
 
У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
03.02.2014              м.Здолбунів № 30  
 

Про підсумки ІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з трудового навчання 
(обслуговуючої праці) 
 
 
 

  

   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, розвитку інтелектуального 
потенціалу обдарованої молоді 23 грудня 2013 року проведено ІІ (районний) 
етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 
(обслуговуючої праці) серед учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів району, в якому взяли участь 87 учні із 25 загальноосвітніх 
навчальних закладів району. 

   У І (шкільному) етапі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання 
(обслуговуючої праці)  взяли участь 192 учні із 26 загальноосвітніх 
навчальних закладів району. 

    В порушення вимог Правил проведення І,ІІ,ІІІ етапів Всеукраїнських 
олімпіад не проводився в Бущанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. 



    ІІ етап олімпіади проходив за завданнями підготовленими Рівненським 
обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Журі відзначили 
якісний рівень підготовки учнів з більшості навчальних закладів. 

    Найкраще справилися із завданнями ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з трудового навчання (обслуговуючої праці)  учні Здолбунівських 
загальноосвітніх шкіл № 3,5,6, Мізоцького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», Дерманського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – гімназія», 
Миротинського навчального закладу. 

    Розглянувши матеріали та протоколи засідання журі ІІ етапу 
всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (обслуговуючої 
праці), 

НАКАЗУЮ:  

1. нагородити дипломами: 

І ступеня 

- Метелко Тетяну, учницю 8 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 6; 

- Добровольського Дмитра, учня 8 класу Миротинської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів; 

- Сябер Юлію, ученицю 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 6; 

- Небрончука Максима, учня 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 4; 

- Денисюк Наталію, ученицю 10 класу Білашівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів; 

- Фільваркова Івана, учня 10 класу Уїздецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів; 

- Дутчак Тетяну, ученицю 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 5; 

- Онищука Едуарда, учня 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 6; 

ІІ ступеня 

- Шевчук Наталію, ученицю 8 класу Новомильської загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів; 



- Федорчук Ірину, ученицю 8 класу Мізоцького навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»; 

- Копанишина Антона, учня 8 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 3; 

- Шнітула Вадима, учня 8 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 5; 

-Новак Марію, ученицю 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 4; 

- Власюка Юрія, учня 9 класу Уїздецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів; 

- Прокопчук Ірину, ученицю 10 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6; 

- Прокопчука Олександра, учня 10 класу Дерманського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – гімназія»; 

- Дорощука Тараса, учня 10 класу Будеразької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів; 

ІІІ ступеня 

- Стрільчук Марію, ученицю 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №4; 

- Крука Павла, учня 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1; 

- Мостицького В’ячеслава, учня 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4; 

- Бондарчука Ігоря, учня 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №5. 

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

2.1. Проаналізувати результати ІІ етапу та участь в ІІІ етапі Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з трудового навчання (обслуговуючої праці) та 
розглянути на черговому засіданні районного методичного об’єднання 
вчителів трудового навчання (обслуговуючої праці). 

3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

3.1. Відзначити педагогічних працівників, учні яких стали переможцями ІІ 
етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (обслуговуючої праці). 



3.2. Проаналізувати результати проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади 
з трудового навчання (обслуговуючої праці) і обговорили на засіданнях 
методичних об’єднань.  

3.3. Посилити внутрішкільний контроль за станом викладання та рівнем 
навчальних досягнень з трудового навчання (обслуговуючої праці). 

3.4. Директору Бущанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
(Олексійчуку В.С) активізувати роботу щодо організації роботи по 
виявленню, навчанню та вихованню здібних та обдарованих дітей, 
забезпечити проведення І етапу та участь у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з трудового навчання (обслуговуючої праці). 

 

4. Контроль за виконанням залишаю за собою. 

  

 

 

 

 

 
В.о.начальника  відділу  З. Вітень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


