
 
 

 
 

 
 

УКРАЇНА 
ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  
 

28 листопада 2016 року                   Здолбунів    № 195 
 
Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської  
учнівської олімпіади з трудового навчання 
(технологій) у 2016–2017 навчальному році 
 

На виконання наказу відділу освіти від 11 жовтня 2016 року №154 
«Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з навчальних 
предметів» 23 листопада 2016 року на базі Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №4 проведено ІІ етап Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з трудового навчання (технологій). У олімпіаді брали участь 41 
школяр 9,11 класів загальноосвітніх навчальних закладів : обслуговуюча 
праця (дівчата) – 11 учасників (9 клас – 7, 11 клас - 4); технічна праця 
(хлопці) – 30 учасників (9 клас – 19, 11 клас – 11). 

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

Найкраще справилися із завданнями ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади 
з трудового навчання учні Здолбунівської гімназії, Здолбунівських 
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №1,4,5,6, Мізоцького навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», 
Здовбицької, Глинської, Уїздецької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів. 

Враховуючи вище сказане, 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1.Нагородити дипломами відділу освіти Здолбунівської 
райдержадміністрації: 
                                         обслуговуюча праця (дівчата) 
9 клас 
І місце – Горчак Анну, ученицю  Здолбунівської  загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №4 (уч. Гаврилюк О.В.); 
ІІ місце – Сидор Анастасію, ученицю Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6 (уч. Шевчук В.П.); 
ІІІ місце – Піхотіну Олександру, ученицю Здовбицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів (уч. Юшко С.П.) 



 
11 клас 
І місце – Метелко Тетяну, ученицю Здолбунівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №6 (уч. Шевчук В.П.); 
ІІ місце – Корнійчук Софію, ученицю Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №1 (уч. Величко З.П.); 
ІІІ місце – Єрмолову Тетяну, ученицю Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №4 (уч. Гаврилюк О.В.) 
 
                                                    технічна праця (хлопці) 
9 клас 
І місце – Небрончука Дениса, учня Здолбунівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №4 (уч. Небрончук С.І.); 
ІІ місце - Зубача Назара, учня Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1 (уч. Небрончук С.І.); 

- Більчука Тараса, учня Уїздецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів (уч. Гончарук М.В.); 

ІІІ місце – Дороша Назара, учня Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №5 (уч. Котило Т.П.); 

- Гараня Олега, учня Мізоцького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей» (уч. Бондарчук В.С.); 

-  Барановського Івана, учня Здолбунівської гімназії (уч. Базан Ю.О.). 
 
11 клас 
І місце – Крючка Назара, учня Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №5 (уч. Котило Т.П.); 
ІІ місце – Петрука Олександра, учня Здолбунівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №4 (уч. Небрончук С.І.); 

- Астахова Марка, учня Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1 (уч. Небрончук С.І.); 

ІІІ місце – Калиту Владислава, учня Здолбунівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №6 (уч. Скринник В.М.); 

- Ромашка Романа, учня Глинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів (уч. Гуменюк П.О.). 

 
2. Відзначити системну цілеспрямовану роботу директорів Здолбунівських 
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 1,4,5,6, Здолбунівської гімназії, 
Здовбицької, Глинської, Уїздецької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 
Мізоцького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів – ліцей», (Себастіянська О.М., Панасюк Л.А., Рудик Ж.М., 
Мельничук П.Ф., Радіонов С.В., Цибульська В.О., Бондарук Д.В., Овсійчук 
Р.А.) щодо організації роботи по виявленню, навчанню та вихованню здібних 
та обдарованих дітей. 
 
3. Районному методичному кабінету проаналізувати результати ІІ етапу та 
участь в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 



(технологій) та розглянути на черговому засіданні районного методичного 
об’єднання вчителів трудового навчання. 
 
4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів : 

4.1. Відзначити педагогічних працівників, учні яких стали переможцями ІІ 
етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 
(технологій). 

4.2. Проаналізувати результати проведення ІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з трудового навчання (технологій) і обговорити на 
засіданнях шкільних методичних об’єднань. 

 
4.3. Посилити внутрішкільний контроль за станом навчання та рівнем 

навчальних досягнень з трудового навчання (технологій). 
 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
         В.о.начальника відділу     А.Демедюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


