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ВСТУП 
 

Упровадження комп’ютерних технологій в освітній процес, 

формування єдиного інформаційного простору, створення глобальних 

комунікаційних мереж дозволило використовувати дистанційну 

електронну форму проведення інтелектуальних змагань – інтернет-

олімпіаду – як таку, що відповідає викликам сьогодення. Такий спосіб 

здобуття та перевірки знань активізувався в ситуації карантину.  

В основі організації інтернет-олімпіади лежать можливості 

сучасних інтернет-технологій, які дозволяють значній кількості 

школярів незалежно від територіального розташування і матеріальних 

можливостей заявити про себе, продемонструвати свої знання, вміння 

та володіння предметними компетенціями.  

Реалії сьогодення, що зумовлені обмеженнями у зв’язку з 

епідеміологічною ситуацією у світовому та державному просторі, 

спонукали до проведення регіональних інтернет-олімпіад з астрономії та 

фізики. Це дало можливість учням у віддаленому режимі потренувати 

навички виконання олімпіадних завдань, які мають свої особливості, 

самостійно набути певних компетентностей, збільшити вікову категорію 

учасників, освоїти новий матеріал, акцентувати увагу на мотивації щодо 

виявлення інтересу до предмету та поглибленого вивчення. 

Інтернет-олімпіада – інтерактив, метою якого є створення умов 

для рівного доступу всіх учасників до участі у масових інтелектуальних 

змаганнях за допомогою інноваційних інформаційно-телекомунікаційних 

технологій, зокрема, шляхом передачі інформації через мережу 

«Інтернет». 

Базуючись на досвіді проведення інтернет-олімпіад, можна 

відмітити, що така форма інтелектуальних змагань є затребуваною в 

середовищі здобувачів освіти. 
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І. ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, 
ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРОВЕДЕННЯ 
 
1. Інтернет-олімпіада в освітньому мережевому просторі 

Характерною ознакою сучасної системи освіти є інноваційна 

педагогічна діяльність, орієнтована на можливість отримання гнучких, 

індивідуалізованих, творчих знань. Технології навчання націлено на 

розвиток особистісних якостей учнів. Комп’ютер, один з найважливіших 

елементів сучасного комунікативного простору, виступає в ролі 

компонента навчання. Суспільство вступило в нову фазу еволюції – 

інформаційну епоху, що вимагає інноваційного підходу і суттєвих змін в 

освітньому просторі, оновлення всієї системи накопичення, 

перетворення і використання знань. 

Принцип цифровізації освітніх процесів демонструє, що формат 

інтернет-олімпіади є перспективним серед сучасних форм та методів 

навчання. Така освітня технологія сприяє доланню просторових і 

часових обмежень у праці з різними джерелами інформації, стимулює 

здобувачів освіти до науково-дослідної роботи, активізує самостійну 

діяльність, підвищує якість підготовки учасників освітнього процесу, 

формує та зміцнює традиції олімпіадного руху як на державному рівні, 

так і регіональному. Інтернет-олімпіада як форма інтерактивно-

освітньої технології створює сприятливі умови для вияву та розвитку 

особистості з академічною обдарованістю.  

Оскільки олімпіада взагалі – це змагання, метою якого є виявлення 

найбільш гідних із числа учасників і визначення переможців, а 

змагальний характер гуртує знавців певного предмету, виявляє їх 

інтелектуальний потенціал і креативні можливості, то інтернет-

олімпіада – це таке ж змагання учнів, але проводиться з використанням 
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інформаційних та телекомунікаційних технологій, зокрема, шляхом 

передачі інформації через мережу «Інтернет». 

Питання підготовки обдарованих школярів до учнівських олімпіад 

та організації інтелектуальних  змагань розглядали в своїх працях такі 

науковці, як В. Бондаренко, В. Вітюк, Т. Вакалюк, І. Волков, А. Гуржій, 

С. Жуковський, Н. Іванова, М. Кузічев, С. Марчук, В. Мельник, Н. Павлова, 

А. Хуторський та ін.  

Питаннями методики застосування новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому  процесі займались О. Андрєєв, 

В. Биков, Л. Долінер, М. Жалдак, К. Комаров, Т. Сєргеєва, В. Солдаткін, 

О. Спірін, Ф. Хаматнуров, В. Шолохович та ін. [3]. 

З аналізу наукової літератури та досвіду можемо стверджувати, що 

інтернет-олімпіада сприяє самоорганізації та формує певні 

компетентності самоосвітньої діяльності у процесі підготовки як учня, 

так і педагога. Проведення різноманітних інтелектуальних змагань, 

зокрема, інтернет-олімпіад сприяє виявленню талановитих педагогів, 

школярів, студентів, здатних до наукових досліджень, пов’язаних з 

потребами ринку в високотехнологічних галузях інноваційної економіки 

нашої держави. 

У будь-якій сфері людської діяльності, крім спеціальних знань, 

потрібні вміння логічно мислити, правильно і послідовно вибудовувати 

аргументацію, ясно і чітко висловлювати думки, аналізувати ситуацію. 

Такий підхід закладено у вирішенні й олімпіадних завдань. 

Поширення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на 

різні сфери в галузі освіти значно збільшує масову участь обдарованої 

молоді в олімпіадах і розширює географію учасників. 

В інтернет-просторі нашої держави проводиться велика кількість 

інтелектуальних змагань для учнів та студентів. Зазначимо, що 

інтернет-олімпіади сьогодні – це вже не так інновації в освіті, як, 
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швидше, реальність і традиції. Інформація в засобах масової інформації 

свідчить про інтенсивний пошук обдарованих студентів закладами 

вищої освіти, комерційними підприємствами завдяки їх участі в 

інтернет-олімпіадах. 

Така технологія перевірки знань, що має багато можливостей і 

дозволяє забезпечувати масовість, доступність, об’єктивність, 

прозорість процедур, стає фундаментом проєктних рішень та роздумів 

щодо внесення змін у проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів. 

Відповідно до Закону України «Про освіту», «метою освіти є 

всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 

формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до 

свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на 

користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі 

інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 

Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля 

забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору».  

Важливими для формування всебічно розвиненої особистості учня 

є міжпредметні інтернет-олімпіади, які охоплюють чотири види 

складних систем – технічні, соціально-економічні, екологічні та 

інформаційні, – що вимагає знань з фізики, математики, біології, 

екології, економіки, інформатики тощо. 

Цей напрямок є дуже важливим, оскільки в сучасному світі розвиток 

науки і виробництва пов’язаний з тим, що галузеві межі поєднуються, 

науково-технічні проблеми стають комплексними, на заміну традиційним 

наукам виникають нові. Це означає, що сучасний випускник повинен добре 

орієнтуватися не тільки в профільних, а й суміжних дисциплінах. 
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Проведенням інтернет-олімпіад, зазвичай, займаються 

Міністерство освіти, міжнародні організації, освітні заклади, 

громадські організації, комерційні фірми. Метою системи олімпіад є 

сприяння популяризації наук і виявленню талановитих школярів та 

студентів.  

Олімпіадна діяльність формує в учасників наполегливість, 

цілеспрямованість, розвиває пам’ять, увагу, логіку, спостережливість, 

кмітливість, нестандартність мислення, спонукає їх до рефлексії, 

пізнання нового, мотивує до поглибленого вивчення матеріалу, дає 

можливість пізнати радість перемоги; демонструє рівень 

підготовленості учнів, є підготовчою базою для складання зовнішнього 

незалежного оцінювання.  

В освітньому просторі України уже 20 років поспіль проводяться 

Всеукраїнські учнівські інтернет-олімпіади з математики, фізики, 

хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних 

технологій. Метою таких заходів є створення умов для рівного доступу 

до участі у масових інтелектуальних змаганнях учнів загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів, що проживають і 

навчаються у сільській місцевості та населених пунктах, віддалених від 

навчальних та наукових центрів, за допомогою використання передових 

інформаційних та телекомунікаційних технологій, зокрема, шляхом 

передачі інформації через мережу «Інтернет». Ці інтелектуальні 

змагання проводяться відповідно до наказу МОН України. 

Базовою організацією з проведення Всеукраїнських інтернет-

олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки є 

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів.  

Базовою організацією з проведення Всеукраїнської інтернет-

олімпіади з інформатики є фізико-математична гімназія № 17 Вінницької 

міської ради. 



 

8 
 

Волинські учнівські інтернет-олімпіади 2020/2021 н. р. 

Базовою організацією з проведення Всеукраїнської учнівської 

Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій є Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка.  

Інтернет-олімпіади проводиться щороку в два етапи: 

перший (I) етап – відбірковий – у травні-листопаді поточного року 

у заочній формі з обов’язковим використанням мережі «Інтернет» і має 

два або три тури; 

другий (II) етап – фінальний – в очній формі у місцях, визначених 

базовими організаціями, і має один або два тури. Може проводитися у 

грудні поточного року або в січні-лютому наступного. 

Учасниками інтернет-олімпіад є учні 9–11 класів закладів 

загальної середньої та професійно-технічної освіти всіх типів і форм 

власності. Участь у змаганнях відбувається на добровільних засадах. 

До II етапу допускаються лише ті учасники, які у I етапі набрали 

прохідну кількість балів, установлену оргкомітетом та журі, а також 

переможці II етапу відповідної інтернет-олімпіади минулого року, 

нагороджені дипломами I ступеня. 

Переможцями вважаються учасники ІІ етапу відповідних інтернет-

олімпіад, нагороджені дипломами I, II або III ступенів. 

Кращі серед переможців інтернет-олімпіад, рекомендовані 

спільним рішенням оргкомітету і журі, за погодженням з МОН можуть 

бути допущені до участі в IV етапі відповідних Всеукраїнських 

учнівських олімпіад поточного навчального року [1]. 

Всеукраїнські учнівські інтернет-олімпіади проводяться 

відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські інтернет-

олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 11.06.2012 № 671 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 27 червня 2012 року за № 1074/21386. Докладніше –

на сайті ДНУ ІМЗО за посиланням: https://imzo.gov.ua/vseukrayinski-
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uchnivski-internet-olimpiadi та сайті МОН https://mon.gov.ua/ua/osvita/ 

zagalna-serednya-osvita/uchnivski-konkursi/vseukrayinski-uchnivski-internet-

olimpiadi. 

Відповідно до чинного положення, Всеукраїнські учнівські 

Інтернет-олімпіади є оригінальним видом змагань, проведення яких не 

ставить на меті заміну Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів. 

Чисельність таких інтелектуальних заходів, що проводяться з 

використанням мережі «Інтернет», з кожним роком збільшується. 

Зокрема, у мережевому просторі популярними є інтернет-олімпіади «На 

урок», Всеукраїнські дистанційні олімпіади від «Всеосвіти», онлайн-

олімпіади «Математика.укр», Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Крок до 

знань», Всеукраїнська учнівська олімпіада «Львів відкритий для світу» 

тощо. 

Інтернет-олімпіади засновані на принципах: добровільності, 

проведення відбіркових турів у формі комп’ютерного тестування 

(режими онлайн, офлайн), повної довіри в організації, академічної 

доброчесності, доступності, об’єктивності, мотивації. 

Проведення інтернет-олімпіад та інших конкурсних заходів є одним 

з інструментів незалежної оцінки якості підготовки учнів і фахової 

компетентності вчителя. Такі заходи сприяють пошуку найбільш 

здібних учнів, а також створюють умови для поглибленого вивчення 

предмета, готують до майбутньої професійної діяльності, формують 

активну життєву позицію учня та педагога і є стимулом для підвищення 

якості підготовки учасника до інтелектуальних змагань. До того ж, і це 

дуже важливо, за підсумками інтернет-олімпіади складаються 

аналітичні звіти з детальним розбором завдань, попрацювавши над 

якими, педагог може проаналізувати  рівень підготовки своїх учнів, 

визначити прогалини або, навпаки, досягнення і зробити висновки. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/uchnivski-konkursi/vseukrayinski-uchnivski-internet-olimpiadi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/uchnivski-konkursi/vseukrayinski-uchnivski-internet-olimpiadi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/uchnivski-konkursi/vseukrayinski-uchnivski-internet-olimpiadi
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Отже, в процесі олімпіадного руху навчаються не тільки учасники 

змагань, а й педагоги, які їх готують. 

Формат інтернет-олімпіади дозволяє гейміфікувати як освітній 

процес, так і позаурочний час, сприяє формуванню власної 

комунікативної форми і спонукає до пізнання, розвиває самостійність у 

прийнятті рішень учасником, мотивує до самоствердження, 

самовдосконалення, самоаналізу, саморозвитку та самоорганізації, 

формує культуру розумової праці, певні компетентності самоосвітньої 

діяльності у процесі підготовки учня та педагога. 

Інтернет-олімпіади є для більшості учасників сучасним засобом 

самооцінки і корекції своєї освітньої траєкторії. 

Немає ніякого сумніву, що технологія проведення інтернет-олімпіад 

виконує дуже важливу соціальну функцію, забезпечуючи можливість 

участі для всіх бажаючих, у тому числі для молоді з особливими 

освітніми потребами. Суттєвою перевагою такого виду інтелектуальних 

змагань є те, що учасником може стати будь-який школяр (студент), що 

зареєструвався. До переваг можна віднести те, що тестові завдання (для 

І етапу) перевіряються швидко, і відразу видно, хто якого результату 

досяг. Учасник має право брати участь як в одній, так і в декількох 

олімпіадах. Для закладів освіти такий вид інтелектуальних змагань – це 

форма незалежної оцінки рівня якості освіти.  

З метою відбору обдарованої молоді інтернет-змагання, зазвичай, 

проводяться в один чи кілька етапів (відбіркові, заключний), з яких 

відбіркові – у формі тестів, заключний – в очному режимі, де завдання 

виконуються традиційним способом або в режимі онлайн з 

відеоспостереженням. 

Виконання завдань відбіркових етапів чи єдиного етапу, відповідно 

до порядку та умов проведення інтернет-олімпіади, може відбуватися в 

режимі онлайн чи офлайн.  
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За підсумками олімпіади проводиться аналіз робіт учасників і 

підрахунок балів. Учасникам, які набрали найбільшу кількість балів, 

пропонується готуватися до наступного етапу. Переможці отримують 

дипломи та нагороди (цінність яких залежить від рівня олімпіади), 

наприклад, книги або додаткові бали для вступу до закладів вищої 

освіти (згідно з положенням інтернет-олімпіади).  

Зазначимо, що інтернет-олімпіади з кожного навчального предмету 

мають свою специфіку, яка вимагає особливих організаційних умов. 

Реалії сьогодення, що зумовлені обмеженнями у зв’язку з 

епідеміологічною ситуацією у світовому та державному просторі, 

спонукали до проведення регіональних інтернет-олімпіад. Це дало 

можливість учням у віддаленому режимі потренувати навички 

виконання олімпіадних завдань, які мають свої особливості, самостійно 

набути певних компетентностей, збільшити вікову категорію учасників, 

освоїти новий матеріал, акцентувати увагу на мотивації щодо виявлення 

інтересу до предмету та поглибленого його вивчення. Оскільки в основу 

поетапного проведення покладено рівень складності та обсягу завдань 

(І етап – тестові завдання, ІІ етап – теоретичні та експериментальні 

задачі), то, відповідно до умов проведення олімпіади, учасники, які 

набрали певну кількість балів (згідно з рішенням журі), мають право 

брати участь у ІІ етапі, на якому пропонуються завдання, що вимагають 

від школярів умінь мислити та аргументовано висловлювати свої 

міркування. 

Проведення інтернет-олімпіади має чимало переваг та 

особливостей: участь за територіальним принципом не є актуальною, 

адже місцезнаходження кожного учасника не має значення; відсутність 

квоти учасників; дистанційність, онлайн- чи офлайн-формат, експрес-

формат; економія часу (нема потреби кудись їхати); миттєвий 

результат; мотивація до вивчення певного предмета; підготовка до ЗНО; 
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виконання завдань у зручний час (залежно від режиму проведення); 

нестандартні завдання; об’єктивна оцінка знань учнів; завдання різного 

рівня складності; можливість максимального охоплення цільової 

аудиторії та забезпечення соціопсихологічної свободи учасників; 

лімітований час; відсутня рейтингова система; безкоштовна/платна 

участь; нагороди для кожного учасника; можливість спробувати власні 

сили; перевірка рівня знань з певного предмету; виявлення прогалин; 

можливість роботи над помилками тощо. 

Інтернет-формат знімає потребу доїзду до місця проведення 

інтелектуального змагання, але і має певні обмеження: доступ до мережі 

(у разі відключення), наявність планшета чи комп’ютера для виконання 

завдань, обмеження в часі у разі виникнення технічних проблем. 

 

2. Організація та проведення інтернет-олімпіади 

Для організації інтернет-олімпіади необхідно розробити комплекс 

робіт із модернізації існуючого середовища щодо забезпечення 

дистанційного підходу, наприклад: створення реєстраційної форми з 

даними про учасників, розроблення інструментарію керування 

розсилкою повідомлень різним категоріям учасників з метою 

авторизації інформаційного та технічного супроводу олімпіади, 

генерування та налаштування модернізованої системи прийому та 

перевірки відповідей; наявність доступного вебдодатка з єдиною базою 

даних, що спрощує технічну сторону обліку учасників усіх етапів 

(внесення даних про учасників через вебінтерфейс інтерактивної 

форми); здійснення статистичного аналізу у процесі олімпіади.  

Необхідно розробити та укласти низку нормативно-інформаційних 

документів, зокрема, положення, в якому описати основні організаційні 

моменти. 
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Структура Положення про інтернет-олімпіаду може включати такі 

розділи: 

1. Загальні положення, які визначають статус проведення 

інтелектуального змагання, мету. 

2. Регламентовані терміни, умови реєстрації та проведення усіх етапів. 

3.  Вимоги до учасників та їх зобов’язання. 

4. Критерії оцінювання на кожному етапі, загальні критерії 

оцінювання, час виконання завдань. 

5. Функціональні обов’язки оргкомітету, журі. 

6. Процедура визначення переможців та нагородження учасників. 

7. Фінансові питання. 

Для проведення олімпіади в першу чергу потрібно вирішити завдання:  

 інформаційне забезпечення олімпіади (сайт олімпіади чи 

платформа; інтерактивне захищене середовище, яке забезпечує 

дотримання необхідних умов та обмежень); 

 визначення формату проведення; 

 складання завдань (тестові та відкриті завдання); 

 узгодження формату перевірки завдань; 

 вибір формату нагородження; 

 оприлюднення та аналіз результатів.  

Проведення інтернет-олімпіади охоплює етапи:  

– навчально-методичне та організаційне забезпечення (створення 

наказів, інструкцій, інструктивних листів тощо); 

– реєстрація учасників (під час заповнення реєстраційної форми 

проводиться контроль введення правильності інформації – наявність 

користувача з таким іменем, відповідність адресі, електронної пошти, 

реалізація можливості вибору учасниками свого закладу освіти у 

списках на формі); 
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– виконання завдань (забезпечення завданнями учасників, надсилання 

відповідей, кодування робіт, надання технічної підтримки в чаті); 

– перевірка завдань (інформаційна система); 

– підбиття підсумків (технічна обробка інформації); 

– оприлюднення результатів (розміщення протоколів чи списків з 

набраними балами на сайті, платформі інтернет-олімпіади);  

– нагородження (організація оформлення та розсилки електронних 

дипломів учасників та переможців інтернет-олімпіади, подяк педагогам 

і членам журі); 

– статистичний та методичний аналіз (створення інформаційно-

аналітичної довідки, оформлення звіту щодо проведення та якості 

організації інтернет-олімпіади, методичні рекомендації). 

З метою забезпечення рівних умов учасників з дотриманням 

принципів академічної доброчесності фінальний (дистанційний) етап 

виконання завдань доцільно проводити в режимі прокторингу 

(віддаленого відеоспостереження). Прокторинг – це процедура контролю 

на інтернет-олімпіаді чи тестуванні, де за усім процесом спостерігає 

адміністратор – проктор. Він за допомогою веб-камери слідкує за діями 

учасників і бачить, що відбувається на моніторі комп’ютера. Обов’язковою 

умовою є наявність постійного інтернету, комп’ютера, відеокамери. 

Щоб взяти участь в інтернет-олімпіаді з прокторингом, учаснику 

потрібно: 

– за 15–20 хвилин до початку увімкнути комп’ютер, щоб увійти в 

систему (в якій буде проводитися інтернет-олімпіада); 

– протестувати технічні умови (перевірити комп’ютер на справність 

мікрофона та вебкамери); 

– увімкнути відеотрансляцію; 

– пройти верифікацію особи, показавши документ на вебкамеру 

(потрібно забезпечити достатнє освітлення, проктор має легко 
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розпізнати лице учасника у камері та зіставити з даними у паспорті чи 

іншому документі); 

– при необхідності показати робочий стіл і кімнату.  

Напередодні учасників необхідно ознайомити з умовами проведення. 

Якщо інтернет-олімпіада проводиться в режимі онлайн, то перед 

початком виконання завдань учні знайомляться з інструкцією, 

перевіряють коректність підключення системи прокторингу до 

мікрофона і відеокамери комп’ютера (наявність вмонтованої в 

комп’ютер або під’єднаної до нього зовнішньої відеокамери – 

обов’язкова, це ж стосується мікрофона). За відсутності вмонтованого 

мікрофона можна використовувати зовнішній підключений до 

комп’ютера – але не вмонтований у навушники. Під час виконання 

завдань лице учасника має бути в кадрі відеоспостереження. В разі 

відсутності зображення учасника кіберпроктор відмічає випадок як 

порушення і результати за рішенням журі можуть бути анульовані. 

Загалом, при недотриманні процедури проведення інтернет-олімпіади – 

учасники олімпіади можуть бути вилучені. Важливо наголосити, 

що під час виконання завдань доцільно вимкнути динамік комп’ютера, 

але не мікрофон, щоб звуки динаміка не створювали зайвих шумів.  

Для якіснішого організаційного забезпечення проведення інтернет-

олімпіади потрібно розробити пам’ятку учасникам щодо проведення та 

виникнення можливих технічних проблем.  

Під час виконання олімпіадних завдань заборонено: відкривати інші 

вкладки у браузері; використовувати навушники; користуватися 

підказками сторонніх осіб; телефонувати комусь і виходити без 

попередження. При порушенні проктор пише в чат зауваження. Якщо 

зауважень кілька й учасник не реагує на них – проктор може анулювати 

роботу учасника. Якщо виникла необхідність відійти – потрібно просто 

написати проктору в чат. Відлучитися можна не більше як на 2–3 хвилини. 
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Під час інтернет-олімпіади дозволяється телефонувати у випадку 

технічних несправностей (якщо вимкнулося світло, зник інтернет тощо), 

щоб не було порушення. 

З метою підвищення етичного рівня організації простору учасника 

можна рекомендувати: виконувати олімпіадні завдання в тихому 

приміщенні; якщо вдома – попросити рідних, щоб не заходили; 

присутність котів чи собак теж може відволікати і заважати, тому 

тримати домашніх улюбленців потрібно поза кімнатою. Наявність 

людей, розмов у приміщенні може вважатися порушенням.  

З досвіду зазначимо, що такий вид інтелектуальних змагань 

вимагає ретельної підготовки як зі сторони організаторів, так і зі 

сторони учасників.  

 

3. Підготовка до інтернет-олімпіади 

У процесі підготовки учасника до інтернет-олімпіади доцільно 

педагогу добирати завдання олімпіад попередніх років. Зауважимо, 

що інтернет-олімпіада – це змагання, в якому час лімітовано, що, 

зазвичай, насторожує та розбалансовує учасника. Тому педагогу 

необхідно на передодні змагання тренувати навички роботи в умовах 

обмеженого часу (з використанням таймера), адже чим кращою буде 

підготовка учасника, тим менше буде хвилювань у процесі виконання 

завдань інтернет-олімпіади. Таким чином будуть мінімалізовуватися 

стреси учасника, адже сам факт обмеження в часі вже викликає стрес. 

Важливою умовою успіху в інтелектуальних змаганнях є уміння 

учасника сконцентровуватися під час виконання завдання. При цьому 

учителю потрібно навчити учасника: на 1 хвилині – зосередитися на 

предметах навколо; на наступних 1–2 хвилинах – на відчуттях тіла і 

внутрішніх переживаннях: це допоможе зосередитися і налаштуватися 

на роботу. 
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Досвід демонструє, що найчастішою помилкою учасників є 

виконання завдань по порядку. Як наслідок – зосередження на одному 

завданні і через нестачу часу – невиконання інших. Для цього в учня 

потрібно виробити тактичний підхід: спочатку ознайомитися з усіма 

завданнями, проаналізувати їх складність і час; почати з простих завдань, а 

потім перейти до складніших, за які можна набрати більше балів; завдання 

середньої складності залишити на кінець. Аналітичний підхід щодо 

вирішення черговості виконання завдань допомагає учаснику вийти із 

зони комфорту та спонукає до розвитку самоорганізації. 

Необхідно наголосити учаснику про те,  що навіть якщо всі 

завдання виконано, а час залишився, – потрібно використати час на 

перевірку, що може убезпечити від помилок. Важливо навчити учасника 

подивитися на роботу «зі сторони», або «очима журі» – це допоможе 

використати максимум уваги.  

Є деякі важливі аспекти, на які необхідно звернути увагу при 

підготовці до інтелектуальних змагань, зокрема: 

– знання (хороша підготовка неможлива без теоретичних знань); 

– практика (необхідно застосовувати теоретичні знання на 

практиці, досліджувати, експериментувати, робити аналіз тощо, 

відповідно до специфіки навчального предмету); 

– візуалізація (візуальні записи – це спосіб швидкої та ефективної 

фіксації важливої інформації, що сприяє запам’ятовуванню, наприклад: 

створення конспектів у вигляді таблиць, схем, діаграм, інтелект-карт 

тощо; структурування складних тем за допомогою майндмеппінгу 

(ефективна техніка візуалізації мислення); використання стикерів 

(розміщення вдома, в кімнаті на стикерах формул, дат, правил тощо); 

– принцип «Не перемога, а участь» (найголовніша цінність олімпіад – 

розвиток, пізнання, підготовка до навчання у закладі вищої освіти); 

– спокій (не хвилюватися, якщо не все вийшло).  
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Отже, підготовка учасника до інтернет-олімпіади має важливе 

значення і залежить від обізнаності, професійності та здатності педагога 

до соціально-психологічного налаштування учня щодо успішної його 

участі в масовому інтелектуальному заході.  

Таким чином, базуючись на досвіді проведення регіональних 

інтернет-олімпіад, відмічаємо: вони затребувані в середовищі 

здобувачів освіти – такий висновок робимо, проаналізувавши кількість 

учасників (табл. 1, 2), адже в інтернет-олімпіаді можуть взяти участь усі 

бажаючі учні. Інтернет-олімпіади можуть використовуватися як 

інструмент для дистанційного компонента освітнього процесу в 

закладах загальної середньої освіти, а також як масове регіональне 

змагання з певного предмету. 

Таблиця 1 

Кількість учасників та закладів освіти,  
учні яких взяли участь у волинських інтернет-олімпіадах 

 

Назва олімпіади 
Кількість 
учасників 

Кількість 
закладів 

освіти 

Волинська учнівська інтернет-олімпіада з інформатики 
2020/2021 н. р. 

170 56 

Волинська учнівська інтернет-олімпіада з астрономії 
2020/2021 н. р. 

65 38 

Волинська учнівська інтернет-олімпіада з фізики 
2020/2021 н. р. 

313 64 

Таблиця 2 

Порівняльна таблиця кількості учасників 
 

Назва учнівської олімпіади 
Кількість 
учасників 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 2019/2020 н. р. 79 

Волинська учнівська інтернет-олімпіада з інформатики 2020/2021 н. р. 165 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2019/2020 н. р. 47 

Волинська учнівська інтернет-олімпіада з астрономії 2020/2021 н. р. 65 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 2019/2020 н. р. 97 

Волинська учнівська інтернет-олімпіада з фізики 2020/2021 н. р. 313 
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Використання інтернет-ресурсу з дистанційною формою 

проведення в режимі онлайн дозволяє суттєво спростити 

організаційний супровід і може бути корисним для проведення 

інтернет-олімпіад з інших предметів, враховуючи їх специфіку та 

можливість забезпечення принципів академічної доброчесності. Але це 

вимагає розроблення вебсервісу для проведення інтернет-олімпіади на 

сайті Інституту, що включає: реєстрацію, особистий кабінет учасника, 

організатора; модуль для виконання завдань учасником, модуль 

перевірки завдань, модуль аналізу статистичних даних за результатами 

інтернет-олімпіади тощо. 
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ІІ. ВОЛИНСЬКА УЧНІВСЬКА ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА 
З ІНФОРМАТИКИ 

1. Загальні відомості

Волинська учнівська інтернет-олімпіада з інформатики – це 

інтелектуальне змагання з програмування для учнів 8–11 класів закладів 

загальної середньої освіти та гуртківців закладів позашкільної освіти.  

Її метою є: стимулювання творчого самовдосконалення дітей та 

молоді; виявлення обдарованих дітей та залучення їх до всеукраїнського 

олімпіадного руху; підвищення інтересу до поглибленого вивчення 

програмування; стимулювання інтересу учнів до оволодіння сучасними 

інформаційними технологіями.  

Інтернет-олімпіада з інформатики проводиться відповідно до 

наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної 

адміністрації з 2004 року.  

У 2020/2021 навчальному році Волинську учнівську інтернет-

олімпіаду з інформатики проведено з 02 листопада по 31 грудня 2020 

року (шість турів): 

1 тур – 09.11–15.11; 

2 тур – 16.11–22.11; 

3 тур – 23.11–29.11; 

4 тур – 30.11–06.12; 

5 тур – 07.12–13.12; 

6 тур – 14.12–20.12. 

Для участі в інтернет-олімпіаді кожен з учасників заповнив 

реєстраційну форму на сайті олімпіади (2 листопада 2020 року – початок 

реєстрації). Правильно заповнена форма дає можливість отримати 

ідентифікаційний код учасника. 
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Завдання усіх етапів Інтернет-олімпіади розміщували на сайті 

олімпіади http://77.222.148.95/vippoolimp (рис. 1, 2). 

Рисунок 1. Інтерфейс сайта Волинської учнівської інтернет-олімпіади з інформатики 

Розв’язки завдань оформлювалися учасниками відповідно до умов, 

визначених журі, та надсилалися у вказаний термін. Результати 

перевірки робіт, тести й авторські розв’язки розміщували на сайті 

проведення олімпіади. 

Переможців нагороджено дипломами I, II, III ступенів окремо за 

класами у кількості, яка не перевищує 30 % числа учасників змагань 

відповідного класу з орієнтовним розподілом кількості дипломів у 

співвідношенні 1:2:3, але переможцем не міг бути учасник, який за 

сумарним результатом виступів на всіх обов’язкових турах відповідного 

етапу олімпіади набрав менше, ніж третину від максимально можливої 

сумарної (за всіма обов’язковими турами) кількості балів. Учнів, які 

вибороли місця на інтернет-олімпіаді, запрошено до участі у IІІ етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики.

http://77.222.148.95/vippoolimp
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Рисунок 2 
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2. Інформаційно-аналітична довідка

У 2020/2021 навчальному році учасниками Волинської учнівської 

інтернет-олімпіади з інформатики стали учні закладів загальної 

середньої освіти, гуртківці закладів позашкільної освіти та студенти 

закладів фахової освіти, з яких: два учні п’ятого класу, 10 – шостого, 

дев’ять – сьомого, 18 – восьмого (23 %), 58 – дев’ятого (35,2 %), 42 – 

десятого (23,6 %), 26 – одинадцятого класу (15,2 %), п’ять студентів (3 %). 

В загальній кількості – 170 учасників (табл. 3). 

Таблиця 3 

Кількість учасників Волинської учнівської  
інтернет-олімпіади з інформатики 2020/2021 н. р. 

№ Назва 5 6 7 8 9 10 11 Курс 
Усього 

учасників 
1 Володимир-

Волинський 
0 0 0 0 0 1 1 0 2 

2 Горохівський 0 0 2 1 6 1 2 0 12 
3 Іваничівський 2 0 0 0 6 1 1 0 10 
4 Камінь-

Каширський 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Ківерцівський 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
6 Ковельський 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
7 Локачинський 0 0 0 0 1 1 1 0 3 
8 Луцький 0 0 1 2 15 7 4 0 29 
9 Любешівський 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
10 Любомльський 0 0 0 0 3 0 1 0 4 
11 Маневицький 0 0 0 0 1 1 2 0 4 
12 Ратнівський 0 0 0 1 1 0 2 0 4 
13 Рожищенський 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
14 Старовижівський 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 Турійський 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 Шацький 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 3 5 35 13 15 73 
17 м. Володимир-

Волинський 
0 0 0 5 2 0 1 0 8 

18 м. Ковель 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
19 м. Луцьк 0 10 6 7 15 22 9 0 69 
20 м. Нововолинськ 0 0 0 0 3 2 0 0 5 

10 6 12 21 25 10 84 
21 Володимир-

Волинський ліцей 
«Центр освіти» 
Волинської 
обласної ради 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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22 Волинський 
обласний ліцей 
з посиленою 
військово-
фізичною 
підготовкою 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Волинський 
науковий ліцей-
інтернат 

0 0 0 1 0 3 1 0 5 

24 Княгининівський 
ліцей 

0 0 0 0 2 1 0 0 3 

25 Нововолинський 
ліцей-інтернат 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 2 4 1 8 
Інші 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
Всього 2 10 9 18 58 42 26 5 170 

22,9 % 34,1 % 24,7 % 15,3 % 2,9 % 100 % 

Рисунок 3. Кількість учасників Волинської учнівської інтернет-олімпіади 

з інформатики 2020/2021 н. р. у розрізі ЗЗСО  

Найвищу активність продемонстрували учні міських закладів 

освіти – 84 учасники (51 %),  сільських – 73 (44 %) (рис. 3, табл. 4). 

Таблиця 4 

Кількість учасників Волинської учнівської  
інтернет-олімпіади з інформатики 2020/2021 н. р. 

Ліцеї обласного підпорядкування 8 5 % 

Міські ЗЗСО 84 51 % 

Сільські ЗЗСО 73 44 % 

Всього 165 100 % 

44 % 

51 % 

5 % 

Загальна кількість учасників, % 

Сільські ЗЗСО 

Міські ЗЗСО 

Ліцеї обл. підпорядкування 
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За підсумками інтернет-олімпіади чотири учасники здобули 

дипломи І ступеня (12,9 % переможців), 11 – ІІ ступеня (35,48 %), 

16 учасників – ІІІ ступеня (51,61 %). Загальна кількість переможців – 

31 (18,24 % загальної кількості учасників) (рис. 5).  

Рисунок 5. Кількість учасників та переможців  

Волинської учнівської інтернет-олімпіади з інформатики, % 

Наймасовіші інтернет-змагання відбулися серед учнів 9 класу – 

58 учасників (35,15 %). Найвища результативність – в 11 класі – 26,9 % 

(табл. 5).  

Таблиця 5 

Результативність учасників Волинської учнівської  
інтернет-олімпіади 2020/2021 н. р. у розрізі класів 

Клас 

Дипломи 
Кількість 

переможців 
Кількість 
учасників 

Всього 
учасників 

Результативність, 
% 

Активність, 
% І 

ст. 
ІІ 

ст. 
ІІІ 
ст. 

8 1 4 5 10 29 39 25,64 23,64 

9 1 1 3 5 53 58 8,62 35,15 

10 1 2 6 9 33 42 21,43 25,45 

11 1 4 2 7 19 26 26,92 15,76 

Всього 4 11 16 31 134 165 18,79 100 

2 
7 

10 

81 

Кількість учасників та переможців 

Диплом 1 ступеня Диплом 2 ступеня Диплом 3 ступеня Учасники 

УСЬОГО УЧАСНИКІВ – 170 

УСЬОГО ПЕРЕМОЖЦІВ – 31 
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Таблиця 6 

Результативність учасників Волинської учнівської  
інтернет-олімпіади з інформатики 2020/2021 н. р.  

у розрізі адміністративно-територіальних одиниць 

№ Назва 
Всього 

учасників 
І ІІ ІІІ 

Всього 
переможців 

Результа-
тивність, 

% 

1 Володимир-Волинський 2 0 0 0 0 0 
2 Горохівський 12 1 2 3 6 50 
3 Іваничівський 10 0 0 0 0 0 
4 Камінь-Каширський 0 0 0 0 0 0 
5 Ківерцівський 2 0 0 0 0 0 
6 Ковельський 1 0 0 0 0 0 
7 Локачинський 3 0 0 0 0 0 
8 Луцький 29 1 0 0 1 3,45 
9 Любешівський 1 0 0 0 0 0 

10 Любомльський 4 0 0 0 0 0 
11 Маневицький 4 2 0 0 2 50 
12 Ратнівський 4 0 0 0 0 0 
13 Рожищенський 1 0 0 0 0 0 
14 Старовижівський 0 0 0 0 0 0 
15 Турійський 0 0 0 0 0 0 
16 Шацький 0 0 0 0 0 0 

73 4 2 3 9 12,33 
17 м. Володимир-Волинський 8 0 0 
18 м. Ковель 2 0 0 
19 м. Луцьк 69 9 11 20 28,99 
20 м. Нововолинськ 5 0 0 0 0 0 

84 0 9 11 20 23,81 
21 Володимир-Волинський 

ліцей «Центр освіти» 
Волинської обласної 
ради 

0 

0 
22 Волинський обласний 

ліцей з посиленою 
військово-фізичною 
підготовкою 

0 

0 
23 Волинський науковий 

ліцей-інтернат 
5 

1 1 20 
24 Княгининівський ліцей 3 0 
25 Нововолинський ліцей-

інтернат 
0 

0 0 0 
8 1 1 12,5 

Інші 5 0 0 1 1 20 
Всього 170 4 11 16 31 18,24 

100 % 12,90 35,48 51,61 18,24 
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Учні міських закладів загальної середньої освіти продемонстрували 

23, 8 % результативності, сільських – 12,33 %, ліцеїв обласного 

підпорядкування – 12,5 % (табл. 6). 

Високий рівень знань продемонстрували школярі закладів освіти: 

– Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І–

ІІІ ступенів – гімназія» м. Горохів (учитель Давидюк Віталій 

Саватійович);  

– Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів с. Підбереззя Горохівського

району (учитель Тисько Віталій Володимирович); 

– Опорний заклад навчально-виховний комплекс «Колківська

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – ліцей» (учитель Процик Анатолій 

Петрович); 

– комунальні заклади «Луцький навчально-виховний комплекс

“Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського”» (учителі Гісь Ігор 

Володимирович, Каліш Наталія Миколаївна); «Луцька гімназія № 4 

імені Модеста Левицького» (учитель Омелян Петро Павлович); 

«Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 23» (учитель Чашук 

Олександр Федорович), «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради 

Волинської області», Луцький міський Центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді (учитель Стеблевець Олександр 

Леонідович); 

– Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради

(учитель Волянюк Вадим Миколайович); 

– Підгайцівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня

школа І–ІІІ ступенів – гімназія» Луцького району Волинської області 

(учитель Ковальчук Михайло Миколайович);  

– Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня с. Боратин Луцького району

Волинської області (учитель Прострельчук Наталія Миколаївна); 
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– Відокремлений структурний підрозділ «Волинський фаховий

коледж Національного університету харчових технологій» (викладач 

Шепелюк Галина Степанівна). 

За результатами інтернет-олімпіади двох і більше переможців 

підготували педагоги: 

Процик Анатолій Петрович, учитель опорного закладу навчально-

виховного комплексу «Колківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – 

ліцей» – два переможці (два дипломи І ступеня); 

 Каліш Наталія Миколаївна, учитель Комунального закладу «Луцький 

навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14 імені Василя 

Сухомлинського” Луцької міської ради Волинської області» – 

два переможці (два дипломи ІІ ступеня);  

Чашук Олександр Федорович, учитель Комунального закладу 

«Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 23 Луцької міської 

ради» – три переможці (три дипломи ІІІ ступеня); 

Давидюк Віталій Саватійович, учитель Навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів-гімназія» м. Горохів 

Волинської області – п’ять переможців (один диплом І ступеня, два – 

ІІ ступеня, два – ІІІ ступеня); 

Стеблевець Олександр Леонідович, учитель Комунального закладу 

загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради 

Волинської області», керівник гуртка Луцького міського Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради – 

п’ять переможців (три дипломи ІІ ступеня, два – ІІІ ступеня); 

Гісь Ігор Володимирович, учитель Комунального закладу «Луцький 

навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14 імені Василя 

Сухомлинського” Луцької міської ради Волинської області» – 

десять переможців (п’ять дипломів ІІ ступеня, п’ять – ІІІ ступеня). 
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3. Переможці

Таблиця 7 

Список переможців 
Волинської учнівської інтернет-олімпіади з інформатики 

у 2020/2021 н. р. 

№ 
з/п 
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в

и
щ

е
, 
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ат
ь
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о

в
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у
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н
я

 

Назва закладу 
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із
в
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е
, 
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, 
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ат
ь

к
о

в
і 
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и
т

е
л

я
 

М
іс

ц
е

 

1 Попович  
Юрій Петрович 

Опорний заклад навчально-виховний 
комплекс «Колківська загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів – ліцей» 

11 Процик 
Анатолій 
Петрович 

1 

2 Пайцун  
Арсен Ігорович 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
“Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського” Луцької міської 
ради Волинської області» 

11 Гісь  
Ігор 
Володимирович 

2 

3 Пастушок 
Вадим 
Андрійович 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
“Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського” Луцької міської 
ради Волинської області» 

11 Гісь  
Ігор 
Володимирович 

2 

4 Деркач 
Андрій 
Ігорович 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
“Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського” Луцької міської 
ради Волинської області» 

11 Гісь  
Ігор 
Володимирович, 
Каліш  
Наталія 
Миколаївна 

2 

5 Косинський 
Володимир 
Едуардович 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
“Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського” Луцької міської 
ради Волинської області» 

11 Каліш 
Наталія 
Миколаївна 

2 

6 Касько  
Анна Юріївна 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів – гімназія» м. Горохів 
Волинської області 

11 Давидюк  
Віталій 
Саватійович 

3 

7 Кухарук  
Софія 
Олександрівна 

Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
№ 23 Луцької міської ради» 

11 Чашук 
Олександр 
Федорович 

3 

8 Олійник 
Андрій 
Сергійович 

Опорний заклад навчально-виховний 
комплекс «Колківська загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів – ліцей» 

10 Процик 
Анатолій 
Петрович 

1 
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9 Береза 
Іван 
Сергійович 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
“Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського” Луцької міської 
ради Волинської області» 

10 Гісь Ігор 
Володимирович 

2 

10 Мелещук 
Андрій 
Сергійович 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
“Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського” Луцької міської 
ради Волинської області» 

10 Гісь  
Ігор 
Володимирович 

2 

11 Гудзенко 
Денис 
Тарасович 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів – гімназія» м. Горохів 
Волинської області 

10 Давидюк  
Віталій 
Саватійович 

3 

12 Макушевич 
Максим 
Сергійович 

Відокремлений структурний 
підрозділ «Волинський фаховий 
коледж Національного університету 
харчових технологій» 

10 Шепелюк 
Галина 
Степанівна 

3 

13 Бобела 
Денис 
Олегович 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
“Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського” Луцької міської 
ради Волинської області» 

10 Гісь  
Ігор 
Володимирович 

3 

14 Шаповал 
Віталій 
Сергійович 

Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
№ 23 Луцької міської ради» 

10 Чашук 
Олександр 
Федорович 

3 

15 Шило 
Максим 
Андрійович 

Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 4 імені Модеста 
Левицького Луцької міської ради 
Волинської області» 

10 Омелян  
Петро Павлович 

3 

16 Пелюх 
Ярослав 
Тарасович 

Волинський науковий ліцей-інтернат 
Волинської обласної ради 

10 Волянюк  
Вадим 
Миколайович 

3 

17 Парій Дмитро 
Олександрович 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів – гімназія» м. Горохів 
Волинської області 

9 Давидюк  
Віталій 
Саватійович 

1 

18 Левосюк 
Василь 
Юрійович 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів – гімназія» м. Горохів 
Волинської області 

9 Давидюк  
Віталій 
Саватійович 

2 

19 Панащук 
Роман 
Андрійович 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
“Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського” Луцької міської 
ради Волинської області» 

9 Гісь  
Ігор 
Володимирович 

3 
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20 Присяжнюк 
Олександра 
Романівна 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
“Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського” Луцької міської 
ради Волинської області» 

9 Гісь  
Ігор 
Володимирович 

3 

21 Данилюк  
Анна Сергіївна 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
“Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського” Луцької міської 
ради Волинської області» 

9 Гісь  
Ігор 
Володимирович 

3 

22 Деркач  
Тарас Ігорович 

Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня 
с. Боратин Луцького району 
Волинської області 

7 Ковальчук 
Михайло 
Миколайович, 
Прострельчук 
Наталія 
Миколаївна 

1 

23 Тимчук 
Дмитро 
Сергійович 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів – гімназія» м. Горохів 
Волинської області 

8 Давидюк  
Віталій 
Саватійович 

2 

24 Стеблевець 
Олександр 
Олександрович 

Луцький міський Центр науково-
технічної творчості учнівської 
молоді Луцької міської ради 

7 Стеблевець 
Олександр 
Леонідович 

2 

25 Мельник 
Анастасія 
Андріївна 

Луцький міський Центр науково-
технічної творчості учнівської 
молоді Луцької міської ради 

6 Стеблевець 
Олександр 
Леонідович 

2 

26 Біла Аліса 
Євгеніївна 

Луцький міський Центр науково-
технічної творчості учнівської 
молоді Луцької міської ради 

6 Стеблевець 
Олександр 
Леонідович 

2 

27 Шаповал 
Андрій 
Сергійович 

Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
№ 23 Луцької міської ради» 

8 Чашук 
Олександр 
Федорович 

3 

28 Захарчук 
Олеся 
Богданівна 

Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня 
с. Підбереззя Горохівського району 
Волинської області 

7 Тисько  
Віталій 
Володимирович 

3 

29 Шишов 
Артем 
Вадимович 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
“Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського” Луцької міської 
ради Волинської області» 

7 Гісь  
Ігор 
Володимирович 

3 

30 Федчик  
Арсен 
Анатолійович 

Луцький міський Центр науково-
технічної творчості учнівської 
молоді Луцької міської ради 

7 Стеблевець 
Олександр 
Леонідович 

3 

31 Словік  
Артем 
Михайлович 

Комунальний заклад загальної 
середньої освіти «Луцький ліцей 
№ 27 Луцької міської ради 
Волинської області» 

6 Стеблевець 
Олександр 
Леонідович 

3 
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ІІІ. ВОЛИНСЬКА УЧНІВСЬКА ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА 
З АСТРОНОМІЇ  

1. Загальні відомості

Волинська учнівська інтернет-олімпіада з астрономії – це 

інтелектуальне змагання учнів 10–11 класів із використанням 

дистанційних інформаційних технологій (у режимі онлайн), яке 

проводиться з метою пошуку, підтримки академічно-креативного 

потенціалу учнівської молоді області, підвищення мотивації до 

поглибленого вивчення астрономії, системного тренування олімпіадних 

навичок (рис. 6). 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські інтернет-

олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 11.06.2012 № 671 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року за № 1074/21386.6, 

на виконання наказу Управління освіти і науки Волинської обласної 

державної адміністрації від 30 листопада 2020 року № 370 «Про 

проведення Волинських учнівських інтернет-олімпіад з астрономії та 

фізики у 2020/2021 навчальному році», з метою виявлення, розвитку і 

підтримки обдарованої учнівської молоді, сприяння широкому 

залученню школярів до інтелектуальних змагань, що проводяться з 

використанням мережі «Інтернет», Волинським інститутом 

післядипломної педагогічної освіти проведено перший (20 грудня 2020 

року – відбірковий) та другий (11 січня 2021 року – фінальний) етапи 

Волинської учнівської інтернет-олімпіади з астрономії (далі – 

олімпіада).  
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Рисунок 6 
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Основні завдання інтернет-олімпіади: 

– створення умов для рівного доступу до участі (дистанційно, в

онлайн-режимі) учнів закладів загальної середньої освіти області; 

– впровадження нової форми проведення олімпіади з астрономії,

нових методів пошуку та виявлення здобувачів освіти з високим 

академічним потенціалом,  створення умов для розвитку їх здібностей; 

– удосконалення системи роботи з учнями з академічною

обдарованістю; 

– забезпечення системного і безперервного проведення

інтелектуальних змагань для учнів із високим рівнем знань з астрономії, 

залучення їх до самостійної діяльності; 

– активізація творчої діяльності вчителів щодо роботи з дітьми з

академічною обдарованістю. 

Організатором та координатором олімпіади є Волинський інститут 

післядипломної педагогічної освіти (відділ фізико-математичних 

дисциплін), на який покладено організаційно-методичне забезпечення. 

До участі в інтернет-олімпіаді запрошено учнів закладів загальної 

середньої освіти області.   

Інтернет-олімпіаду проведено з дотриманням законодавства 

України в частині запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVІD – 19 в онлайн-режимі реального часу із 

використанням форми гугл та онлайнового сервісу Google Meet.  

Для участі в інтернет-олімпіаді потрібно було створити 

персональний обліковий запис гугл (якщо відсутній), заповнити 

реєстраційну форму на сайті Волинського ІППО в розділі «Олімпіади та 

конкурси» або за відповідним посиланням. Учні, які вчасно 

зареєструвалися, отримали інструкції щодо умов проведення 

та виконання завдань. Учасники олімпіади беруть участь в 

інтелектуальних змаганнях на добровільних засадах. 
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Інтернет-олімпіада з астрономії проводилася у два етапи: І етап 

заочний (онлайн-формат), ІІ етап – очний (дистанційно, онлайн). 

До участі в ІІ етапі олімпіади учасники запрошувалися за результатами 

виконаних завдань І етапу. За рішенням журі відповідно до набраної 

кількості балів переможці І етапу, за бажанням,  ставали учасниками ІІ 

етапу.  

Посилання для виконання завдань І етапу та інструкції щодо їх 

виконання надсилалися на персональні електронні скриньки 

(*@gmail.com) учасникам у день проведення олімпіади о 10:00. 

З метою забезпечення рівних умов для всіх учасників згідно з 

інструкцією щодо проведення, виконання завдань ІІ етапу відбувалося в 

онлайн-режимі з увімкненими мікрофоном та відеокамерою. 

На виконання завдань відводилося три астрономічні години. 

Під час виконання завдань ІІ етапу учасникам олімпіади було 

заборонено спілкуватися між собою, мати при собі будь-які засоби 

зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення 

інформації, друковані та рукописні матеріали, використання яких не 

обумовлено спеціально в текстах завдань олімпіади та інструкції. 

У разі виникнення питань, не пов’язаних із відповідями 

(розв’язками) завдань, учасники олімпіади зверталися виключно у 

рамках чату до особи, відповідальної за проведення.  

Інформацію про проведення та результати перевірки робіт 

учасників І та ІІ етапів олімпіади розміщено на сайті Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти у розділі «Олімпіади та 

конкурси» у підрозділі «Олімпіади 2020/2021 навчального року» за 

посиланням: http://vippo.org.ua/index.php?pagename=olimpiada. 

Журі олімпіади сформували з науковців та студентів Волинського 

національного університету імені Лесі Українки, а також педагогів 

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=olimpiada
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закладів освіти області, склад його затвердили наказом Управління 

освіти і науки облдержадміністрації. 

Усі учасники та переможці отримали електронний варіант 

диплома (учасника/переможця) інтернет-олімпіади шляхом розсилки на 

електронні адреси.  

2. Інформаційно-аналітична довідка

В інтернет-олімпіаді з астрономії взяли участь 65 учнів, з них: 

один учень 9 класу, 17 – 10-х, 47 – 11-х; з яких: 60 % – учні міських 

закладів освіти (Луцька – 31 %, Ковеля – 18,5 %,  Володимира-

Волинського – 6 %, Нововолинська – 4,5 %  ), 35,4 % – сільських (15,4 % – 

Камінь-Каширського, 13,8 % – Ковельського, 6,2 % – Луцького районів), 

4,6 % – закладів освіти обласного підпорядкування (рис. 7).  

Рисунок 7. Кількісний склад учасників у розрізі ЗЗСО 

(сільських, міських, обласного підпорядкування) 

За підсумками олімпіади переможцями стали 22 учні (33,8 %), з 

яких: троє (13,6 %) – показали найкращі результати, виборовши І місця, 

семеро (31,8 %) – ІІ місця і 12 (54,6 %) – ІІІ місця 9 (рис. 8, 9).  

35,4 %  
(Сільські ЗЗСО) 

60 % 
 (Міські ЗЗСО) 

4,6 %  
(ЗЗСО обласного 

підпорядкування) 
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Рисунок  8 . Загальна кількість учасників та переможців 

Рисунок 9. Кількість дипломів за ступенями 

Рисунок 10. Кількість учасників та переможців у розрізі класів 
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Серед учнів 10 класів – дев’ятьох (50 %) визначено переможцями 

(дипломами І ступеня двох, ІІ ступеня – двох, ІІІ ступеня – п’ятьох) із 

відсотком результативності – 50 %, серед учнів 11 класів – 13 (27,7 %) 

переможців (відзначено дипломом І ступеня одного, ІІ ступеня – п’ятьох, 

ІІІ ступеня – сімох) із відсотком результативності 28 % (рис. 10, табл. 8). 

Таблиця 8 

Результативність учасників Волинської учнівської 
інтернет-олімпіади з астрономії 2020/2021 н. р. 

Клас 
Диплом К-ть 

переможців 
К-ть 

учасників 
Якісний 

показник І ст. ІІ ст. ІІІ ст. 

10 2 2 5 9 18 50 

11 1 5 7 13 47 27,66 

Всього 3 7 12 22 65 33,85 

Аналізуючи результативність участі школярів області в Інтернет-

олімпіаді у розрізі класів, бачимо: вищий якісний показник (50 %) 

продемонстрували учні 10 класу, учні 11-го – 27, тобто 66 % – якісний 

показник (рис. 10); у розрізі міст, районів та ліцеїв обласного 

підпорядкування найвищий якісний показник продемонстрували учні 

обласних ліцеїв (Волинський та Нововолинський наукові ліцеї-

інтернати Волинської обласної ради) – 100 % (табл. 8, 9, рис. 11).  

Високий якісний показник також показали учні закладів освіти 

міста Луцька – 55 % (11 переможців із 20 учасників; відзначено 

дипломом І ступеня одного переможця, ІІ ступеня – чотирьох, ІІІ ступеня 

– шістьох переможців). У розрізі районів, які утворені відповідно до

Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ 

«Про утворення та ліквідацію районів» (Володимир-Волинський, 

Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький райони) найвищий якісний 

показник продемонстрували учні закладів освіти Луцького району – 

25 %.  
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Педагоги, що підготували по два переможці: 

– Дубенський Іван Васильович, учитель Волинського наукового

ліцею-інтернату Волинської обласної ради (І місце); 

– Силка Василь Сергійович, учитель комунального закладу

«Луцький навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14 імені Василя 

Сухомлинського” Луцької міської ради» (ІІ місце); 

– Костюк Вадим Миколайович, учитель комунального закладу

«Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради» (ІІІ місце); 

– Карпець Ананій Оксентійович, учитель комунального закладу

«Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради» 

(ІІІ місце). 

Рисунок 11. Результативність учасників Волинської учнівської інтернет-олімпіади 

з астрономії у розрізі ЗЗСО (сільських, міських, обласного підпорядкування) 
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Таблиця 9 

Результативність учасників Волинської учнівської  
інтернет-олімпіади з астрономії  

у розрізі адміністративно-територіальних  одиниць 

Район/місто/ЗЗСООП 

Дипломи 

К
-с

т
ь

 
п

е
р

е
м

о
ж

ц
ів

 

У
сь

о
го

 
у

ч
а

сн
и

к
ів

 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 

у
ч

а
сн

и
к

ів
, %

 

Якісний 
показник 

І 
ст. 

ІІ 
ст. 

ІІІ 
ст. 

Володимир-Волинський 0 0 0 0 0 0,00 0,0 % 

Камінь-Каширський 0 0 1 1 10 15,38 10,0 % 

Ковельський 0 0 2 2 9 13,85 22,2 % 

Луцький 0 1 0 1 4 6,15 25,0 % 

ВСЬОГО 0 1 3 4 23 35,38 17,4 % 

м. Володимир -Волинський 0 0 1 1 4 6,15 25,0 % 

м. Ковель 0 0 1 1 12 18,46 8,3 % 

м. Луцьк 1 4 6 11 20 30,77 55,0 % 

м. Нововолинськ 0 1 1 2 3 4,62 66,7 % 

ВСЬОГО 1 5 9 15 39 60,00 38,5 % 

Волинський науковий 
ліцей-інтернат 2 0 0 2 2 3,08 100,0 % 

Військовий ліцей 0 0 0 0 0 0,00 0,0 % 

Нововолинський науковий 
ліцей-інтернат 0 1 0 1 1 0,32 100,0 % 

ВСЬОГО 2 1 0 3 3 4,62 100,0 % 

РАЗОМ 3 7 12 22 65 

Відповідно до наказу Управління освіти і науки Волинської 

обласної державної адміністрації від 28 січня 2021 року № 17 «Про 

підсумки проведення Волинської учнівської інтернет-олімпіади з 

астрономії у 2020/2021 навчальному році» нагороджено 

107 переможців, 271 учасника та відзначено подяками Управління 

освіти і науки облдержадміністрації 76 педагогів, які підготували 

переможців. 
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3. Переможці

Таблиця 10 

Список переможців 
Волинської учнівської інтернет-олімпіади з астрономії 

у 2020/2021 н. р. 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові  

учня 
Назва закладу освіти 

К
л

а
с Прізвище, ім’я, 

по батькові  
вчителя М

іс
ц

е
 

1 Корпач  
Назар Ігорович 

Волинський науковий ліцей-
інтернат Волинської обласної ради 

10 Дубенський  
Іван Васильович 

І 

2 Пантєлєєв  
Лука 
Олександрович 

Волинський науковий ліцей-
інтернат Волинської обласної ради 

9 Дубенський  
Іван Васильович 

І 

3 Вербицький 
Артем  
Віталійович 

Нововолинський ліцей № 1 
Нововолинської міської ради 
Волинської області 

10 Патіюк  
Ірина Юріївна 

ІІ 

4 Чабан 
Данило 
Андрійович 

Нововолинський науковий ліцей-
інтернат Волинської обласної 
ради 

10 Шустік  
Лілія Степанівна 

ІІ 

5 Побережний 
Валерій 
Володимирович 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
№ 9 Луцької міської ради» 

10 Воробйова 
Вікторія Іванівна 

ІІІ 

6 Міщук  
Ольга 
Володимирівна 

Луцька спеціалізована школа І–ІІІ 
ступенів № 5 Луцької міської ради 
Волинської області 

10 Бакіко  
Світлана Іллівна 

ІІІ 

7 Дикий  
Роман Юрійович 

Нововолинська загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів № 2 
Нововолинської міської ради 
Волинської області 

10 Дика  
Лариса 
Володимирівна 

ІІІ 

8 Чернецька  
Тетяна 
Валентинівна 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів № 1 – гімназія 
імені В. Газіна» смт Ратне 

10 Шинкарук 
Ярослав 
Володимирович 

ІІІ 

9 Поліщук  
Дарія Павлівна 

Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 4 імені Модеста 
Левицького Луцької міської ради 
Волинської області» 

10 Карпець  
Ананій 
Оксентійович 

ІІІ 

10 Кравчук 
Володимир 
Володимирович 

Луцька спеціалізована школа І–ІІІ 
ступенів № 1 Луцької міської ради 
Волинської області 

11 Кадирова 
Руслана 
Миколаївна 

І 

11 Пастушок 
Вадим 
Андрійович 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
“Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського” Луцької міської 
ради Волинської області» 

11 Силка  
Василь Сергійович 

ІІ 

12 Косинський 
Володимир 
Едуардович 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
“Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського” Луцької міської 
ради Волинської області» 

11 Силка Василь 
Сергійович 

ІІ 
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13 Пашинський 
Віталій Ігорович 

Комунальний заклад загальної 
середньої освіти «Луцький ліцей 
№ 27 Луцької міської ради 
Волинської області» 

11 Шигорін  
Павло Павлович 

ІІ 

14 Шаповалов 
Богдан 
Денисович 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
№ 26 Луцької міської ради 
Волинської області» 

11 Леуш Іван 
Олександрович, 
Татарин Анастасія 
Устимівна 

ІІ 

15 Батицький 
Роман 
Андрійович 

Опорний заклад освіти «Заклад 
загальної середньої освіти  
І–ІІІ ступенів № 4 міста Ківерці 
Волинської області» 

11 Нікітюк  
Микола 
Володимирович 

ІІ 

16 Білик 
Катерина 
Сергіївна 

Володимир-Волинська гімназія 
імені Олександра Цинкаловського 
Володимир-Волинської міської 
ради Волинської області 

11 Степанченко  
Майя Василівна 

ІІІ 

17 Пшигалінський 
Данило 
Ігорович 

Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 18 Луцької міської 
ради Волинської області» 

11 Костюк  
Вадим 
Миколайович 

ІІІ 

18 Чупун  
Анастасія 
Володимирівна 

Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 18 Луцької міської 
ради Волинської області» 

11 Костюк  
Вадим 
Миколайович 

ІІІ 

19 Капітула 
Юрій 
Васильович 

Навчально виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів – дитячий садок» 
с. Велимче Велимченської 
сільської ради Волинської області 

11 Трофимчук 
Віталій 
Сергійович 

ІІІ 

20 Деркачук 
Олександр 
Анатолійович 

Ліцей № 13 міста Ковеля 
Волинської області 

11 Войтюк  
Тетяна Петрівна 

ІІІ 

21 Жигамовська 
Марія Віталіївна 

Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 4 імені Модеста 
Левицького Луцької міської ради 
Волинської області» 

11 Карпець  
Ананій 
Оксентійович 

ІІІ 

22 Шворак 
Оксана 
Василівна 

Опорний заклад загальної 
середньої освіти «Сошичненський 
ліцей» Камінь-Каширської 
районної ради Волинської області 

11 Шворак  
Василь 
Омельянович 

ІІІ 
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ІV. ВОЛИНСЬКА УЧНІВСЬКА ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА 
З ФІЗИКИ 
1. Загальні відомості

Волинська учнівська інтернет-олімпіада з фізики – це 

інтелектуальне змагання для учнів 7–11 класів, яке проводиться із 

використанням інформаційних технологій з метою підвищення 

мотивації до поглибленого вивчення фізики, системного тренування 

олімпіадних навичок, пошуку та підтримки академічно-креативного 

потенціалу учнівської молоді області (рис. 12).   

Рисунок 12 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські інтернет-

олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді 
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та спорту України від 11.06.2012 № 671 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року за № 1074/21386.6, на 

виконання наказів Міністерства освіти і науки від 26 серпня 2020 року 

№ 1081 «Про проведення Всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад у 

2020/2021 навчальному році», Управління освіти і науки Волинської 

обласної державної адміністрації від 30 листопада 2020 року № 370 «Про 

проведення Волинських учнівських інтернет-олімпіад з астрономії та 

фізики у 2020/2021 навчальному році», з метою виявлення, розвитку і 

підтримки обдарованої учнівської молоді, сприяння широкому 

залученню школярів до інтелектуальних змагань, що проводяться з 

використанням мережі «Інтернет», Волинським інститутом 

післядипломної педагогічної освіти проведено перший (27 грудня 

2020 року) та другий (12 січня 2021 року) етапи Волинської учнівської 

інтернет-олімпіади з фізики (далі – інтернет-олімпіада). 

Її мета – створення умов для рівного доступу до участі у масових 

інтелектуальних змаганнях учнів ЗЗСО, що проживають і навчаються у 

сільській місцевості та населених пунктах, віддалених від навчальних та 

наукових центрів, за допомогою передових інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, зокрема, шляхом передачі інформації 

через мережу «Інтернет», упровадження нових форм і методів пошуку 

обдарованих учнів та створення умов для розвитку їх здібностей. 

Основними завданнями інтернет-олімпіади є: 

– впровадження нової форми проведення олімпіади з фізики, нових 

методів пошуку здобувачів освіти з високим академічним потенціалом;  

– систематизація роботи з учнями із академічною обдарованістю; 

– проведення інтелектуальних змагань для учнів з високим рівнем 

знань з фізики, залучення їх до самостійної діяльності; 

– активізація творчої діяльності вчителів щодо роботи з дітьми із 

академічною обдарованістю. 
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Організатором та координатором олімпіади є Волинський інститут 

післядипломної педагогічної освіти (відділ фізико-математичних 

дисциплін), на який покладено організаційно-методичне забезпечення. 

Змагання були проведені з дотриманням усіх вимог та діючих на 

момент проведення заходу карантинних обмежень. Учасники брали 

участь у змаганнях в онлайн-режимі реального часу із використанням 

онлайнового сервісу «Google Meet».  

Для участі в інтернет-олімпіаді потрібно було зареєструватися за 

відповідним посиланням на гугл-форму; учасники, які вчасно 

зареєструвалися, отримали інструкції щодо умов проведення та 

виконання завдань. Учасники олімпіади взяли участь у ній на 

добровільних засадах. 

Інтернет-олімпіаду з фізики проведено у два етапи: І етап – заочний 

(онлайн-формат), ІІ етап – очний (дистанційно, онлайн). За рішенням 

журі переможці І етапу за бажанням стали учасниками ІІ етапу. З метою 

забезпечення рівних умов для всіх учасників, згідно з інструкцією щодо 

проведення, виконання завдань ІІ етапу відбувалося в онлайн-режимі з 

увімкненими мікрофоном та відеокамерою. На це відводилося 

4 астрономічні години. 

Під час виконання завдань ІІ етапу учасникам олімпіади було 

заборонено спілкуватися між собою, мати при собі будь-які засоби 

зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення 

інформації, друковані та рукописні матеріали, використання яких не 

обумовлено спеціально в текстах завдань олімпіади та інструкції. 

Інформацію про проведення та результати перевірки робіт учасників І 

та ІІ етапів інтернет-олімпіади розміщено на сайті Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти у розділі «Олімпіади та конкурси» 

у підрозділі «Олімпіади 2020/2021 навчального року» за посиланням: 

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=olimpiada. 

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=olimpiada
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До складу журі увійшли знані науковці Волинського національного 

університету імені Лесі Українки, вчителі та методисти, студенти –

переможці Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики минулих років 

та їх наставники.  

Усі учасники та переможці отримали електронний варіант диплома 

(учасника/переможця) інтернет-олімпіади шляхом розсилки на 

електронні адреси, а також призи (книги із серії «Доступно про складне» 

видавництва «Ранок»,  журнали «Колосок»).  

 

2. Інформаційно-аналітична довідка 

В інтернет-олімпіаді з фізики 2020/2021 навчального року взяли 

участь 313 учнів,  з них: 57 – 7 класу, 61 – 8-го,  61 – 9-го, 74 – 10-го, 60 – 

учні 11 класу, з яких: 157 (50,1 %) – міських закладів освіти (Луцька – 

35,1 %, Ковеля – 8,3 %, 3,8 % –Володимира-Волинського, 2,9 % – 

Нововолинська), 136 (43,5 %) – сільських (6,1 % – ЗЗСО Володимир-

Волинського, 7 % – Камінь-Каширського, 15,7 % Ковельського, 14,7 % 

Луцького районів), 20 (6,4 %) – учні закладів освіти обласного 

підпорядкування (табл. 11, 12, рис. 13). 

Таблиця 11 

Результативність учасників Волинської учнівської  
інтернет-олімпіади з фізики у розрізі класів 

 

Клас 

Диплом 
К-сть 

переможців 
К-сть 

учасників 
Результативність, 

% 
І ст. ІІ ст. ІІІ ст. 

7 4 8 11 23 57 40,35 

8 3 6 10 19 61 31,15 

9 2 6 8 16 61 26,23 

10 1 5 5 11 74 14,86 

11 3 5 8 16 60 26,67 

Всього 13 30 42 85 313 27,16 
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Рисунок  13. Кількісний склад учасників Волинської учнівської інтернет-олімпіади  

з фізики у розрізі ЗЗСО (сільських, міських, обласного підпорядкування) 

 

Таблиця 12 

Результативність учасників  
Волинської учнівської інтернет-олімпіади з фізики  
у розрізі адміністративно-територіальних одиниць 

 

Район/місто/ЗЗСО ОП 

Дипломи 

К
-с

т
ь

 
п

е
р

е
м

о
ж

ц
ів

 

У
сь

о
го

 
у

ч
а

сн
и

к
ів

 

К
-с

т
ь

 
у

ч
а

сн
и

к
ів

, 
%

 

Я
к

іс
н

и
й

 
п

о
к

а
зн

и
к

, %
 

І ІІ ІІІ 

Володимир-Волинський  1 2 3 6 19 6,07 31,58 

Камінь-Каширський 0 1 4 5 22 7,03 22,73 

Ковельський 1 1 3 5 49 15,65 10,20 

Луцький 0 5 5 10 46 14,70 21,74 

 ВСЬОГО 2 9 15 26 136 43,45 19,12 

Володимир -Волинський 0 2 1 3 12 3,83 25,00 

Ковель 0 4 4 8 26 8,31 30,77 

Луцьк 6 11 18 35 110 35,14 31,82 

Нововолинськ 1 1 1 3 9 2,88 33,33 

 ВСЬОГО 7 18 24 49 157 50,16 31,21 

Волинський науковий ліцей-інтернат 0 1 2 3 9 2,88 33,33 

Військовий ліцей 0 0 1 1 3 0,96 33,33 

Нововолинський науковий ліцей-інтернат 4 2 0 6 8 2,56 75,00 

 ВСЬОГО 4 3 3 10 20 6,39 50 

РАЗОМ 13 30 42 85 313 
  

За підсумками олімпіади переможцями стали 85 учнів (27 %), з яких: 

13 (15,3 %) – продемонстрували найкращі результати, виборовши І місця, 

30 (35,3 %) – ІІ місця і 42 (49,4 %) – ІІІ місця. Серед учасників: учнів 7 класу  

44 % 

50 % 

6 % 

Сільські ЗЗСО 

Міські ЗЗСО 

ЗЗСО обласного 
підпорядкування 
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визначено переможцями 23 (40 %), 8-го – 19 (31 %), 9-го – 16 (26 %), 10-го – 

11 (15 %), 11 класу – 16 (27 %) переможців. Отже, якісний показник у 

розрізі класів найвищий у 7 класі, найнижчий – у 10-му (рис. 14–17). 

Аналіз результативності учнів у розрізі закладів загальної середньої 

освіти сільських, міських, обласного підпорядкування демонструє, що за  

якісним показником на першій позиції – обласні ліцеї, на другій – міські 

ЗЗСО, на третій – сільські (табл. 13–15). 
 

 

Рисунок 14. Співвідношення учасників та переможців  

Волинської учнівської інтернет-олімпіади з фізики 

 

Рисунок 15. Співвідношення учасників та переможців інтернет-олімпіади з фізики  

за ступенями дипломів 

73 % 

27 % 

Учасники 

Переможці 

228 

4 % (13) 
10 % (30)  

13 % (42) 

73 % (228) 

Диплом І ступеня 

Диплом ІІ ступеня 

Диплом ІІІ ступеня 

Учасники 

Загальна кількість 

учасників – 313 

85 

Загальна кількість учасників – 313 
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Рисунок 16. Кількість учасників та переможців інтернет-олімпіади з фізики 

у розрізі класів 

Рисунок 17. Результативність (якісний показник) учасників інтернет-олімпіади 

з фізики у розрізі класів 

За кількістю дипломів лідирує Луцьк – 35 переможців (дипломів І 

ступеня – шість, ІІ ступеня – 11, ІІІ ступеня – 18). Серед ЗЗСО міста за 

кількістю переможців лідирує комунальний заклад «Луцький 

навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14 імені Василя 

Сухомлинського” Луцької міської ради» – шість, з них один – І місце, два – 

ІІ місце, три – ІІІ місце, всього – дев’ять учасників.  

Найвищу активність в олімпіаді продемонстрували учні 

Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс 

57 
61 61 

74 

60 

23 
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загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей» Луцької 

міської ради Волинської області – 23 учасники (в тому числі чотири 

переможці: один диплом ІІ ступеня, три – ІІІ ступеня).  

Серед закладів загальної середньої освіти міста Володимира-

Волинського найактивнішими стали школярі Володимир-Волинської 

загальноосвітньої школи I–III ступенів № 5 імені Анатолія 

Кореневського Володимир-Волинської міської ради Волинської області – 

шість учасників.  

Серед ковельських ЗЗСО найактивнішими учасниками інтернет-

олімпіади були школярі закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів 

№ 8 міста Ковеля – шість учасників. 

Серед закладів загальної середньої освіти міста Нововолинська 

найактивнішими учасниками стали учні Нововолинського ліцею № 1 

Нововолинської міської ради Волинської області – чотири учасники (в 

тому числі два переможці – І та ІІ місця). 

Найвищий рівень результативності – 75 % – продемонстрували учні 

Нововолинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради 

(чотири дипломи І ступеня, два – ІІ ступеня; учитель Шустік Лілія 

Степанівна). 

Двох і більше  переможців підготували педагоги:  

Войтюк Тетяна Петрівна, учитель ліцею № 13 міста Ковеля – 

двоє (один диплом ІІ ступеня, один – ІІІ ступеня); 

Мостенець Андрій Володимирович, учитель комунального закладу 

«Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 13 Луцької міської 

ради» двоє (два дипломи ІІ ступеня); 

Ярополець Наталія Анатоліївна, учитель загальноосвітньої  школи 

І–ІІІ ступенів с. Боратин Луцького району – двоє (один диплом ІІ 

ступеня, один – ІІІ ступеня); 
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Махновець Ганна Володимирівна, учитель комунального закладу 

«Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради 

Волинської області» – двоє (два дипломи ІІІ ступеня); 

Вельган Олександр Олександрович, учитель комунального закладу 

«Гімназія села Верба Оваднівської сільської ради» – двоє (один диплом 

ІІ ступеня, один – ІІІ ступеня); 

Дубенський Іван Васильович, учитель Волинського наукового ліцею- 

інтернату Волинської обласної ради – двоє (один диплом ІІ ступеня, 

один – ІІІ ступеня); 

Патіюк Ірина Юріївна, учитель Нововолинського ліцею № 1 

Нововолинської міської ради – двоє (один диплом ІІІ ступеня, один – 

І ступеня); 

Захарчук Вероніка Євгенівна, учитель комунального закладу 

загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради» – 

двоє (один диплом І ступеня, один – ІІІ ступеня); 

Степанченко Майя Василівна, учитель Володимир-Волинської 

гімназії імені Олександра Цинкаловського – двоє (один диплом ІІ 

ступеня, один – ІІІ ступеня); 

Баранович Олександр Олександрович, учитель комунального 

закладу «Луцька гімназія № 4  імені Модеста Левицького Луцької міської 

ради» – троє (по одному диплому І, ІІ, ІІІ ступенів); 

Куришко Ярослав Володимирович, учитель комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради Волинської області”» – троє  

(два дипломи ІІІ ступеня,  один – ІІ ступеня); 

Воробйова Вікторія Іванівна, учитель комунального закладу Луцький 

навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» – троє (по 

одному диплому І, ІІ, ІІІ ступенів); 
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Савлук Лілія Петрівна, учитель комунального закладу «Луцький 

навчально-виховний комплекс  загальноосвітня школа  І–ІІ ступенів № 7 – 

природничий ліцей» – троє (один диплом ІІ ступеня, два – ІІІ ступеня); 

Плясун Олександр Миколайович, навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – гімназія» № 2 м. Каменя-

Каширського – троє (три дипломи ІІІ ступеня); 

Силка Василь Сергійович, учитель комунального закладу «Луцький 

навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14 імені Василя 

Сухомлинського”» – четверо (один диплом І ступеня, два – ІІ ступеня, 

один – ІІІ ступеня); 

Шустік Лілія Степанівна, учитель Нововолинського наукового ліцею-

інтернату Волинської обласної ради – шестеро (чотири дипломи І 

ступеня, два – ІІ ступеня). 

Таблиця 13 

Участь школярів ЗЗСО (міста) 
у Волинській інтернет-олімпіаді з фізики 2020/2021 н. р. 

№ 
з/п 

Назва навчального закладу 

Диплом переможця 
Диплом 
учасника 

Загальна 
кількість 
учасників І м. ІІ м. ІІІ м. Всього  

м. Володимир-Волинський 
1 Володимир-Волинська загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів № 1 Володимир-
Волинської міської ради Волинської 
області 0 0 

2 Володимир-Волинська загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів № 2 Володимир-
Волинської міської ради Волинської 
області 0 0 

3 Володимир-Волинський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів № 3 – ліцей» 
Володимир-Волинської міської ради 
Волинської області 1 1 1 2 

4 Володимир-Волинська загальноосвітня 
школа I–III ступенів № 5 імені Анатолія 
Кореневського Володимир-Волинської 
міської ради Волинської області 0 6 6 

5 Володимир-Волинська гімназія  
імені Олександра Цинкаловського 
Володимир-Волинської міської ради 
Волинської області 1 1 2 2 4 
 Разом 2 1 3 9 12 
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 м. Ковель  

1 Заклад загальної середньої освіти «ліцей 
№ 1 м. Ковеля» 

 
1 

 
1 1 2  

2 Заклад загальної середньої освіти І–ІІІ 
ступенів № 2 м. Ковеля 

   
0 3 3  

3 Ліцей № 3 імені Лесі Українки м. Ковеля 
Волинської області 

 
1 

 
1 

 
1  

4 Заклад загальної середньої освіти 
«Ліцей № 5 м. Ковеля» 

   
0 

 
0  

5 Заклад загальної середньої освіти І–ІІ 
ступенів № 6 м. Ковеля 

   
0 

 
0  

6 Заклад загальної середньої освіти 
«Ліцей № 7 м. Ковеля» 

   
0 

 
0  

7 Заклад загальної середньої освіти І–ІІІ 
ступенів № 8 м. Ковеля 

  
1 1 5 6  

8 Ліцей № 10 м. Ковеля Волинської області 
  

1 1 2 3 
 

9 Заклад загальної середньої освіти 
«Ліцей № 11 м. Ковеля» 

   
0 2 2  

10 Заклад загальної середньої освіти І–ІІІ 
ступенів № 12 м. Ковеля 

  
1 1 3 4  

11 Ліцей № 13 міста Ковеля Волинської 
області 

 
1 1 2 

 
2  

12 Ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля 
Волинської області 

 
1 

 
1 2 3  

   Разом 

 
4 4 8 18 26  

 м. Луцьк 
 

1 Луцька спеціалізована школа І–ІІІ 
ступенів № 1 Луцької міської ради 
Волинської області 1 

  
1 1 2 

 

2 Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів  
№ 2 Луцької міської ради Волинської 
області» 

   
0 2 2 

 

3 Комунальний заклад загальної 
середньої освіти «Луцький ліцей № 3 
Луцької міської ради Волинської області» 

   
0 

 
0 

 

4 Комунальний заклад «Луцька гімназія 
№ 4 імені Модеста Левицького Луцької 
міської ради Волинської області» 1 2 3 6 4 10 

 

5 Луцька спеціалізована школа І–ІІІ 
ступенів № 5 Луцької міської ради 
Волинської області 

   
0 2 2 

 

6 Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 7 
– природничий ліцей» Луцької міської 
ради Волинської області 

 
1 3 4 19 23 

 

7 Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 9 
Луцької міської ради» 1 2 1 4 3 7 

 

8 Комунальний заклад «Луцький навчально-
виховний комплекс загальноосвітня 
школа І–ІІ ступенів № 10 – професійний 
ліцей Луцької міської ради» 

   
0 

 
0 

 

9 Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІ ступенів  
№ 11 – колегіум Луцької міської ради» 
 

   

0 
 

3 
 

3 
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10 Комунальний заклад «Луцька загально-
освітня школа I–III ступенів № 12 
Луцької міської ради Волинської області» 

  
2 2 6 8 

 

11 Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
№ 13 Луцької міської ради» 

 
2 1 3 2 5 

 

12 Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс “Гімназія 
№ 14 імені Василя Сухомлинського” 
Луцької міської ради Волинської області» 1 2 3 6 3 9 

 

13 Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів  
№ 15 Луцької міської ради Волинської 
області» 

   
0 1 1 

 

14 Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа I–III ступенів  
№ 16 Луцької міської ради» 

   
0 

 
0 

 

15 Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
№ 17 Луцької міської ради Волинської 
області» 

   
0 2 2 

 

16 Комунальний заклад «Луцька гімназія 
№ 18 Луцької міської ради Волинської 
області» 1 

  
1 6 7 

 

17 Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
№ 19 Луцької міської ради Волинської 
області» 

   
0 

 
0 

 

18 Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів  
№ 20 Луцької міської ради Волинської 
області» 

   
0 

 
0 

 

19 Комунальний заклад «Луцька гімназія 
№ 21 імені Михайла Кравчука Луцької 
міської ради Волинської області» 

   
0 9 9 

 

20 Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
№ 22 – ліцей Луцької міської ради 
Волинської області”» 

 
1 2 3 1 4 

 

21 Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів  
№ 23 Луцької міської ради» 

  
1 1 

 
1 

 

22 Луцький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів 
№ 24 – технологічний ліцей» 

   
0 1 1 

 

23 Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
№ 25 Луцької міської ради Волинської 
області» 

   
0 

 
0 

 

24 Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 26 
Луцької міської ради Волинської області» 

  
1 1 5 6 

 

25 Комунальний заклад загальної 
середньої освіти «Луцький ліцей № 27 
Луцької міської ради Волинської області» 1 1 1 3 5 8 

 

26 Комунальний заклад загальної 
середньої освіти «Луцький ліцей № 28 
Луцької міської ради» 

   
0 0 0 

 
 
 

  Разом 6 11 18 35 75 110  
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 м. Нововолинськ 
 

1 Нововолинський ліцей № 1 Нововолинської 
міської ради Волинської області 1 

 
1 2 2 4  

2 Нововолинська загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 2 Нововолинської 
міської ради Волинської області 

 
1 

 
1 

 
1 

 

3 Нововолинська загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 3 Нововолинської 
міської ради Волинської області 

   
0 2 2 

 

4 Нововолинська загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 4 імені Т. Г. Шевченка 
Нововолинської міської ради Волинської 
області 

   
0 

 
0 

 

5 Нововолинська загальноосвітня школа  
I–III ступенів № 5 Нововолинської 
міської ради Волинської області 

   
0 

 
0 

 

6 Нововолинська загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 6 Нововолинської 
міської ради Волинської області 

   
0 1 1 

 

7 Нововолинська загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 7 Нововолинської 
міської ради Волинської області 

   
0 

 
0 

 

8 Нововолинська загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 8 Нововолинської 
міської ради Волинської області 0 0 0 0 1 1 

 

 
  Разом 1 1 1 3 6 9 

 
 

Таблиця 14 

Участь ЗЗСО обласного підпорядкування 
у Волинській інтернет-олімпіаді з фізики 2020/2021 н. р. 

 

Назва ЗЗСО 

Диплом переможця 

Д
и

п
л

о
м

 
у

ч
а

сн
и

к
а

 

К
-с

т
ь

 
у

ч
а

сн
и

к
ів

 

І ст. ІІ ст. ІІІ ст. 

К
-с

т
ь

 
п

ер
ем

о
ж

ц
ів

 

Волинський обласний ліцей з посиленою 
військово-фізичною підготовкою імені Героїв 
Небесної сотні 

  
1 1 2 3 

Волинський науковий  ліцей-інтернат 
Волинської обласної ради  

1 2 3 6 9 

Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти» 
Волинської обласної ради    

0 
 

0 

Княгининівський ліцей Волинської обласної 
ради    

0 
 

0 

Люблинецький ліцей Волинської обласної 
ради    

0 
 

0 

Нововолинський науковий ліцей-інтернат 
Волинської обласної ради 

4 2 0 6 2 8 

 Всього 4 3 3 10 10 20 
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Таблиця 15 

Участь сільських ЗЗСО у Волинській інтернет-олімпіаді 
з фізики 2020/2021 н. р. 

 

Назва  ЗЗСО 

Диплом переможця 

Д
и

п
л

о
м

 
у

ч
а

сн
и

к
а

 

К
-с

т
ь

 
у

ч
а

сн
и

к
ів

 

І ст. ІІ ст. ІІІ ст. 
К-сть 

дипломів 

В.-Волинський р-н 
      

с. Верба 
 

1 1 2 1 3 

Локачі (гімназія) 1 1 0 2 2 4 

с. Жашковичі 
 

0 
 

0 2 2 

с. Маньків 
 

0 
 

0 2 2 

с. Павлівка 
 

0 
 

0 4 4 

с. Риковичі 
 

0 1 1 0 1 

смт Іваничі 

  
1 1 2 3 

 Всього 1 2 3 6 13 19 

К.-Каширський р-н 
      

К.-Каширський № 1 
   

0 1 1 

К.-Каширський № 2 
  

3 3 7 10 

с. Дольськ 
   

0 1 1 

с. Морозовичі 
   

0 1 1 

с. Раків-Ліс 
   

0 2 2 

с. Сошичне 
 

1 
 

1 2 3 

с. Видричі 
   

0 1 1 

с. Кукли 
   

0 1 1 

с. Цмини 
   

0 1 1 

Маневичі № 1 
  

1 1 
 

1 

 Всього 
 

1 4 5 17 22 

Ковельський р-н 
      

с. Бобли 
   

0 1 1 

с. Бруховичі 
  

1 1 1 2 

с. Вишнів 
   

0 2 2 

с. Велимче 
  

1 1 
 

1 

с. Гірники 
   

0 2 2 

с. Голоби 
  

1 1 2 3 

с. Дольськ 
   

0 1 1 

с. Дубечне 
   

0 1 1 
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с. Жиричі 
   

0 1 1 

с. Заболоття 
   

0 2 2 

с. Замшани 
   

0 1 1 

с. Здомишель 
   

0 1 1 

с. Кортеліси 
   

0 2 2 

с. Луків 
   

0 2 2 

с. Олеськ 
   

0 2 2 

с. Перевали 
   

0 1 1 

с. Пісочне 
   

0 1 1 

с. Римачі 
   

0 4 4 

с. Смоляри 
  

0 0 2 2 

Ратне (гімназія) 1 
  

1 3 4 

Ратне № 2 
  

1 1 2 3 

с. Замшани 
   

0 1 1 

с. Щедрогір 
 

1 
 

1 2 3 

с. Піски-Річицькі 
   

0 2 2 

Любомль № 3 
   

0 2 2 

Турійськ (гімназія) 0 0 0 0 2 2 

 Всього 1 1 3 5 44 49 

Луцький район 
      

с. Баїв 
   

0 2 2 

с. Боратин 
 

1 2 3 1 4 

с. Немир 
   

0 1 1 

с. Переспа 
   

0 2 2 

с. Підбереззя 
   

0 1 1 

с. Підгайці 
   

0 4 4 

с. Сенкевичівка 
   

0 2 2 

с. Чорниж 
    

2 2 

с. Ясенівка 
  

1 1 3 4 

Ківерці № 3 
 

1 
 

1 4 5 

Ківерці № 4 
 

1 1 2 
 

2 

с. Дерно 
   

0 1 1 

Рожище № 2 
 

1 
 

1 4 5 

Рожище № 3 
   

0 3 3 

Рожище № 4 
 

1 1 2 6 8 

 Всього 
 

5 5 10 36 46 
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Відповідно до наказу Управління освіти і науки Волинської 

обласної державної адміністрації від 28 січня 2021 року № 18 «Про 

підсумки проведення Волинської учнівської інтернет-олімпіади з фізики 

у 2020/2021 н. р.» Волинським інститутом післядипломної педагогічної 

освіти створено електронні подяки управління 57 педагогам, які 

підготували переможців, 85 електронних дипломів І, ІІ, ІІІ ступенів та 

228 електронних дипломів учасника. 

 

3. Переможці 

Таблиця 16 

Список переможців 
Волинської учнівської Інтернет-олімпіади з фізики 

у 2020/2021 н. р. 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я,  
по батькові учня 

Назва закладу освіти 

К
л

а
с Прізвище, ім’я,  

по батькові 
вчителя М

іс
ц

е
 

1 
Гусак  

Матвій Сергійович 

Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 4 імені Модеста 
Левицького Луцької міської 

ради Волинської області» 

7 
Баранович 
Олександр 

Олександрович 
I 

2 
Огродніча  

Аліна Андріївна 

Опорний навчальний заклад 
«Навчально-виховний 

комплекс “Локачинська 
загальноосвітня школа  

І–ІІІ ступенів – гімназія”» 

7 
Трофимюк  

Наталія 
Володимирівна 

I 

3 
Семенчук  

Анна Валентинівна 

Навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів № 1 – 
гімназія імені  В. Газіна»  

смт Ратне 

7 
Шинкарук  

Ярослав 
Володимирович 

I 

4 
Шемет  

Роман Русланович 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-

виховний комплекс “Гімназія 
№ 14 імені Василя 
Сухомлинського”  

Луцької міської ради 
Волинської області» 

7 
Силка  

Василь Сергійович 
I 

5 
Стеблевець 
Олександр 

Олександрович 

Комунальний заклад загальної 
середньої освіти «Луцький 
ліцей № 27 Луцької міської 
ради Волинської області» 

7 
Ничипорук  

Тетяна Анатоліївна 
II 
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6 
Смаль  

Вікторія 
Костянтинівна 

Ліцей № 13 міста Ковеля 
Волинської області 

7 
Войтюк  

Тетяна Петрівна 
II 

7 
Жамліханов 
Олександр 
Євгенович 

Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа  

І–ІІІ ступенів № 13 Луцької 
міської ради» 

7 
Мостенець  

Андрій 
Володимирович 

II 

8 
Хвірук  

Вікторія 
Вікторівна 

Загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 3 м. Ківерці 

Волинської області 
7 

Кушнір  
Олександр Петрович 

II 

9 
Деркач  

Тарас Ігорович 

Загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів с. Боратин 

Луцького району  
Волинської області 

7 
Ярополець  

Наталія Анатоліївна 
II 

10 
Зінчук  

Олена Миколаївна 

Опорний заклад загальної 
середньої освіти 

«Сошичненський ліцей» 
Камінь-Каширської районної 

ради Волинської області 

7 
Шворак  

Василь Омелянович 
II 

11 
Лях  

Юлія Романівна 

Навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів –  
дитячий садок» с. Щедрогір  

7 
Неводнічик 

Світлана Адамівна 
II 

12 
Сліпаченко  

Нікіта 
Олександрович 

Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 4 імені Модеста 
Левицького Луцької міської 

ради Волинської області» 

7 
Баранович 
Олександр 

Олександрович 
II 

13 
Шипкін  

Денис Андрійович 

Комунальний заклад 
 «Луцька загальноосвітня 
школа I–III ступенів № 12 

Луцької міської ради 
Волинської області» 

7 
Махновець  

Ганна 
Володимирівна 

III 

14 
Богачова  

Софія Сергіївна 

Комунальний заклад  
загальної середньої освіти 
Рожищенський ліцей № 4 

Рожищенської районної ради 
Волинської області 

7 
Гаврилюк  

Лариса Богданівна 
III 

15 
Вєржбіцкі  
Домініка 

Валеріївна 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-
виховний комплекс 

загальноосвітня школа  
І–ІІ ступенів № 7 – природничий 

ліцей» Луцької міської ради 
Волинської області 

7 
Голоюх  

Світлана Йосипівна 
III 

16 
Лазарук  

Анна 
Олександрівна 

Ліцей № 10 м. Ковеля 
Волинської області 

7 
Лесик 

 Лариса Яківна 
III 

17 
Корецька  

Уляна  

Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 4 імені Модеста 
Левицького Луцької міської 

ради Волинської області» 

7 
Цибульська  

Вікторія Андріївна 
III 
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18 
Костюк  

Катерина 
Анатоліївна 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-
виховний комплекс 

“Загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 22 – ліцей 

Луцької міської ради 
Волинської області”» 

7 
Куришко  
Ярослав 

Володимирович 
III 

19 
Козлова  

Марія Сергіївна 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 

“Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського” Луцької міської 

ради Волинської області» 

7 
Силка  

Василь Сергійович 
III 

20 
Метенчук  

Назар Валерійович 

Загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 1 імені Героя 

України Андрія Снітка 
смт Маневичі  

Волинської області 

7 
Бондар  

Лариса Іванівна 
III 

21 
Лукановська  

Юлія Степанівна 

Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 4 імені Модеста 
Левицького Луцької міської 

ради Волинської області» 

7 
Баранович 
Олександр 

Олександрович 
III 

22 
Орешко  

Ольга Миколаївна 

Загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів с. Боратин 

Луцького району  
Волинської області 

7 
Ярополець  

Наталія Анатоліївна 
III 

23 
Новосад  

Ольга 
Олександрівна 

Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа I–III 

ступенів № 12 Луцької міської 
ради Волинської області» 

7 
Махновець  

Ганна 
Володимирівна 

III 

24 
Харлан  

Рєнат Тарасович 

Нововолинський науковий 
ліцей-інтернат Волинської 

обласної ради 
8 

Шустік  
Лілія Степанівна 

І 

25 
Дудюк  

Ілля Борисович 

Нововолинський науковий 
ліцей-інтернат Волинської 

обласної ради 
8 

Шустік  
Лілія Степанівна 

І 

26 
Добровольський 

Антон 
Володимирович 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-

виховний комплекс № 9 
Луцької міської ради» 

8 

Винник  
Ольга Вікторівна, 

Воробйова  
Вікторія Іванівна 

І 

27 
Пінчук  

Олег Петрович 
Ліцей імені Олени Пчілки 

м. Ковеля Волинської області 
8 

Самчук  
Людмила Гнатівна 

ІІ 

28 
Стецюк  
Олесь 

Олександрович 

Комунальний заклад загальної 
середньої освіти 

Рожищенський ліцей № 4 
Рожищенської районної ради 

Волинської області 

8 
Пігрух  

Святослав 
Володимирович 

ІІ 

29 
Цюприк  
Дмитро 

Андрійович 

Володимир-Волинський 
навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І–
ІІІ ступенів № 3 – ліцей» 

Володимир-Волинської міської 
ради Волинської області 

8 
Цюприк  

Наталія Петрівна 
ІІ 
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30 
Юринець  

Назар 
Олександрович 

Комунальний заклад «Гімназія 
села Верба Оваднівської 

сільської ради» 
8 

Вельган  
Олександр 

Олександрович 
ІІ 

31 
Савлук  

Єлизавета 
Миколаївна 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-
виховний комплекс 

загальноосвітня школа  
І–ІІ ступенів № 7 – природничий 

ліцей» Луцької міської ради 
Волинської області 

8 
Савлук  

Лілія Петрівна 
ІІ 

32 
Масюк  

Олена Вікторівна 

Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа  

І–ІІІ ступенів № 13 Луцької 
міської ради» 

8 
Мостенець  

Андрій 
Володимирович 

ІІ 

33 
Добродій  

Євген  

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-

виховний комплекс “Гімназія 
№ 14 імені Василя 

Сухомлинського” Луцької 
міської ради Волинської 

області» 

8 
Зімич  

Андрій Іванович 
ІІІ 

34 
Кмець  

Марк Ігорович 

Заклад загальної середньої 
освіти І–ІІІ ступенів № 8 

м. Ковеля 
8 

Кмець  
Жанна Адамівна 

ІІІ 

35 
Кучер  

Костянтин 
Русланович 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-
виховний комплекс 

“Загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 22 – ліцей 

Луцької міської ради 
Волинської області”» 

8 
Куришко  
Ярослав 

Володимирович 
ІІІ 

36 
Тимчук  
Артур 

Володимирович 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-

виховний комплекс № 26 
Луцької міської ради 
Волинської області» 

8 
Волох  

Людмила 
Степанівна 

ІІІ 

37 
Савчук  

Ірина Миколаївна 

Навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів – 
гімназія» № 2 м. Каменя-

Каширського Камінь-
Каширської районної ради 

Волинської області 

8 
Плясун  

Олександр 
Миколайович 

ІІІ 

38 
Мариньоха  

Сергій Віталійович 
Ліцей № 13 міста Ковеля 

Волинської області 
8 

Кравчук  
Тетяна Романівна 

ІІІ 

39 
Соловей  

Анастасія 
Віталіївна 

Навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів-гімназія» 
№ 2 м. Каменя-Каширського 
Камінь-Каширської районної 

ради Волинської області 

8 
Плясун  

Олександр 
Миколайович 

ІІІ 
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40 
Ніщик  

Тетяна Сергіївна 

Навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів – гімназія» 
№ 2 м. Каменя-Каширського 
Камінь-Каширської районної 

ради Волинської області 

8 
Плясун  

Олександр 
Миколайович 

ІІІ 

41 
Назарук  
Дмитро 

Олександрович 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-
виховний комплекс 

загальноосвітня школа  
І–ІІ ступенів № 7 – природничий 

ліцей» Луцької міської ради 
Волинської області 

8 
Савлук  

Лілія Петрівна 
ІІІ 

42 
Романюк  
Вікторія 

Олександрівна 

Ліцей с. Риковичі Павлівської 
сільської ради Волинської 

області  
8 

Матвійчук  
Жанна Йосипівна 

ІІІ 

43 
Родзь  

Богдан Тарасович 

Нововолинський науковий 
ліцей-інтернат Волинської 

обласної ради 
9 

Шустік  
Лілія Степанівна 

І 

44 
Павельчак 

Соломія 

Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 18 Луцької міської 

ради Волинської області» 
9 

Ярошевич  
Леся Ярославівна 

І 

45 
Жук  

Максим Олегович 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-
виховний комплекс 

“Загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 22 – ліцей 

Луцької міської ради 
Волинської області”» 

9 
Куришко  
Ярослав 

Володимирович 
ІІ 

46 
Зінчук 

Михайло 
Сергійович 

Нововолинський науковий 
ліцей-інтернат Волинської 

обласної ради 
9 

Шустік  
Лілія Степанівна 

ІІ 

47 
Данчук  

Богдан Євгенович 

Загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 2 м. Рожище 

Волинської області 
9 

Киричик 
Людмила 

Анатоліївна 
ІІ 

48 
Майко  
Денис 

Ростиславович 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-

виховний комплекс № 9 
Луцької міської ради» 

9 
Янчук  

Олена Миколаївна 
ІІ 

49 
Волков  
Андрій 

Олександрович 

Опорний заклад освіти 
«Заклад загальної середньої 

освіти І–ІІІ ступенів № 4 
міста Ківерці 

Волинської області» 

9 
Нікітюк  
Микола 

Володимирович 
ІІ 

50 
Полівода  

Роман 
Анатолійович 

Заклад загальної середньої 
освіти «Ліцей № 1 м. Ковеля» 

9 
Бутрим  

Тетяна Анатоліївна 
ІІ 

51 
Худа  

Адріана Сергіївна 

Комунальний заклад «Гімназія 
села Верба Оваднівської 

сільської ради» 
9 

Вельган  
Олександр 

Олександрович 
ІІІ 
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52 
Лозко 

Дмитро 
Леонідович 

Опорний заклад загальної 
середньої освіти 

«Жидичинський ліцей 
Жидичинської сільської ради 

Ківерцівського району 
Волинської області» 

9 
Бондарець  

Оксана Андріївна 
ІІІ 

53 
Наход  

Віталій Сергійович 

Навчально виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа  

І–ІІІ ступенів – дитячий садок» 
с. Велимче Велимченської 
сільської ради Волинської 

області 

9 
Трофимчук  

Віталій Сергійович 
ІІІ 

54 
Сорока  

Ганна Федорівна 

Заклад загальної середньої 
освіти І–ІІІ ступенів 
«Білинський ліцей» 

Ковельської районної ради 
Волинської області 

9 
Чабан  

Надія Вікторівна 
ІІІ 

55 
Щур  

Роман Ігорович 

Заклад загальної середньої 
освіти І–ІІІ ступенів № 12 

м. Ковеля 
9 

Щур  
Ігор Романович 

ІІІ 

56 
Смаль  
Еліна 

Володимирівна 

Опорний освітній заклад 
«Навчально-виховний 

комплекс “Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів – гімназія” 

 смт Голоби» 

9 
Крочук  

Оксана Петрівна 
ІІІ 

57 
Аршулик  

Юрій 
Володимирович 

Волинський науковий ліцей-
інтернат Волинської обласної 

ради 
9 

Ухо 
Геннадій 

Степанович 
ІІІ 

58 
Демидюк 
Соломія 

Анатоліївна 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-
виховний комплекс 

загальноосвітня школа І–
ІІ ступенів № 7 – природничий 

ліцей» Луцької міської ради 
Волинської області 

9 
Савлук  

Лілія Петрівна 
ІІІ 

59 
Фрасоля  

Богдан Романович 

Нововолинський науковий 
ліцей-інтернат Волинської 

обласної ради 
10 

Шустік  
Лілія Степанівна 

І 

60 
Дикий  

Роман Юрійович 

Нововолинська 
загальноосвітня школа  

І–ІІІ ступенів № 2 
Нововолинської міської ради 

Волинської області 

10 
Дика  

Лариса 
Володимирівна 

ІІ 

61 
Позняк  

Микола Сергійович 

Нововолинський науковий 
ліцей-інтернат Волинської 

обласної ради 
10 

Шустік  
Лілія Степанівна 

ІІ 

62 
Поліщук  

Дарія Павлівна 

Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 4 імені Модеста 
Левицького Луцької міської 

ради Волинської області» 

10 
Савош 

Валентин 
Олексійович 

ІІ 
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63 
Кисляк  
Микола 

Миколайович 

Ліцей № 3 імені Лесі Українки 
м. Ковеля Волинської області 

10 
Янчук  

Світлана Григорівна 
ІІ 

64 
Корпач  

Назар Ігорович 

Волинський науковий ліцей-
інтернат Волинської обласної 

ради 
10 

Дубенський  
Іван Васильович 

ІІ 

65 
Мелещук  

Андрій Сергійович 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-

виховний комплекс “Гімназія 
№ 14 імені Василя 

Сухомлинського” Луцької 
міської ради Волинської 

області» 

10 
Зімич  

Андрій Іванович 
ІІІ 

66 
Дейна  

Дмитро 
Володимирович 

Загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів села Ясенівка 

10 
Дейна 

Світлана 
Феодосіївна 

ІІІ 

67 
Вошук  

Данило Юрійович 

Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 4 імені Модеста 
Левицького Луцької міської 

ради Волинської області» 

10 
Савош 

Валентин 
Олексійович 

ІІІ 

68 
Вербицький  

Артем Віталійович 

Нововолинський ліцей № 1 
Нововолинської міської ради 

Волинської області 
10 

Патіюк  
Ірина Юріївна 

ІІІ 

69 
Шаповал  

Віталій Сергійович 

Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа І–
ІІІ ступенів № 23 Луцької 

міської ради» 

10 
Пашкетник 
Валентин 

Анатолійович 
ІІІ 

70 
Кравчук 

Володимир 
Володимирович 

Луцька спеціалізована школа 
І–ІІІ ступенів № 1 Луцької 
міської ради Волинської 

області 

11 
Хомік  

Тетяна Юріївна 
І 

71 
Бабійчук  

Марія Борисівна 

Нововолинський ліцей № 1 
Нововолинської міської ради 

Волинської області 
11 

Патіюк  
Ірина Юріївна 

І 

72 
Пашинський 

Віталій Ігорович 

Комунальний заклад загальної 
середньої освіти «Луцький 
ліцей № 27 Луцької міської 
ради Волинської області» 

11 
Захарчук  

Вероніка Євгенівна 
І 

73 
Мельничук  

Антон Євгенович 

Опорний навчальний заклад 
«Навчально-виховний 

комплекс “Локачинська 
загальноосвітня школа  

І–ІІІ ступенів – гімназія”» 

11 
Никитюк  

Віктор 
Миколайович 

ІІ 

74 
Соколова  

Тетяна Ігорівна 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-

виховний комплекс № 9 
Луцької міської ради» 

11 
Воробйова  

Вікторія Іванівна 
ІІ 
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75 
Лапка  

Богдан Васильович 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-

виховний комплекс “Гімназія 
№ 14 імені Василя 

Сухомлинського” Луцької 
міської ради Волинської 

області» 

11 
Силка  

Василь Сергійович 
ІІ 

76 
Пастушок  

Вадим Андрійович 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-

виховний комплекс “Гімназія 
№ 14 імені Василя 

Сухомлинського” Луцької 
міської ради Волинської 

області» 

11 
Силка  

Василь Сергійович 
ІІ 

77 
Савчук  

Назар Тарасович 

Володимир-Волинська 
гімназія імені Олександра 

Цинкаловського Володимир-
Волинської міської ради 

Волинської області 

11 
Степанченко  

Майя Василівна 
ІІ 

78 
Студницький 

Матвій Андрійович 

Комунальний заклад загальної 
середньої освіти «Луцький 
ліцей № 27 Луцької міської 
ради Волинської області» 

11 
Захарчук  

Вероніка Євгенівна 
ІІІ 

79 
Білик  

Катерина Сергіївна 

Володимир-Волинська 
гімназія імені Олександра 

Цинкаловського Володимир-
Волинської міської ради 

Волинської області 

11 
Степанченко  

Майя Василівна 
ІІІ 

80 
Лошик  

Анна Анатоліївна 
Ліцей № 13 міста Ковеля 

Волинської області 
11 

Войтюк  
Тетяна Петрівна 

ІІІ 

81 
Батицький  

Роман Андрійович 

Опорний заклад освіти 
«Заклад загальної середньої 

освіти І–ІІІ ступенів № 4 міста 
Ківерці Волинської області» 

11 
Нікітюк  
Микола 

Володимирович 
ІІІ 

82 
Корецький 
Олександр 
Сергійович 

Волинський науковий ліцей-
інтернат Волинської обласної 

ради 
11 

Дубенський  
Іван Васильович 

ІІІ 

83 
Лукашук-Петренко 

Анастасія 

Загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 2 смт Ратне 

імені Миколи Заліпи 
11 

Осіюк  
Валентина 

Олександрівна 
ІІІ 

84 
Демчук  

Назар Ігорович 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-

виховний комплекс № 9 
Луцької міської ради» 

11 
Воробйова  

Вікторія Іванівна 
ІІІ 

85 
Королюк 

Володимир 
Володимирович 

Волинський обласний ліцей 
з посиленою військово-
фізичною підготовкою 

імені Героїв Небесної Сотні 

11 
Пастушук 
Валентин 

Антонович 
ІІІ 
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