
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
30 листопада  2016 року Здолбунів №  199  
 
Про проведення І етапу  
Всеукраїнського конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких  
робіт учнів членів МАН 
 
 Відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади, турніри, 
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 
дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.11.2011 № 1318/20056, 
на виконання плану роботи відділу освіти та з метою виявлення та розвитку 
обдарованих учнів, створення умов для їх самореалізації 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів членів МАН у терміни: 
 
 - відділення історії; 
26.12 
 - відділення філософії та суспільствознавства; 
  
 
27.12      - відділення філології та мистецтвознавства; 
 
 

- відділення математики;    
28.12 
               - відділення фізики та астрономії; 
 

- відділення технічних наук     
  

 

      



-  відділення наук про Землю; 

29.12 -  відділення хімії та біології; 

               -  відділення екології та аграрних наук; 

               -  відділення економіки; 

               -  відділення комп’ютерних наук. 
 

2. Затвердити журі конкурсу у складі: 
 
Відділення історії, філософії та суспільствознавства 

 
1. Паламар Н.В. – методиста райметодкабінету. 
2. Перев’язка М.М. – методиста райметодкабінету. 
3. Буцької Л.М. – учителя історії Здолбунівської гімназії. 
4. Панчук О.М. – учителя історії Здолбунівської  загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6. 
5. Шокота В.В. – учителя історії Здолбунівської  загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1. 
 

Відділення філології та мистецтвознавства 
1. Пальчевської Н.Б. – методиста райметодкабінету. 
2. Батьковець С. І. – методиста райметодкабінету. 
3. Хатунцевої Н.А. – методиста райметодкабінету. 
4. Савчук Н.П. – учителя української мови та літератури Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3. 
5. Шевцової Р.В. – учителя української мови та літератури Здолбунівської 
гімназії.  

     6.Літвін Л.Є. – учителя англійської мови Здолбунівської гімназії. 
     7.Броніч М.Є. – учителя німецької мови Здолбунівської  загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4. 
 
Відділення наук про Землю,  хімії та біології, екології, аграрних наук, 
відділення економіки 

1. Батьковець С.І. – методиста райметодкабінету. 
2. Глущук Н.О. – завідувача райметодкабінету. 
3. Степанюк М.О. – вчителя біології Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6. 
4. Чури О.К. – учителя хімії Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №6. 
5. Кузьмицького О.С. – учителя економіки Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3. 
6. Гнатюк В.В. – учителя географії Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6. 



 Відділення математики, фізики та астрономії, відділення технічних 
наук 
1. Парфенюк Л.Є. – методиста райметодкабінету. 
2. Хоманець Г.П. – учителя математики Здолбунівської гімназії. 
3. Вознейчук І.А. – вчителя математики Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3. 
4. Сімонович Т.І. – вчителя математики Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6. 
5. Жильчук О.І. – вчителя фізики Здолбунівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5. 
6. Рудик Н.В. – учителя астрономії Здолбунівської гімназії. 
7. Войтановської В.М. – учителя фізики Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6. 
 
Відділення комп’ютерних наук 

1. Куць Т. І.- вчителя інформатики Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4. 

2. Михалка Ю.І. – учителя інформатики Здолбунівської гімназії. 
3. Бондарука О.М. – учителя інформатики Здовбицької  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів. 
4. Галика О. І.- методиста райметодкабінету. 
 

3. Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт та контрольні 
випробування провести у терміни, передбачені пунктом 1 даного наказу. 
Забезпечити перерву на обід для учасників конкурсу. 

4. Здати науково-дослідницькі роботи для ознайомлення у відділ 
освіти до 19 грудня 2016 року. 

5. Провести конкурс на базі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 6. Початок роботи о1000 год. 

6. Керівнику Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 
Мельничуку П.Ф. створити умови для проведення конкурсу. 

7. Перевірку контрольних випробувань членам журі здійснити у день 
конкурсу-захисту робіт. 

8. Видати наказ про підсумки конкурсу та сформувати заявки на 
участь у ІІ етапі конкурсу до 31.01.2017. 

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

 
 
 
 


