
 

ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОГУЙВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

НОВОГУЙВИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ІМЕНІ СЕРГІЯ ПРОЦИКА 

(НОВОГУЙВИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ СЕРГІЯ ПРОЦИКА) 
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Код ЄДРПОУ 22060712 

 

НАКАЗ 

09 листопада 2022 року                 смт Новогуйвинське                         №  

 

 

Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  у  2022-2023  н.р. 

 

    На виконання наказу МОН України від 03.10.2022 року №883 «Про 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 

предметів у 2022-2023 навчальному році», відповідно Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, 

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 вересня 2011 року 

№ 1099 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 

листопада 2011 року за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки 

України від 15.02.2018 №148 «Про затвердження графіка проведення IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2019-2023 

роки» (із змінами), ураховуючи Указ Президента України від 24 лютого 2022 

року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ, Указу Президента 

України від 12 серпня 2022 року №573/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 серпня 2022 

року №2500-ІХ,  наказу Департаменту освіти і науки Житомирської обласної 

військової  адміністрації від 20.10.2022 №124 «Про організацію та проведення в 

mailto:NovLitsey1982@gmail.com


області   Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2022/2023 навчальному році», наказу відділу освіти Новогуйвинської селищної 

ради від 31.10.2022 року №199-ОД «Про  проведення ІІ етапу Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році у 

закладах загальної середньої освіти Новогуйвинської селищної  ради»   з метою 

пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з НВР Олені ТКАЧУК: 

1.1. Забезпечити проведення з дотриманням законодавства України в 

частині запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, та вимогами воєнного стану з 12 листопада по 23 

грудня 2022 року ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів згідно графіку: 

№ 

п/п 

Предмет Дата проведення  

1.  Англійська мова 17.12.2022 

2.  Астрономія 12.11.2022 

3.  Біологія 26.11.2022 

4.  Географія  12.11.2022 

5.  Екологія 19.11.2022 

6.  Інформатика  

7.  Інформаційні технології  11.12.2022 

8.  Історія  03.12.2022 

9.  Математика  04.12.2022 

10.  Німецька мова 13.11.2022 

11.  Польська мова  10.12.2022 

12.  Правознавство  23.12.2022 

13.  Трудове навчання  10.12.2022 



14.  Українська  мова та література  18.12.2022 

15.  Фізика 27.11.2022 

16.  Хімія  20.11.2022 

 

1.2. Встановити: початок олімпіад - 10 год. 00 хв., тривалість 

теоретичного туру - 3 години.    

2. ІІ етап учнівських олімпіад  проводити в онлайн форматі з 

використанням технологій дистанційного навчання Googleclassroom. 

3. Матеріали передаються у заклади освіти за день до проведення олімпіад   

працівниками відділу освіти. 

4. Заклади освіти передають учнівські конкурсні роботи у відділ освіти до 

11.00 у понеділок. 

5. Члени журі перевіряють роботи з 12.30 до 16.00 год. у понеділок у відділі  

освіти Новогуйвинської селищної ради (Додаток 1). 

6. Встановити, що в олімпіадах серед закладів освіти Новогуйвинської  ТГ 

беруть участь переможці І етапу учнівських олімпіад у складі одного 

учня від кожного класу з усіх предметів. 

7. При виконанні завдань предметних олімпіад, відповідно до п. 2.7 чинного 

Положення, забороняється використання довідників, словників, таблиць, 

карт, обчислювальних засобів, засобів комунікації (мобільні телефони та 

додатки в них), крім засобів, що офіційно дозволені оргкомітетом і журі  

та затверджені протоколом. 

8. При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню, 

забороняється використання будь-яких позначок, які сприяли б 

дешифруванню робіт. 

9. Учасникам ІІ етапу олімпіад необхідно мати з собою чисті листи зі 

штампами закладів освіти (за умови очного проведення). 

10.  Для практичних завдань олімпіади дозволяється використання 

обладнання, програмного забезпечення, друкованих матеріалів, що 

надаються оргкомітетом. 

11.  Організатори олімпіади, члени журі, учасники зобов’язані дотримуватися 



принципів академічної доброчесності, що зазначені у положенні про 

академічну доброчесність. 

12. Підпис титульної сторінки здійснюється за єдиним зразком, наданим 

відділом освіти (Додаток 2). 

13. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

Директор ліцею                                            Людмила МОЗГОВИХ 

 

 

Вик. Олена ТКАЧУК 

Тел.. 0969641094                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Додаток 1  

 

Склад членів журі учнівських олімпіад 

з навчальних предметів (ІІ етап) 

 

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Панова Г. С.- заступник голови оргкомітету,   головний  спеціаліст 

Відділу освіти.  

2. Рогачова О.Я. - вчитель української мови та літератури Сінгурівського 

ліцею  (за згодою). 

3. Пашківська Л.В. - вчитель української мови та літератури Озерянківської    

гімназії (за згодою). 

4. Прилипко О.О.- вчитель української мови та літератури Озерненського  

ліцею     (за згодою). 

5. Шевчук В.А. - вчитель української мови та літератури Новогуйвинського 

ліцею імені Сергія Процика (за згодою).  

6. Заброцька Н.Є.  – вчитель української мови та літератури Пряжівської 

гімназії (за згодою). 

7.   Фидра С.Б. – вчитель української мови та літератури Вертокиївського 

ліцею (за згодою). 

                                                          

                                 З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
1. Грищук Т.Г.- член  оргкомітету,  головний спеціаліст  Відділу освіти.  

2. Городецька О.В. - вчитель англійської мови Озерненського ліцею (за 

згодою). 

3. Куца І. В. - вчитель англійської мови Сінгурівського  ліцею (за згодою). 

4. Гаврилюк В.І.- вчитель англійської мови Новогуйвинського  ліцею імені 

Сергія Процика (за згодою). 

5. Семенюк Н. Д. - вчитель англійської мови  Троянівського ліцею (за 

згодою). 

6.  Хлань І.І. - вчитель англійської мови  Озерянківської гімназії   (за 

згодою). 

7. Демедюк Т.М. - вчитель англійської Пряжівської гімназії (за згодою). 

 

                                        З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

1.  Грищук Т.Г. – член оргкомітету, головний спеціаліст Відділу освіти.   

2.  Гаврилюк І.В. – вчитель німецької мови Новогуйвинського ліцею імені 

Сергія Процика (за згодою). 

3.  Чернишева К. М. - вчитель німецької мови Озерненського ліцею  (за 

згодою). 

4.  Шкуропінська Н.Г. - вчитель німецької мови  Руднє-Городищенської  

гімназії  (за згодою). 

5. Куца І.В. - вчитель німецької мови  Сінгурівського ліцею (за згодою). 

 

 



                                    З ПРАВОЗНАВСТВА 
1.  Панова Г.С. – заступник голови оргкомітету, головний спеціаліст Відділу 

освіти. 

2.  Власюк А.П. – вчитель правознавства Озерненського ліцею (за згодою). 

3.  Трач С.А. -  вчитель правознавства  Новогуйвинського  ліцею імені 

Сергія Процика (за згодою). 

4.  Галицька В.М. -  вчитель правознавства  Сінгурівського  ліцею (за 

згодою). 

5.  Ткачук О.А.- вчитель правознавства Вертокиївського  ліцею (за згодою). 

6.  Вольська О.О. –вчитель правознавства Озерянківської гімназії    (за 

згодою). 

 

                                        З ІСТОРІЇ 

1.  Панова Г.С. – заступник голови  оргкомітету, головний спеціаліст 

Відділу освіти (за згодою). 

2.  Галицька В.М. -  вчитель історії  Сінгурівського ліцею  (за згодою). 

3.  Герман Т.В. -  вчитель історії  Озерненського  ліцею (за згодою). 

4.  Катуніна С.М.   – вчитель історії Новогуйвинського  ліцею імені Сергія 

Процика  (за згодою). 

5.  Ткачук О.А. - вчитель історії  Вертокиївського  ліцею (за згодою). 

6.   Вольська О.О. – вчитель історії Озерянківського ліцею  (за згодою). 

 

                                      З МАТЕМАТИКИ  

1.   Слінчук В.І. – голова  оргкомітету,   начальник  Відділу освіти. 

2.    Москаленко І.В. – вчитель математики Сінгурівського ліцею  (за 

згодою). 

3.   Лук’янчук А.О. – вчитель математики Новогуйвинського ліцею імені 

Сергія Процика (за згодою). 

4.   Горюнова С.Д. – вчитель математики Озерненського ліцею  (за згодою). 

5.   Башинська Г.М. – вчитель математики Троянівського ліцею (за згодою). 

6.   Синянос Т.М. - вчитель математики Пряжівської гімназії  (за згодою). 

 

                                       З БІОЛОГІЇ 

1. Панова Г.С. – заступник голови  оргкомітету, головний спеціаліст Відділу 

освіти.  

2.  Розмаїта Т. С. – вчитель біології Сінгурівської ліцею (за згодою). 

3.  Ярова - Боровик М.Я. – вчитель біології Новогуйвинського ліцею  (за 

згодою). 

4.  Решетнікова Н. І.- вчитель біології Озерненського ліцею  (за згодою). 

5.  Іщук В.А. – вчитель біології Троянівського ліцею  (за згодою). 

 

                                     З ГЕОГРАФІЇ 
1. Панова Г.С. – заступник голови оргкомітету, головний спеціаліст Відділу 

освіти.    

2. Скрипніченко Л. М. – вчитель географії Сінгурівської ліцею (за згодою). 

3. Яцюк С.В.- вчитель географії  Озерненського ліцею (за згодою). 

4. Іщук В.А. – вчитель  географії Троянівського ліцею  (за згодою).   



5. Ілінська Г.В. –вчитель географії  Новогуйвинської гімназії  (за згодою). 

 

 

                                      З АСТРОНОМІЇ 
1. Слінчук В.І. –   голова  оргкомітету, начальник  Відділу освіти.  

2. Москаленко І.В.. –  вчитель фізики Сінгурівського ліцею (за згодою). 

3. Гвоздецька Р. А.  - вчитель фізики Озерненського ліцею (за згодою). 

4. Башинська Г.М.  – вчитель фізики Троянівського ліцею (за згодою). 

5. Лук’янчук А.О. – вчитель математики Новогуйвинського ліцею імені 

Сергія Процика (за згодою).  

 

                                    З ФІЗИКИ 

1. Слінчук В.І. - голова  оргкомітету,  начальник  Відділу освіти.  

2.  Павликівський В.  Л. –  вчитель фізики Сінгурівського  ліцею  (за 

згодою). 

3.  Башинська Г.М. – вчитель фізики Троянівського  ліцею (за згодою). 

4.  Биков П.В. – вчитель фізики Новогуйвинського  ліцею імені Сергія 

Процика (за згодою). 

5.  Івчук Т.А. – вчитель фізики Озерненського ліцею (за згодою). 

 

                                    З ХІМІЇ 
1. Панова Г.С. – заступник голови  оргкомітету, головний спеціаліст Відділу 

освіти    

2. Рибак Т. М.- вчитель хімії Озерненського ліцею (за згодою). 

3. Розмаїта Т. С. – вчитель хімії Сінгурівського ліцею (за згодою).  

4. Гребенюк В.Б. – вчитель хімії Троянівської ліцею  (за згодою). 

5. Пилипович ОМ.  –вчитель хімії Новогуйвинської гімназії  імені Сергія 

Процика (за згодою). 

6. Кісільова Г.М. – вчитель хімії Вертокиївського ліцею (за згодою). 

 

                                 З ЕКОЛОГІЇ 
   

1. Панова Г.С. – заступник голови  оргкомітету, головний спеціаліст Відділу 

освіти.  

2. Розмаїта Т. С. – вчитель хімії Сінгурівського  ліцею (за згодою)  

3. Довгань Н.П. – вчитель  біології Озерненського ліцею (за згодою) 

4. Ярова – Боровик М.Я.  –вчитель біології Новогуйвинського ліцею імені 

Сергія Процика  (за згодою). 

5. Іщук В.А. – вчитель біології Троянівського ліцею ( за згодою).  

 

                                  З ІНФОРМАТИКИ 

1.  Грищук Т.Г.  – член   оргкомітету, головний спеціаліст Відділу освіти. 

2.   Муравський Р.С. – вчитель інформатики  Озерянківської гімназії (за 

згодою). 



3.  Скомарівський О.В. - вчитель інформатики Озерненського  ліцею (за 

згодою). 

4.  Ткаченко К.А. – вчитель інформатики Вертокиївського ліцею  (за 

згодою). 

5.  Башинський Р.В. - вчитель інформатики  Головенківської гімназії (за 

згодою).  

6. Тильна Я.В. -вчитель інформатики Новогуйвинського ліцею імені Сергія 

Процика (за згодою). 

 

                              З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
     1.   Грищук Т.Г. - член  оргкомітету,     головний спеціаліст Відділу освіти. 

     2.  Тильна Я.В. - вчитель інформатики  Новогуйвинського ліцею імені Сергія 

Процика  (за згодою). 

     3. Скомарівський О.В. - вчитель інформатики Озерненського ліцею (за 

згодою). 

     4. Ткаченко К.А. – вчитель інформатики Вертокиївського ліцею  (за згодою). 

     5. Башинський Р.В. - вчитель інформатики  Головенківської  гімназії  (за 

згодою).  

 

 

                               З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (ТЕХНОЛОГІЇ) 

1. Панова Г.С. – заступник голови  оргкомітету, головний спеціаліст Відділу 

освіти . 

2.  Пянков О.Л.- вчитель трудового навчання Озерненського ліцею (за 

згодою). 

3.  Непомняща І.І.   – вчитель обслуговуючої праці Новогуйвинського ліцею 

імені Сергія Процика (за згодою). 

4. Суворіна-Шмідтке  Л.В. – вчитель обслуговуючої праці  Озерненського 

ліцею  (за згодою).    

5. Опанасюк О.О.  - вчитель трудового навчання  Новогуйвинського ліцею     

імені Сергія Процика (за згодою).    

6. Весельська Г. Ф.- вчитель трудового навчання Пряжівської гімназії ( за 

згодою).       

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

Зразок підпису 

 

 

Робота 

учасника ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади 

з _____________________ 

учня/учениці ________ класу 

_______________________ (назва ЗО) 

________________________________________________________ 

ПІБ (повністю) 

 

 

 

Вчитель (ПІБ (повністю)),фах: 

 

Дата народження учня/учениці:  

 

 

 

 

 

 


