ІІІ місце – Бойко В`ячеслав, учень 11 класу Здовбицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, учитель Журик К. Я.; 
ІІІ місце – Плевич Світлана , учениця 11 класу Мізоцького навчально- 
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», учитель 
Бухало С.В .; 
ІІІ місце – Жайворон Аліна , учениця 11 класу Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, учитель Пивоваренко Н. К. 
 

Фізика 
7 клас 

 
І місце – Єгоров Ростислав, учень 7 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4, учитель Карпетченко В. М.; 
ІІ місце – Пилипчук Іван , учень 7 класу Здолбунівської гімназії, учитель Рудик 
Н. В.; 
ІІ місце – Кватерчук Марк,  учень 7 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6, учитель Войтановська В.М.; 
ІІІ місце – Франчко Вікторія, учениця 7 класу Гільчанської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, учитель Завадська О. Л.; 
ІІІ місце – Ромашко Олександр, учень Здолбунівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 5, учитель Жильчук О. І.; 
ІІІ місце – Ярошик Максим, учень 7 класу Глинської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів, учитель Мазурець І. М.; 
ІІІ місце – Давидюк Михайло, учень 7 класу Ступнівського навчально-
виховного комплексу « загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- агротехнічний 
ліцей», учитель Вітрук О.П. 

 
8 клас 

 
І місце – Кіпранишин Максим , учень 8 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6, учитель Войтановська В.М.; 
ІІ місце – Ревуцький Віталій, учень 8 класу Здовбицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів , учитель Бондарук Н.М.; 



ІІІ місце – Бухало Михайло, учень 8 класу Мізоцького навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», учитель Федорчук 
Ю.О. 

9 клас 
 
І місце – Хвесь Аліна, учениця 9 класу Білашівського навчально-виховного 
комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний 
заклад, учитель Грицюк С.А.; 
ІІ місце – Гаврильчик Вікторія, учениця 9 класу Ступнівського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-агротехнічний 
ліцей»; 
ІІІ місце – Турчинський  Юрій, учень Здолбунівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 3, учитель Кузьмицький О.С.  
 

10 клас 
 
І місце – Никитюк Діана, учениця 10 класу Мізоцького навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», учитель Никитюк А.Р.; 
ІІ місце – Тищенко Дарина, учениця 10 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6, учитель Скринник В.М.; 
ІІІ місце – Денисюк Наталія, учениця 10 класу Білашівського навчально-
виховного закладу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад, учитель Грицюк С.А. 
 

11 клас 
 
І місце – Степанюк Олександр, учень 11 класу Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, учитель Кузьмицький О.С.; 
ІІ місце – Цехановський Павло, учень 11 класу Здолбунівської гімназії, учитель 
Рудик Н.В.; 
ІІІ місце – Дутчак Тетяна, учениця 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 5, учитель Жильчук О.І.; 
ІІІ місце – Вишневський Ростислав, учень 11 класу Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, учитель Войтановська В.М. 
 

Астрономія 
10 клас 

 
І місце – Никитюк Діана, учениця 10 класу Мізоцького навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», учитель Никитюк А.Р.; 
ІІ місце – Тищенко Дарина, учениця 10 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6, учитель Скринник В.М.; 
ІІІ місце – Денисюк Наталія, учениця 10 класу Білашівського навчально-
виховного комплексу : загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад , учитель Грицюк С.А. 

 
 



11 клас 
 І місце – Степанюк Олександр, учень 11 класу Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, учитель Кузьмицький О.С.; 
ІІ місце – Петруков Давид, учень 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1, учитель Чумак О.П. 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Затверджено 
                                                                                                   наказ відділу освіти 

                                                                                               03.02.2014 № 26 а 
 
 
               Підсумки участі команд загальноосвітніх шкіл району у  
      ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з математики, фізики, астрономії. 
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Здолбунівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 1 

3  2 1 --- 1 3 б  

Здолбунівська 
гімназія  

3,1,3 2,2  3 2  9 б ІІІ 

Здолбунівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 3 

1,2,3,2,1 3,1 1 6 2 1 18 б ІІ 

Здолбунівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 4 

2,3 1  2 1  6 б  

Здолбунівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 5 

3 3,3  1 2  3 б  

Здолбунівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 6 

3,1,2,1 2,1,2,3 2 4 4 1 19 б І 

Будеразька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів 

        

Гільчанська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів 

 3   1  4 б  

Глинська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів  
 

 3   1  4 б  

Здовбицька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів  
 

3,3,3 2  3 1  5 б  



Уїздецька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів 

3   1   1 б  

Дерманський 
навчально-
виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І ступеня-
гімназія» 

3   1   1 б  

Ступнівський 
навчально-
виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІ 
ступенів – 
агротехнічний 
ліцей» 

 3,2   2  3 б  

Копитківська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів  

        

Спасівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів  

        

Бущанська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів  

        

Білашівський 
навчально-
виховний 
комплекс: 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів, 
дошкільний 
навчальний 
заклад    

2,2 1,3 3 2 2 1 9 б ІІІ 

Мізоцький 
навчально-
виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІ 
ступенів-ліцей» 

3,2,3,3,2,3,1,3 3,1 1 8 2 1 19 б     І 

Івачківська 
загальноосвітня 
школа І-ІІ 
ступенів  
 

3   1   1 б  



Кунинська 
загальноосвітня 
школа І-ІІ 
ступенів 

3   1   1 б  

Маломощаницька 
загальноосвітня 
школа І-ІІ 
ступенів 

3   1   1 б  

Миротинська 
загальноосвітня 
школа І-ІІ 
ступенів 

        

Новосілківська 
загальноосвітня 
школа І-ІІ 
ступенів 

        

Новомощаницька 
загальноосвітня 
школа І-ІІ 
ступенів  

        

Старомощаницька 
загальноосвітня 
школа І-ІІ 
ступенів 

        

Суємська 
загальноосвітня 
школа І-ІІ 
ступенів 

3,3,3   3   3 б  

П`ятигірська 
загальноосвітня 
школа І-ІІ 
ступенів 

        

Новомильська 
загальноосвітня 
школа І-ІІ 
ступенів 

        

Всього 38 20 5 38 20 5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект наказу підготував                                                         
 
завідувач райметодкабінету                                                           Н. Глущук 
 
Погоджено: 
 
юрисконсульт відділу освіти                                                          І. Кухарчук 
 

     


