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  Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських 

 учнівських олімпіад з навчальних предметів  

у 2021/2022н.р. 

        

        Відповідно до 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 № 1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 17.11.2011 за № 1318/20056, на виконання наказів Міністерства освіти 

і науки України від 17.08.2021 № 914 «Про проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2021/2022 

навчальному році», Департаменту освіти і науки від 22.11.2016 №494 «Про 

затвердження Умов проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів» (зі змінами), зареєстрованого в Головному 

територіальному управлінні юстиції в Чернівецькій області 25.11.2016 за 

№26/2468, наказу Департаменту освіти і науки від 07.09.2021 №266 «Про 

проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2021/2022 н.р. серед учнів ЗЗСО, ПТО», розпорядження 

Чудейської сільської ради від 20 вересня 2021 року № 396 «Про проведення І-

ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2021/2022 н.р. серед учнів закладу», та на виконання наказу № 98-о від 

24.09.2021р. «Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з навчальних предметів у 2021/2022 н.р. серед учнів закладу» та з метою 

пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, 

поліпшення стану викладання базових дисциплін, творчого 

самовдосконалення учнів, підвищення рівня знань,умінь та навичок учнів з 

01.10.2021 р. по 16.10.2021 р. було проведено учнівські олімпіади з 16 

навчальних  предметів: хімії, географії, французької мови,  правознавства, 

біології, екології, фізики, , інформатики, інформаційних технологій, історії, 

української мови та літератури, математики, румунської мови та літератури 

(румунська та зарубіжна), трудового навчання, зарубіжна література. Шкільні 

олімпіади  пройшли організовано у зазначений термін. Всього взяли участь 72 
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школярів, що складає 61% від загальної кількості учнів 6-11 класів. З них 42 

учня посіли призові місця. 

       Результати з базових дисциплін додаються (додаток№1). 

Найбільшу кількість учнів до участі в предметних олімпіадах залучали вчителі  

румунської мови та літератури -39 учнів; української мови та літератури – 23 

учнів; математика  - 44 учнів; історії - 42 учнів; французької мови – 23  учнів; 

біології- 21 учнів, георгафія – 19  учнів, фізика – 21 учнів, хімія – 22 учнів; 

інформатика – 27 учнів; інформаційні технології – 27 учнів. Найменша 

кількість учнів взяли участь в предметних олімпіадах з  екології-2 учня; 

правознавства - 11 учнів. Найактивнішими були учні 7-А, 8, 9, 10, 11-А класів. 

     Є учні які посіли призові місця з декількох предметів, а саме : 

       1. Учень 11-А класу Мотреску Іоан  з 10  предметів : ІІІ місце з хімії, 

І місце  з  української мови та літератури, І місце  з французкої мови, ІІ місце  

з математики, ІІ місце з інформаційних технології, ІІ місце з фізики, ІІІ місце 

з історії, ІІ місце з географії, ІІІ місце з інформатики, І місце з астрономії. 

      2. Учениця 9-го класу Романюк Анна - Марія  з 6 предметів: ІІ місце з 

української мови та літератури, І місце з румунської мови, І місце з 

правознавства, І місце з французької мови, ІІІ місце з трудового навчання, ІІ 

місце з історії, ІІІ місце з хімії, 

      3. Учень 10-го класу Мікайлу Крістіан з 6 предметів: І місце з української 

мови, ІІІ місце з інформатики, ІІ місце інформаційні технології, ІІ місце фізика, 

ІІ місце астрономія, ІІ місце математика. 

      4. Учень 8-го класу Мотреску Габріел з 6 предметів: І місце з біології, ІІІ 

місце з хімії, ІІ місце з інформаційних технологій, ІІІ місце з інформатики, ІІІ 

місце з історії, ІІІ місце з французької мови. 

      5. Учениця 8-го класу Падурі Михаела з 6 предметів: І місце з румунської 

мови, І місце з біології, ІІ місце з історії, ІІ місце з французької мови , ІІІ місце 

з інформатики, І місце з трудового навчання. 

      6. Учениця 8-го класу Бурла Марія-Габриела з 5 предметів: ІІ місце з 

історії, І місце з французької мови, ІІІ місце з математики, ІІ місце з фізики, І 

місце з трудового навчання. 

      7. Учениця 9-го класу Стругар Анастасія з 4 предметів: І місце з румунської 

мови, І місце з біології, І місце з української мови, ІІІ місце з правознавства. 

      8. Учениця 9-го класу Пожога Александра з 4 предметів: ІІІ місце з історії, 

ІІ місце з правознавства, ІІ місце з географії, ІІ місце з інформаційних 

технологій. 

      9. Учень 9-го кл. Мотреску Георгій з 4 предметів: ІІ місце з георгафії, ІІ 

місце  з інформаційних технологій, ІІ місце з фізики, ІІ місце з інформатики,  

      10. Учениця 7-го класу Капсамун Катерина з 4 предметів: ІІ місце з хімії, І 

місце з фізики, І місце з математики, І місце з української мови та літератури. 

      11. Учень 9-го класу Бурла Себастян з 3 предметів: ІІ місце з інформатики, 

І місце з інформаційних технологій, ІІІ місце з математики. 

       12. Учениця 10-го класу Биндю Марія-Михаела з 3 предметів: І місце з 

румунської мови, ІІІ місце з історії, І місце з французької. 



       13. Учень 10-го класу Мікайлу Георгій з 3 предметів: І місце з біології, ІІ 

місце з географії, ІІІ місце з історії. 

       14. Учениця 10-го класу Фрунза Валентина з 3 предметів: ІІ місце зх 

біології, ІІ місце з математики, ІІІ місце з хімії. 

       15. Учениця 11-го класу Романюк Анна з 3 предметів: І місце з румунської 

мови та літератури, І місце з французької мови, І місце з біології. 

       16. Учень 11-го класу Микайлу Аркадій з 3 предметів: ІІІ місце з історії, ІІ 

місце з інформаційних технолгій, ІІІ місце з інформатики. 

       17. Учениця 10-го класу Опаєць Анастасія з 2 предметів: ІІІ місце з історії, 

І місце з зарубіжної літератури. 

                               

           Проаналізувавши результати І етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Визначити переможцями та присудити  місця у І етапі Всеукраїнських  

учнівських олімпіад  з навчальних предметів   у 2021/2022 н.р. учням 

школи згідно з додатком №1. 

2. Учнів, які стали переможцями в І етапі  Всеукраїнських учнівських  

олімпіад, нагородити Грамотами  01.11.2021р. 

3. Вчителям предметникам протягом навчального року: 

3.1. Заохочувати школярів до участі у різноманітних інтелектуальних  

конкурсах, турнірах, що допоможе їм набути досвіду творчих змагань 

та підвищить рівень підготовки до олімпіад. 

3.2. Забезпечити ефективну підготовку  учнів до участі  у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад  з навчальних предметів    

учителям предметникам: Іліуц М.І., Пожозі В.Л., Кучурян В.А., 

Місікевич Д.І., Петрашеску М.В., Бружа Г.В., ,Падурі О.К.,Пожога 

Д.І., Герман М.Г., Нікорич К.С., Микайлу М.Г., Меглей М.Р., Іліуц 

О.В.,Петрашеску Р.Е.,Микайлу Магд.Г.,Луканюк О.В., Гатеж І.К. 

4.  Оголосити подяку за належну підготовку обдарованих учнів школи до 

олімпіад  та організованого  проведення олімпіад наступним вчителям: 

Меглей М.Р., Микайлу М.Г., вчителям румунської мови та літератури; 

Падурі О.К.- вчителю історії; Іліуц М.І. – вчителю хімії,  Пожозі Д.І., 

Луканюк О.В.– вчителям української мови; Петрашеску М.В. – вчителю 

біології; Мотреску Р.А. – вчителю французької мови; Пожозі В.Л. – 

вчителю георгафії; Королюк Н.В. – вчителю інформатики;  

5. Керівникам МО  на засіданнях  методичних об’єднань згідно графіку 

проаналізувати якість і кількісні результати олімпіад та врахувати їх у  

методичній роботі з обдарованими дітьми. 

6. Заступнику директора з НВР – Іліуц Олені Василівні до 26.10.2021 року 

здати в відділ освіти Чудейського ТГ звіти, інформацію про проведення 

І етапу олімпіад та заявки  на участь  учнів – переможців  у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад  з навчальних предметів . 

 




