
 

  
 

 

 

                                                      Н А К А З                                             
 

від 17 жовтня 2022    № 96-од                         від 17жовтня 2022    №83/01-04 

 

Про проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з навчальних предметів  

у 2022/2023 навчальному році 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03.10.2022 

№ 883 „Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 

навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році”, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 711 „Про початок 

навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні”, 

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 22.09.2011 за № 1099 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 17.11.2011 за № 1318/20056, наказу департаменту освіти і науки 

обласної військової адміністрації  від 14.10.2022 № 100/01-07 «Про проведення 

в області І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2022/2023 навчальному році», 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, 

Указ 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, з метою пошуку, підтримки та 

розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді  
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у 2022/2023 навчальному році Всеукраїнські учнівські 

олімпіади з навчальних предметів з дотриманням законодавства України в 

ЗАЛІЩИЦЬКА МІСЬКА  РАДА                         

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

ТОВСТЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА                         

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, 

КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ І СПОРТУ 



частині запобігання  поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у такі терміни: 

1.1. І етап – у жовтні 2022 року; 

1.2. ІІ етап – у листопаді-грудні 2022 року: 

03 листопада                - економіка,  

04 листопада - образотворче мистецтво, 

10 листопада - математика, 

11 листопада - німецька мова, 

17 листопада - географія, 

18 листопада - трудове навчання, 

24 листопада - хімія, 

25 листопада - англійська мова, 

01 грудня - історія, 

02 грудня  - екологія, 

08 грудня - астрономія, 

09 грудня - українська мова і література,  

15 грудня - інформатика, 

16 грудня - фізика, 

21 грудня - правознавство, 

22 грудня - біологія, 

23 грудня - інформаційні технології. 

   
  

1.3. Забезпечити дотримання п. 2.1. Положення про те, що проведення       

І, ІІ етапів олімпіад з різних предметів одночасно забороняється. Кожна 

олімпіада проводиться в межах одного населеного пункту.  

Перенесення термінів проведення олімпіад забороняється. 

2. Для організації та проведення олімпіад створити організаційні комітети, 

для перевірки виконаних завдань, визначення переможців – журі, для 

консультацій щодо розв’язання  спірних питань у роботі журі призначити 

експертів-консультантів. Персональний склад оргкомітетів, журі, експертів-

консультантів затвердити цим наказом (ІІ етап), директора закладу освіти         

(І етап). 

До складу оргкомітетів та журі ІІ етапу включити пропорційно до кількості 

учасників (учнів ЗЗСО) представників територіальних громад. 

3. Для підготовки завдань І етапу створити предметно-методичні комісії, 

склад яких затвердити наказом директора закладу освіти. 

4. ІІ етап олімпіад з навчальних предметів провести за завданнями 

Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної 

педагогічної освіти, складеними з урахуванням рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України. 

5. Звіти оргкомітетів про проведення олімпіад з навчальних предметів 

(Додаток 1) та заявки на участь команд (Додаток 2) надіслати в оргкомітет ІІ 

етапу до 01 листопада 2022 року.  



6. Затвердити персональний склад оргкомітету для проведення ІІ етапу 

учнівських олімпіад (Додаток 3). Для перевірки письмових робіт кожної 

олімпіади затвердити журі (Додаток 4), експертів-консультантів (Додаток 5)  

II етапу учнівських олімпіад з навчальних дисциплін. 

7. При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками, 

словниками, таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним 

обладнанням, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо), крім 

засобів, що офіційно дозволені оргкомітетом і журі та затверджені протоколом. 
На практичних турах олімпіад дозволяється користуватися лише 

обладнанням, програмним забезпеченням, друкованими матеріалами, що 
надаються оргкомітетом та журі. 

При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню, 
забороняється використання будь-яких позначок, які сприяли б дешифруванню 
робіт. 

8. Учасники олімпіад: 

8.1. Учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах. 

8.2. На всіх етапах олімпіад учні мають право брати участь у змаганнях за 

клас не молодший, ніж клас їх навчання. 

8.3.Учасники олімпіад виступають у складі команд, сформованих 

відповідно до адміністративно-територіального підпорядкування закладів 

загальної середньої освіти. 

8.4.У І етапі олімпіад беруть участь усі охочі учні освітнього закладу. 

8.5.У ІІ етапі олімпіад беруть участь учні-переможці І етапу: 

- з математики  - 6-11 класів, 

- з української мови і літератури, фізики, хімії - 7-11 класів, 

- з історії, географії, інформатики, інформаційних технологій,  

іноземних мов, біології, трудового навчання,  

образотворчого мистецтва ,                                           - 8-11 класів, 

-з правознавства,  економіки,                                        - 9-11 класів,  

- з екології, астрономії - 10-11 класів. 

8.6.Для участі в ІІ етапі олімпіад з кожного предмета допускається по 

одному учневі від паралелі класів. 

8.7.Будь-які винятки щодо участі учнів у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах з навчальних предметів, не передбачені чинним Положенням, 

заборонені. 

8.8.Учасники олімпіад до початку змагань ознайомлюються з вимогами, 

порядком проведення, обладнанням, інструментами, матеріалами, видами і 

формами морального та матеріального заохочення тощо. У разі порушення цих 

вимог спільним рішенням оргкомітету та журі вони можуть бути усунуті від 

змагань та дискваліфіковані. 

8.9.Учасники олімпіад мають право: 

- ознайомитись з відповідями (розв’язками) завдань, запропонованими 

журі, та з попередніми результатами оцінювання робіт; 

- після завершення усіх турів олімпіади подавати заяву у письмовій формі 

апеляційній комісії з приводу правильності та об’єктивності оцінювання 

виконаних ними завдань і одержати письмову відповідь (за вимогою учня). У 



заяві учень повинен зазначити причину апеляції. 

8.10.Забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у 

перебіг змагань, участь у перевірці робіт та розгляді апеляцій. 

9.До місця проведення олімпіад учні прибувають організовано в 

супроводі керівника команди, який, як правило, призначається з числа учителів 

закладів освіти, які брали активну участь у підготовці учнів до олімпіади і не є 

членами журі або оргкомітету відповідного етапу змагань. Команду 

чисельністю понад 5 осіб супроводжує двоє дорослих, які є керівниками 

команд. 

10.Керівники команд забезпечують своєчасне оформлення потрібних 

документів, прибуття учнів на олімпіаду і повернення їх до закладів освіти, 

належну морально-психологічну підтримку й допомогу, адміністративно 

відповідають за життя і здоров’я членів команд. 

11. Переможці І, ІІ етапів олімпіад визначаються на спільному засіданні 

відповідних оргкомітетів та журі.  

12. Переможці ІІ етапу олімпіад нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ 

ступенів окремо за класами (курсами) в кількості, яка не перевищує 50 відс. від 

числа учасників змагань відповідного класу з орієнтовним розподілом кількості 

дипломів у співвідношенні 1:2:3. Переможцем не може бути учасник, який за 

сумарним результатом виступів на всіх обов’язкових турах відповідного етапу 

олімпіади набрав менше ніж третину від максимально можливої сумарної 

кількості балів. 

13. Результати проведення ІІ етапу олімпіад затверджуються спільним 

наказом відділу освіти Заліщицької міської ради та управління освіти, 

культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради. 

14. Централізованій бухгалтерії відділу освіти (Наталії Николин) та 

відділу фінансово-господарського забезпечення (Василь Гойман)  забезпечити 

своєчасне фінансування для проведення олімпіад згідно з кошторисами, 

розробленими  відповідно до     р. ХІ чинного Положення. 

15. Для проведення ІІ етапу олімпіад з навчальних предметів 

використати приміщення Заліщицької державної гімназії, спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів ім. О.С.Маковея з поглибленим вивченням інформаційних 

технологій і технологічних дисциплін  м.Заліщики, загальноосвітньої  школи     

І-ІІІ ступенів №2 м.Заліщики та загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів                

смт. Товсте.   

16. Керівникам закладів освіти, на базі яких проводяться олімпіади, 

здійснити підготовку приміщень і територій, забезпечити дотримання правил 

техніки безпеки, охорони праці, життя і здоров’я учасників під час проведення 

олімпіад. 

18. Контроль за виконанням наказу залишаємо за нами. 

 

 

Начальник відділу  

 

_________ Надія ПІДГРЕБЯ 

  Начальник управління  

 

_________ Михайло ПАЛЮХ 
 



Додаток 1 

до спільного наказу  відділу освіти 

Заліщицької міської ради 

від 17.10.2022  № 96-од 

та   

управління освіти, культури, молоді і  

спорту Товстенської селищної ради 

                                                                                                                                              від 17.10.2022 № 83/01-04 
 

З   В   І   Т 

про проведення І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з_______________________________у 2022/2023 н.р. 

у __________________________________________________(ЗЗСО) 

Відомості про учасників олімпіади: 

Клас Кількість учасників  І етапу 

олімпіади 

Кількість переможців І етапу за ступенями  дипломів 

І ІІ ІІІ 

6     

7     

8     

9     

10     

11     

Разом      

 

               Директор закладу освіти 

М.П.      Голова оргкомітету олімпіади 

               Голова журі олімпіади 

 

“__”_________________ 2022 р 



Додаток 2 

до спільного наказу  відділу освіти 

Заліщицької міської ради 

від 17.10.2022  № 96-од 

та   

управління освіти, культури, молоді і  

спорту Товстенської селищної ради 

                                                                                                                                              від 17.10.2022 № 83/01-04 
 

ЗАЯВКА 

на участь команди __________________________ 
      (школи) 

у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з _____________________ у 2022/2023 навчальному році 
     (дисципліна) 

За рішенням оргкомітету і журі І етапу олімпіади на ІІ етап Всеукраїнської олімпіади направляються такі учні-переможці І етапу олімпіади: 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

учня 

Число, місяць 

(прописом), рік 

народження 

Клас навчання Клас, за який 

буде 

виконувати 

завдання на 

олімпіаді 

Місце, 

зайняте на 

І етапі 

олімпіади 

Прізвище, ім’я та по батькові працівника, 

який підготував учня 

  

 

 

 

     

Керівником команди призначено _____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                     (прізвище, ім’я, по батькові, посада) 

               Директор закладу освіти 

М.П.      Голова оргкомітету олімпіади 

               Голова журі олімпіади 

 

“__”_________________ 2022 р. 



 

 



 

Додаток 3 

до спільного наказу  відділу освіти 

Заліщицької міської ради 

від 17.10.2022  № 96-од 

та   

управління освіти, культури, молоді і  

спорту Товстенської селищної ради                                                                                                                                       

від 17.10.2022 № 83/01-04 

 
 

 

СКЛАД 

оргкомітету з проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2022-2023 н.р. 

 

Надія ПІДГРЕБЯ - начальник відділу освіти 

Заліщицької міської ради, голова 

оргкомітету. 

Михайло ПАЛЮХ - начальник управління освіти, 

культури, молоді і спорту 

Товстенської селищної ради, 

співголова оргкомітету. 

Марія ЗОЛОТА - заступник начальника 

управління-начальник відділу освіти, 

заступник голови. 

 

Наталія ЮЗЬВАК 

- головний спеціаліст відділу освіти 

Заліщицької міської ради, заступник 

голови. 

  

Наталія БУРДЕЙНА - головний спеціаліст відділу освіти 

Заліщицької міської ради, заступник 

голови. 

 

Іванна ПЕРЕПІЧКА 

 

 

 

 

Тетяна ПИРІЖОК 

 

 

 

 

Оксана МИРОНЧУК 

- головний спеціаліст відділу освіти 

управління освіти, культури, молоді і 

спорту Товстенської селищної ради, 

заступник голови. 

 

- старший інспектор відділу освіти 

управління освіти, культури, молоді і 

спорту Товстенської селищної ради, 

заступник голови. 

 

- директор КУ «Центру професійного 



розвитку педагогічних працівників», 

заступник голови (за згодою). 

 

Галина ДЕРИШ 

 

 

 

 

Назар СТРАТІЙ 

- директор КУ «Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників», 

заступник голови (за згодою). 

 

 

-заступник начальника відділу освіти 

Заліщицької міської ради, секретар. 

 

Члени оргкомітету: 

  

Олександра ВОЙЧИШИН  - директор Заліщицької державної 

гімназії; 

Володимир БЕНЕВ’ЯТ - директор СШ І-ІІІ ст. ім. О.Маковея 

м.Заліщики; 

Іванна ПАВЛОВСЬКА - директор ЗОШ І-ІІІст. №2 

м.Заліщики; 

Наталія НИКОЛИН - головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії відділу освіти 

Заліщицької міської ради; 

Світлана КУЗЬ  - заступник директора роботи 

Заліщицької державної гімназії; 

Ірина ГАЛЬКО - заступник  директора СШ І-ІІІст. 

ім.О.Маковея м.Заліщики; 

Оксана  ГОРІШНА - заступник директора СШ І-ІІІст. 

ім.О.Маковея м.Заліщики; 

Христина ГЕВ’ЮК - заступник директора ЗОШ І-

ІІІст.№2 м.Заліщики; 

  

Марія ОКОПНЯК  

Василь ГОЙМАН                                  

 

 

 

Люба ВІЛЬХОВЕЦЬКА                                   -     методист методичної сер            

 

- директор ЗОШ І-ІІІ ст. смт Товсте; 

 

- начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення -

головний бухгалтер управління 

освіти, культури, молоді і спорту 

Товстенської селищної ради;  

 

-заступник директора ЗОШ І-ІІІ ст. 

смт Товсте. 

  

 

 
 



Додаток 4 

до спільного наказу  відділу освіти 

Заліщицької міської ради 

від 17.10.2022  № 96-од 

та  

управління освіти, культури, молоді і  

спорту Товстенської селищної ради                                                                                                                                       

від 17.10.2022 № 83/01-04 
 

Склад журі 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА  

Любов Стратій                         - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 м.Заліщики, 

голова 

 Наталія Пацарина                        - учитель Залішицької державної гімназії, 

секретар 

Члени журі: 

Марія Бежук                                      - учитель Залішицької державної гімназії 

Олександра Петринка - учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ст. 

    ім.О.Маковея м.Заліщики 

Зоряна Матвій                                    - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

   с.Торське 

Любомира Барицька                         - консультант КУ «Центр професійного розвитку 

 педагогічних працівників» 

Надія Романишин                              - учитель Ворвулинської гімназії 

Оксана Шевчук                                 - учитель Синьківської загальноосвітньої 

 школи І-ІІІ ст. 

Галина Дацька                                   - учитель Добрівлянської філії спеціалізованої     

школи І-ІІІ ст. ім. О. Маковея м. Заліщики 

Зоряна Дмитрів                                  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

  с.Зозулинці  

Марія Берестецька                              - учитель КУ «Гімназія  с.Бедриківці»                

Заліщицької міської ради 

Надія Грабовецька                                - учитель КУ «Гімназія  с.Дзвиняч»  Заліщицької 

міської ради 
 

 

МАТЕМАТИКА 

Зорислава Оробчук  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

смт. Товсте, голова 

Володимир Савіцький  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

с.Поділля, секретар 

 

Члени журі: 

 

Олена Колодницька                         - учитель Залішицької державної гімназії,  

Наталія Грушко  

 

- учитель Залішицької державної гімназії 

Зоряна Добровольська   - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики 

Лариса Рудка  - учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ст. 



ім.О.Маковея  м.Заліщики 

Любов Гладченко  - учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ст. 

ім.О.Маковея  м.Заліщики 

Світлана Свіщева  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики 

 

Ф І З И К А, АСТРОНОМІЯ 

Лариса Теслюк                                    

  

- консультант КУ «Центр професійного розвитку  

  педагогічних працівників» (за згодою), голова 

Леся Котик - учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ст. ім. О. 

Маковея  м.Заліщики, секретар 

  

Члени журі: 
Микола Дворський  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

с.Касперівці 

Михайло Сусідко  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. смт. 

Товсте 

Ганна Шух - учитель Добрівлянської філії спеціалізованої     

школи І-ІІІ ст. ім. О. Маковея м. Заліщики 

Віра Гачок  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Торське 

Юрій Юрійчук  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики 

Горин Наталія  - учитель Залішицької державної гімназії 

Дмитро Николяк  -учитель Устечківської гімназії 

 

Х  І  М  І  Я 

 

Мирослав Заяць  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  

смт. Товсте,  голова 

Оксана Іванів  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Лисівці, 

секретар 

 

Члени журі: 

 

Надія Сопилюк - учитель Залішицької державної гімназії 

Галина Нагірна  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики 

Ігор Довбущук                                     - учитель Добрівлянської філії спеціалізованої     

школи І-ІІІ ст. ім. О. Маковея м. Заліщики 

Тетяна Григорків  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

с.Кошилівці 

Романна Сасовець  -учитель Устечківської гімназії 

Марія Шкільнюк  

 

Леся Витрикуш  

- учитель КУ «Гімназія  с.Новосілка»                

Заліщицької міської ради 

- учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Поділля 

Б І О Л О Г І Я, ЕКОЛОГІЯ 
 

Ольга Матевощук  

 

- учитель загальноосвітньої школи І-ІІ ст.  

смт Товсте, голова  

Леся Витрикуш  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

с.Поділля, секретар 



  

 

Члени журі: 

Іванна Сасанчин   - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  

с.Садки 

Олена Лугофет  - учитель Залішицької державної гімназії 

Оксана Лецко   - учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ст. 

ім.О.Маковея  м.Заліщики 

Ірина Ронталюк  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Торське 

Олександра Молодиня  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики 

Оксана Іванів  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Лисівці 

Ігор Довбущук  - учитель Добрівлянської філії спеціалізованої     

школи І-ІІІ ст. ім. О. Маковея м. Заліщики 

                                             

ГЕОГРАФІЯ 

Лариса Теслюк                                  - консультант КУ «Центр професійного розвитку  

педагогічних працівників» (за згодою), голова 

Наталія Теслюк  - учитель КУ «Гімназія  с.Дзвиняч»  Заліщицької 

міської ради, секретар 

Члени журі: 
Андрій Горин  - учитель КУ «Гімназія  с.Дунів»  Заліщицької міської 

ради 

Петро Касіяник -учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  

с.Лисівці 

Ольга Сердюк  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2   

м.Заліщики  

Людмила Винниченко  

 

Михайло Король 

- учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ст. ім.О.Маковея  

м.Заліщики 

- учитель КУ «Гімназія  с.Бедриківці»  Заліщицької 

міської ради 

  

НІМЕЦЬКА   МОВА 

Ольга Нера       - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  

смт. Товсте, голова 

Ольга Копчук         - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  

с.Дорогичівка, секретар 

  

Члени журі: 

 

Олександра Волошин   - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  

с.Торське 

Галина Гриник  - учитель КУ «Гімназія  с.Бедриківці»  Заліщицької 

міської ради 

Ольга Волощук  -учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики 

Марія Рупик  

 

Ольга Забарило          

- учитель загальноосвітньої школи І-ІІ ст.  

с.Винятинці 

- учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  

с.Лисівці  

 

 



АНГЛІЙСЬКА   МОВА 

  

Марія Савчинська                            

 

- учитель Залішицької державної гімназії, голова 

Іванна Ласкорійчук  - учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ст., 

ім.О.Маковея  м.Заліщики, секретар 

Члени журі: 

Марія Пелепко  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики 

Мар’яна Кравчук   - учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ст. 

ім.О.Маковея  м.Заліщики 

Наталія Кочеткова  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики 

Анатолій Камінський  

 

Галина Попіль  

- учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ст. 

ім.О.Маковея  м.Заліщики 

- учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  

смт. Товсте 

 

ІНФОРМАТИКА 

 

Микола Буць  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  

смт Товсте, голова 

Тетяна Пиріжок  -учитель Свидівської гімназії, секретар 

Члени журі: 

 

Олена Колодницька  - учитель Залішицької державної гімназії 

Олександр Загарійчук  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики 

Назар Боднар  -учитель Синьківської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ст. 

 

ІСТОРІЯ 

Мирослава Чубата - консультант КУ «Центр професійного розвитку  

педагогічних працівників» (за згодою) , голова 

Василь Дяків -учитель Залішицької державної гімназії,  секретар 

Члени журі: 

Оксана Левчук - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Торське 

Галина Довганюк  - учитель Нирківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  

Оксана Горішна  - учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ст.        

ім.О.Маковея  м.Заліщики 

Галина Білонога  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.с.Лисівці 

Світлана Мосович                            - учитель  загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 м.Заліщики 

Ольга Толуб'як  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

с.Дорогичівка 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Петро Касіяник 

  

Галина Томунь 

 

 

-  учитель  загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

с.Лисівці, голова 

- учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

с.Поділля, секретар 

 



Члени журі:  

Ольга Сердюк                                   - учитель  загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики,   

Ірина Николюк  

 

- учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ст. 

ім.О.Маковея  м.Заліщики, 

 

ПРАВОЗНАВСТВО 

  

Мирослава Чубата - консультант КУ «Центр професійного розвитку  

педагогічних працівників» (за згодою) , голова 

Наталія Гуцуляк -учитель Залішицької державної гімназії, секретар 

  

Члени журі: 

 

Василь Дяків - учитель Залішицької державної гімназії  

Світлана Мосович  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2  

м.Заліщики 

Ірина Яцків  - учитель КУ «Гімназія  с.Бедриківці»  Заліщицької 

міської ради 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Лариса Теслюк                                  - консультант КУ «Центр професійного розвитку  

педагогічних працівників» (за згодою), голова 

Олександр Загарійчук  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2  

м.Заліщики, секретар 

 

Члени журі: 
Роман Савчук  - учитель Шипівської гімназії  

 

Наталія Грушко  - учитель Залішицької державної гімназії 

Олена Колодницька  - учитель Залішицької державної гімназії 

Віктор Пшук - учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ст.      

ім.О.Маковея  м.Заліщики 

Назар Боднар  -учитель Синьківської загальноосвітньої школи 

 І-ІІІ ст. 

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 

Оксана Мирончук                             

 

- директор КУ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» (за згодою) , голова 

Михайло Материнчук - учитель Добрівлянської філії спеціалізованої     

школи І-ІІІ ст. ім. О. Маковея м. Заліщики, секретар 

  

Члени журі:  
Ганна Вістовська  - учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ст ім. 

О.Маковея  м.Заліщики 

Сергій Брусяк - учитель Залішицької державної гімназії 

Галина Гасяк  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

с.Дорогичівка 

Олександр Загарійчук  - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2  

м.Заліщики,       

 



 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

  

Ігор Борсукевич  

 

- учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

с.Касперівці, голова 

Ольга Добіль  учитель загальноосвітньої школи І-ІІ ст.  

с. Угриньківці, секретар 

Члени журі: 

Ірина Золота - учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. смт 

Товсте 

Оксана Копичинська    - учитель КУ «Гімназія  с.Дзвиняч»  Заліщицької 

міської ради 

Сергій Брусяк  

Ганна Вістовська 

- учитель Залішицької державної гімназії  

- учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ст ім. 

О.Маковея  м.Заліщики 

  
 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 5 

до спільного наказу  відділу освіти 

Заліщицької міської ради 

від 17.10.2022  № 96-од 

та  

управління освіти, культури, молоді і                                                               

спорту Товстенської селищної ради                                                                                                                                                                                                                                           

від 17.10.2022 № 83/01-04 
 

С К Л А Д   

групи експертів - консультантів 

Олекса Прогодюк - керівник групи, голова районної організації профспілки 

працівників освіти (за згодою) 

Члени: 
Оксана Мирончук - директор КУ «Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників» Заліщицької міської ради, заступник голови (за згодою); 

Оксана Рижевська – директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Поділля 

Марія Данилевич - учитель української мови і літератури загальноосвітньої школи     І-ІІІ 

ст. с.Лисівці ; 

 Оксана Горішна - заступник директора, учитель історії спеціалізованої школи І-ІІІ ст. 

ім.О.Маковея м.Заліщики; 

Олександра Войчишин - директор, учитель англійської мови Заліщицької державної 

гімназії. 

 

 

 

 


