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ПЕРЕДМОВА 
Серед різноманітних форм і методів роботи з учнями з академічною 

обдарованістю провідне місце займають олімпіади з навчальних 
предметів.  

Цей різновид інтелектуальних змагань на освітньому просторі 
України, сприяє мотивації учнівської молоді до вивчення окремих 
предметів, формуванню навичок дослідницької роботи, популяризації 
досягнень науки, техніки та новітніх технологій; стимулює творче 
самовдосконалення особистості учня та педагога; спонукає їх до розвитку, 
допомагає у виборі професії, залученні учнів до навчання у вищих закладах 
освіти; активізує професорсько-викладацький склад, аспірантів, студентів 
вищих закладів освіти, працівників наукових установ до активної роботи з 
обдарованою учнівською молоддю.  

Відповідно до чинного Положення про проведення учнівських 
олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних предметів організаційно-
методичне забезпечення проведення інтелектуальних змагань покладено 
на інститут післядипломної педагогічної освіти. Волинський інститут 
післядипломної педагогічної освіти здійснюючи організаційний та 
науково-методичний супровід проведення олімпіад, є центром 
моніторингу олімпіадного руху, що відслідковує, аналізує, зберігає, 
опрацьовує статистику й поширює перспективний педагогічний досвід. 

У збірнику подано інформаційно-аналітичні матеріали щодо 
проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів та узагальнено результати досягнень учнів закладів загальної 
середньої освіти області в ІІІ та ІV етапі даних інтелектуальних змагань 
2018/2019 н. р. з метою інформування,  аналізу результатів, розроблення 
висновків та стратегій щодо поліпшення організаційного й науково-
методичного забезпечення проведення змагань, а також для 

ознайомлення та представлення учнів-переможців фінального етапу 
олімпіад громадськості Волині. 

Ці матеріали демонструють, що олімпіада як вид роботи з дітьми з 
академічною обдарованістю є вагомим аргументом щодо покращення 
якості і результативності роботи сучасного вчителя та наповнення 
інтелектуального ресурсу держави молодими людьми, які творитимуть її 
майбутнє. 

 Підтримка та розвиток обдарованості є одним із пріоритетних 
напрямків сучасної освіти, оскільки поступ будь-якої країни, регіону, міста 
залежить саме від здатності її громадян нестандартно, креативно та 
критично мислити, впроваджувати перспективні інновації в різні сфери 
суспільного життя. 
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І. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІІ, ІІІ ЕТАПІВ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 

Порядок організації та проведення Всеукраїнських учнівських 
олімпіад, їх мету, завдання, структуру та організаційне, методичне, 
фінансове забезпечення, умови участі та нагородження переможців 
визначає Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-
дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 
фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 14.08.2012 № 916). 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів 
проводяться в чотири етапи: 

 I (перший) етап – шкільні (на базі закладів загальної середньої 
освіти) у жовтні; 

 II (другий) етап – районні (міські) у листопаді-грудні; 
 III (третій) етап – обласні у січні- лютому; 
 IV (четвертий) етап – на державному рівні у березні-квітні.   
 Проведення олімпіад I, II, III етапів з різних предметів 

одночасно забороняється. 
Кожна олімпіада проводиться у межах одного міста (селища міського 

типу, селища, села). 
Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної 

адміністрації є керівником, а Волинський інститут післядипломної 
педагогічної освіти – координатором II етапу та організатором III етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у регіоні. 

Для організації та проведення олімпіад утворюються організаційні 
комітети, для підготовки завдань – предметно-методичні комісії, для 
перевірки виконання завдань та подання пропозицій щодо визначення 
переможців – журі. 

Учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах за 
умови, що строки їх проведення не збігаються. 

У І  етапі  учнівських олімпіад з навчальних предметів можуть брати 
участь учні закладів освіти без обмежень (беруть участь усі учні, які 
бажають). 

До участі в II, III та IV етапах олімпіади допускаються тільки учні, які 
стали переможцями попереднього етапу відповідних змагань. Кількісний 
склад учасників кожного етапу визначає оргкомітет цього етапу. 

Учасники олімпіадних змагань мають право виступати за клас, не 
молодший, ніж клас їх навчання в школі. За бажанням учасник має право 
на загальних засадах брати участь у змаганнях серед учнів старших 
(порівняно з класом фактичного навчання) класів. 

При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками, 
словниками, таблицями, картами, обчислювальними засобами, 
електронним обладнанням, засобами комунікації (Інтернет, мобільні 
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телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені оргкомітетом та журі 
та затверджені протоколом. 

На практичних та експериментальних турах олімпіад дозволяється 
користуватися лише обладнанням, програмним забезпеченням, 
друкованими матеріалами, що надаються оргкомітетом та журі.  

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

 
ІІ етап: районні олімпіади з навчальних предметів. 
Проводиться ІІ етап (районні, міські олімпіади) у листопаді-грудні 

згідно  графіка, що затверджується Наказом управління освіти, науки та 
молоді облдержадміністрації. Початок о 10.00 год. 

У районах з поділом на об'єднані територіальні громади 
ІІ (районний) етап олімпіад проводиться спільно для усіх переможців 
І (шкільного) етапу олімпіад за завданнями Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти. Завдання розміщуються на сайті 
Інституту (http://vippo.org.ua/ ) і відкривається доступ до них в день 
проведення олімпіад о 9.00 год.  

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 
беруть участь учні, що стали переможцями І етапу, відповідно: 

з української мови і літератури    7-11 класів  
з російської мови і літератури     9-11 класів  
з іноземних мов       8-11 класів  
з правознавства       9-11 класів 
з історії        8-11 класів 
з економіки       9-11 класів 
з математики       6-11 класів 
з біології        8-11 класів  
з географії         8-11 класів  
з хімії         7-11 класів 
з екології        10-11 класів 
з астрономії       10-11 класів 
з фізики        7-11 класів 
з інформатики       8-11 класів 
з інформаційних технологій     8-11 класів 
з трудового навчання      8-11 класів 
Звіти про проведення ІІ етапу та заявки на участь команд у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад надсилаються управлінню освіти, 
науки та молоді облдержадміністрації та Волинському інституту 
післядипломної педагогічної освіти у семиденний термін після 
завершення олімпіади в електронному та паперовому вигляді (у заявках 
потрібно вказувати назву закладу загальної середньої освіти відповідно до 
реєстраційних статутних документів). 

http://vippo.org.ua/
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ІІІ етап: обласні олімпіади з навчальних предметів 
У Волинській області ІІІ етап олімпіад проводиться з двадцяти 

навчальних предметів, зокрема: з фізики, екології, хімії, математики, 
інформатики проводяться у два тури, з інших предметів – в один тур. 
Всеукраїнські учнівські олімпіади з англійської та німецької мов (ІІІ етап) 
проводяться впродовж двох днів. 

Відповідно до графіка, що затверджується наказом управління 
освіти, науки та молоді облдержадміністрації, ІІІ етап (обласні олімпіади) 
відбувається у січні-лютому. Початок о 10.00 год. 

Проведення ІІІ етапу учнівських олімпіад з математики, біології, 
інформатики та інформаційних технологій відбувається за єдиними 
завданнями Міністерства освіти, науки України. З інших навчальних 
предметів завдання розробляють предметно-методичні комісії. 

До роботи у складі предметно-методичних комісій, журі, експертів-
консультантів залучаються науковці Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, Луцького національного технічного 
університету, методисти інституту післядипломної педагогічної освіти, 
кращі педагоги області. Даний персональний склад затверджується 
наказом управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації. 

Учні закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування 
беруть участь у І (за завданнями Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти, у листопаді-грудні) та ІІІ етапах олімпіад з навчальних 
предметів. Переможці І етапу представляють заклад освіти обласного 
підпорядкування на ІІІ етапі. 

У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад беруть участь учні, які 
стали переможцями ІІ етапу відповідних олімпіад і включені до складу 
команди району (міста) відповідно до кількісного складу команд, 
затвердженого наказом управління освіти, науки та молоді 
облдержадміністрації відповідно: 

 з української мови і літератури    8-11 класів   
 з іноземних мов 
 (англійська, іспанська, німецька, французька)   9-11 класів  
 з правознавства       9-11 класів  
 з історії        8-11 класів  
 з економіки       9-11 класів 
 з математики       7-11 класів  
 з біології        8-11 класів 
 з географії         8-11 класів  
 з хімії         8-11 класів  
 з екології        10-11 класів  
 з астрономії       10-11 класів 
 з фізики        8-11 класів  
 з інформатики       8-11 класів  
          з інформаційних технологій                9-11 класів 
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 з російської мови та літератури     9-11 класів 
з польської мови та літератури     9-11 класів 
з трудового навчання      9 та 11 класів 
У разі заміни учасників команди з будь-яких причин, слід мати при 

собі оригінали (два примірники) заявок з фактично прибулими 
учасниками, завірені у встановленому порядку. 

Для якісної організації проведення інтелектуальних змагань та 
оформлення звітної документації обласного етапу учнівських олімпіад 
потрібно максимально точно подавати інформацію у звітах та заявках. 
Форму звіту та заявки визначено Положенням про олімпіади 
(додатки 1, 2). У заявці на участь команди в олімпіаді назву закладу освіти, 
прізвище, ім’я та по батькові учасника олімпіади, працівника, який 
підготував учня вказувати у повній формі. 

Під час проведення учнівських олімпіад учасник/учасниця має право 
отримати відповідь лише на питання, що стосується тлумачення умови 
завдання та організаційних питань.  

Журі перевіряє лише завдання, виконані в чистовику. Чернетку 
члени журі не перевіряють. 

Учасник/учасниця учнівської олімпіади позбавляється права участі в 
олімпіаді за: 

• наявність на робочому місці під час виконання завдань засобів 
комунікації; 

електронних носіїв інформації, друкованих чи рукописних 
матеріалів; 

• спілкування з іншими учасниками; 
• користування сторонньою допомогою. 
Учасник/учасниця має право упродовж трьох днів після проведення 

олімпіади подати апеляційну заяву з проханням перегляду результатів 
перевірки завдань. У заяві він/вона має вказати номер завдання та 
причину його перегляду.  

Забороняється втручання батьків учасників (або осіб, що їх 
замінюють) та інших осіб у перебіг змагань і проведення апеляції.   

Оголошення попередніх і остаточних результатів учнівських 
олімпіад відбувається шляхом оприлюднення на офіційному сайті ВІППО: 
http://vippo.org.ua/ 
  

http://vippo.org.ua/
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ІІ. ФОРМАТ ТА РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ІІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ. 

 

Назва олімпіади Час виконання завдань Клас 

Українська мова та 
література 

4 год. 
(виконання завдань) 

8 – 11 

Історія 
4 год. 

(виконання завдань) 
8 – 11 

Правознавство 
4 год. 

(виконання завдань) 
9 – 11 

Фізика 
(теоретичний тур) 

4 год. (розв’язування задач) 8 – 11 

Фізика 
(експериментальний тур) 

3 год. (І частина – демонстраційний 
тур, 5 завдань; 

ІІ частина – виконання 
експериментального завдання) 

8 – 11 

Астрономія 
4 год. (І тур – теоретичний; 

ІІ тур –  виконання практичних 
завдань) 

10 – 11 

Трудове навчання 
5 год. (теоретичний тур – 1 год., 

комплексна робота – 4 год.) 
9, 11 

Англійська мова (1 день) 
3 год. (письмо, читання, 

аудіювання) 9 – 11 

Англійська мова (2 день) 5 год. (усне мовлення) 

Німецька мова (1 день) 3 год.(письмо, читання, аудіювання) 
9-11 

Німецька мова (2 день) 4 год. (усне мовлення) 

Французька мова 
6 год. (3 год. – письмо, читання, 

аудіювання, 
3 год. – усне мовлення) 

9 – 11 

Іспанська мова 
5 год. (3 год.– письмо, читання, 

аудіювання, 
2 год.– усне мовлення) 

9 – 11 

Географія 
4 год. (тести, теоретичний тур, 

практичний тур) 
8 – 11 

Біологія 
4 год. 

(теоретичний тур, 
практичний тур) 

8 – 11 

Екологія (І тур) 3 год. (теоретичний тур) 
10 – 11 

 
Екологія (ІІ тур) 5 год. (презентація проектів) 
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Хімія 
(теоретичний тур) 

4 год. 
(розв’язування задач) 8 – 11 

 Хімія 
(практичний  тур) 

3 год. 
(виконання експерименту) 

Математика (І тур) 
4 год. 

(розв’язування задач) 
7 – 11 

Математика (ІІ тур) 
4 год. 

(розв’язування задач) 
7 – 11 

Економіка 
4 год. (тести, розв’язування задач, 

творче завдання) 
9 – 11 

Польська мова та 
література 

4 год. 
(виконання завдань) 

9 – 11 

Російська мова та 
література 

4 год. 
(виконання завдань) 

9 – 11 

Інформатика (І тур) 
4 год. 

(виконання завдань) 
8 – 11 

Інформатика (ІІ тур) 
4 год. 

(виконання завдань) 

Інформаційні технології 
4 год. 

(виконання завдань) 
9 – 11 

 
 

ІІІ. ОБЛАСНА МАТЕМАТИЧНА ОЛІМПІАДА 
 ІМЕНІ АКАДЕМІКА М. П. КРАВЧУКА 

Обласна математична олімпіада імені академіка М. П. Кравчука 
проводиться з 2004 року. 

Основними завданнями  олімпіади є: 
- виявлення та розвиток обдарованих учнів; 
- залучення професорсько-викладацького складу вищих закладів 

освіти до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю; 
- підвищення інтересу до поглибленого вивчення математики; 
- активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з 

учнями; 
- підвищення рівня викладання математики в закладах загальної 

середньої освіти регіону. 
Обласна математична олімпіада імені академіка М. П. Кравчука 

проводиться в два етапи: перший етап – заочний (березень–серпень); 
другий етап – очний. За результатами заочного етапу здійснюється відбір 
учасників очного. Дата проведення другого етапу визначається наказом 
управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації. 

На заочний та очний етапи олімпіади виносяться завдання 
підвищеної складності дослідницького характеру. Час виконання завдань – 
4 години. 
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Переможці обласної математичної олімпіади імені академіка 
М. П. Кравчука, які нагороджені дипломами І та ІІ ступенів, включаються 
до складу учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
математики.  

Організаційний та науково-методичний супровід проведення 
олімпіади забезпечує Волинський інститут післядипломної педагогічної 
освіти. 

  За підсумками 2018-2019 н. р. стали учасниками олімпіади 77 
учнів закладів загальної середньої освіти області, серед яких визначено 
38 переможців (додаток 1). 19 учнів (нагороджені дипломами І-ІІ ступенів) 
взяли участь у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 
поза квотою, визначеною управлінням освіти, науки та молоді 
облдержадміністрації. 

 
 
IV. АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПРОВЕДЕННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 

УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 2018/2019 Н. Р. 
 
За підсумками поточного навчального року загальна кількість 

учасників усіх етапів учнівських олімпіад з навчальних предметів у 
Волинській області становить – 101 251 учасник (в тому числі: І етап – 
80 911 учнів, ІІ етап – 18 816 учнів, ІІІ етап – 1 443 учні, ІV етап – 81  учень). 

У ІІІ етапі олімпіад з 1443 учнів закладів загальної середньої освіти 
області взяли участь: 858 (59 %) учнів сільських закладів освіти (у 
минулому році: 678 (47 %)), 361 (25 %) – міських (минулого року – 594 
(41 %)) і 224 (16%) – учні закладів загальної середньої освіти обласного 
підпорядкування (минулого року – 172 (12%). 

Згідно з чинним Положенням про олімпіади переможців визначено у 
кількості, яка становить до 50% числа учасників змагань відповідного 
класу. Отже, 96 переможців – показали найкращі результати, виборовши 
дипломи І ступеня, що становить 14%; 239 учнів вибороли дипломи 
ІІ ступеня, що становить 33% і 380 учнів – дипломи ІІІ ступеня, що 
становить 53 % (додаток 2,6, рис. 1,2). 

Найвищий показник результативності продемонстрували учні 
міських закладів загальної середньої освіти (з 361 учасника – 269 
переможців, що становить 74,5% (якісний показник)), у закладах 
обласного підпорядкування – 54% (224 учасники, 121 переможець), в 
сільських та районних закладах освіти – 38% (858 учасників, 
325 переможців) (додаток 6, рис. 3). 

За кількістю отриманих дипломів у ІІІ етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад серед районів найкращі результати показали: 
Ратнівський (39), Камінь-Каширський (33), Луцький (31) (додаток 6, рис. 
5). Зокрема, підготували переможців заклади загальної середньої освіти 
даних районів таких населених пунктів: 
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Ратнівський – смт Ратне,  Ратнівська гімназія (7), с. Гірники (7), 
с. Замшани (6), смт Ратне ЗЗСО №2 (5), с. Велимче (4), с. Жиричі (2), 
с. Поступель (2), с Самари-Оріхові (2), с. Заброди (1), с. Заболоття (1), 
с. Самари (1), с. Здомишель (1); 

 Камінь-Каширський – смт Камінь- Каширський, ЗЗСО №1 (13), №2 
(12), с. Бузаки (2), с. Раків Ліс (2), с. Підцир’я (1), с. Черче (1), с. Пнівне (1), с. 
Полиці (1); 

Луцький –  с. Забороль (9), с. Боголюби (3), с. Городище (3), с. Липини 
(3), с. Боратин (2), с. Гірка Полонка (2), с. Піддубці (2), с. Баїв (1), 
с. Лаврів (1), с. Підгайці (1), с. Романів (1), с. Чаруків (1), смт Торчин (1). 

Серед міст обласного значення лідирує м. Луцьк (136), м. Ковель (54), 
м. Нововолинськ (48). Найбільшу кількість переможців даних міст 
підготували такі заклади загальної середньої освіти: 

м. Луцьк – №9 (28), №14 (26), №18 (18), №21 (12), №1 (11), №26 (11), 
№5 (8); №4 (4); №7 (3); №10 (3), №23 (3); №11 (2); №3 (1); №13 (1); №12 
(1); №24 (1); №27 (1); Луцький ліцей (1); Луцький міжшкільний 
комбінат (1); 

  м. Ковель – Гімназія (15), №10 (9), №3 (6), № 13 (6), №13 (6), №7 (5), 
№12 (4), №1 (2), №8 (1); 

м. Нововолинськ – №1 (24), гімназія (8), №7 (5), №2 (4), №4 (3), №3 
(2), №5 (1), №6 (1). 

Серед закладів обласного підпорядкування – Волинський науковий 
ліцей-інтернат Волинської обласної ради (48), Нововолинський науковий 
ліцей-інтернат Волинської обласної ради (27) та Волинський обласний 
ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної 
Сотні (22  переможці). 

За рейтингом серед районів на першій позиції Ратнівський район 
(1,28), на другій – Горохівський район (рейтинг– 1,09), на третій – Луцький 
район (1,04). Останні позиції займають: Шацький (0,12), Іваничівський 
(0,31) та Старовижівський (0,43) райони (додаток 6, рис. 6). 

Серед міст обласного значення на першій позиції – м. Луцьк (2,77), на 
другій – м. Ковель (1,88), на третій – м. Нововолинськ (1,47) (додаток 6, 
рис. 7). 

Серед закладів обласного підпорядкування на першому місці – 
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради (із 
рейтингом – 1,9), на другому місці – Нововолинський науковий ліцей-
інтернат Волинської обласної ради (1,08) на третьому – Волинський 
обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв 
Небесної Сотні (0,85) (додаток 6, рис. 8). 

Аналізуючи рейтинговий показник по навчальних предметах, 
найвищі позиції у м. Луцьку з української мови та літератури, англійської 
мови, іспанської мови, німецької мови, французької мови, історії, 
економіки, біології, хімії, трудового навчання, польської мови; у м. Ковель 
– з математики та правознавства, у м. Нововолинськ – з астрономії та 
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фізики, у Ковельському районі – з російської мови та літератури, у 
Маневицькому районі – з інформатики, у Турійському районі – з 
інформаційних технологій, у Волинському науковому ліцеї-інтернаті – з 
географії та екології (додаток 3). 

За підсумками ІІІ етапу олімпіад нагороджено дипломами 715 учнів 
та грамотами Управління освіти, науки та молоді – 565 учителів закладів 
загальної середньої освіти області.  

За сприяння розвитку обдарованої учнівської молоді та надання 
вагомої практичної допомоги в організації тренувально-відбіркових зборів 
кандидатів на участь у ІV етапі, надання організаційної допомоги команді 
Волинської області в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів 2018/2019 н. р. відзначено подяками Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти 34 педагоги.  

 
 

V. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УЧАСТІ КОМАНД ОБЛАСТІ  
У IV ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД  

З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 2018/2019 Н.Р. 
За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 97 

учнів області взяли участь у відбірково-тренувальних зборах, з них 81 –
стали учасниками ІV етапу, в тому числі – 42 учні нагороджено дипломами, 
що становить 52% від кількості учасників (минулого року – 49%) 
(додаток 4). 

Цьогоріч відсоток учнів-переможців, нагороджених дипломами 
І ступеня становить – 14,29% (6 учнів), у минулому році – 4,9% (2 учні). 
Здобули дипломи ІІ ступеня – 14 учнів (що становить 33,33 %), 
нагороджено дипломами ІІІ ступеня – 22 учні (що становить 52,38%) 
(додаток 6, рис. 9). 

Відповідно до результатів виступів команд області у фіналі, 
найвищий якісний показник (100%) з астрономії, екології, фізики, 
трудового навчання (додаток 6, рис. 10). 

За кількістю здобутих дипломів командами Волинської області у 
фінальному етапі (у розрізі навчальних предметів) найбільша кількість 
переможців з біології (6 переможців з 7 учасників), географія (5 
переможців з 9 учасників), астрономія, фізика (4 з 4), екологія (3 з 3), 
історія (3 з 4), хімія (3 з 5), трудове навчання (2 з 2), німецька мова (2 з 3), 
іспанська мова (2 з 4), українська мова (2 з 6), англійська мова (1 з 3), 
французька мова (1 з 3), економіка (1 з 4), російська мова (1 з 3); 
правознавство (1 з 4), інформатика (1 з 4) (додаток 6, рис. 11).  

Аналізуючи перемоги за ступенями дипломів цьогоріч – 6 дипломів 
першого ступеня (2 з екології, по 1 з біології, економіки, правознавства, 
української мови) (додаток 6, рис. 12). 

Переможців олімпіад державного рівня підготували такі заклади 
загальної середньої освіти області: Комунальний заклад «Луцький НВК № 
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9 Луцької міської ради» – 9 переможців, Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 18» – 4; Комунальний заклад «Луцький НВК «Гімназія № 14 
імені Василя Сухомлинського - 3, Луцька спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів № 1 – 3, Комунальний заклад «Луцька гімназія № 21 
імені Михайла Кравчука» – 2, Комунальний заклад «Луцький НВК № 26» – 
2, Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький ліцей №3 
Луцької міської ради Волинської області» – 1, Комунальний заклад 
«Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів № 7- природничий ліцей» Луцької міської ради 
Волинської області – 1, Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради» – 1, Волинський науковий 
ліцей-інтернат – 4, Навчально-виховний комплекс «Нововолинська 
спеціалізована школа №1-колегіум – 3, Володимир-Волинська гімназія 
імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міської ради 
Волинської області – 2, Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти» 
Волинської обласної ради – 1, Заклад загальної середньої освіти «Ліцей №7 
м. Ковеля» – 2, Нововолинський науковий ліцей-інтернат – 1, 
Княгининівський ліцей – 1, Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня 
с. Новосілки Горохівського району Волинської області – 1, Комунальний 
заклад загальної середньої освіти Рожищенський ліцей № 4 Рожищенської 
районної ради Волинської області – 1 (додаток 5, 6, рис. 13). 

Порівняльні дані участі команд Волинської області у фінальному 
етапі за 5 років свідчать, що динаміка поточного року підтверджує ріст і 
стабільність (додаток 6, рис. 14) 

Аналізуючи результати двох останніх років спостерігається 
тенденція стабільності з таких навчальних предметів: екологія, 
астрономія, українська мова, французька мова, історія, інформатика, 
російська мова; спостерігається тенденція росту з предметів: іспанська 
мова, німецька мова, біологія, географія, фізика, трудове навчання 
(додаток 6, рис. 15).  

Серед областей України за підсумками виступів команд на ІV етапі 
олімпіад Волинська область цьогоріч займає 11 позицію (у минулому році 
– 14). Зокрема: з екології - перша позиція, з астрономії – третя, з біології– 
четверта, з фізики – шоста, з економіки – восьма, з  права та іспанської 
мови – дев’ята, з географії, хімії, трудового навчання – десята позиція 
(додаток 6, рис. 16). 
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VI. СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ ІV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 
УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 2018/2019 Н. Р. 

 

Диплом 
(ст.) 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

учня 
Клас Назва закладу освіти 

ПІБ учителя, який 
підготував учня 

Українська мова (24 – 28 березня 2019 року, м. Кропивницький) 

І 
Соколова Тетяна 

Ігорівна 
9 

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

області 

Носалюк Валентина 
Федорівна 

ІІІ 
Ляшко Тетяна 
Олександрівна 

11 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 

«Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського» Луцької міської 

ради Волинської області» 

Рудницька Ольга 
Борисівна 

Англійська мова (24 – 29 березня 2019 року, м. Чернігів) 

ІІ 
Бондаренко 

Богдана 
Русланівна 

10 
Луцька спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів № 1 Луцької міської 

ради Волинської області 

Куцевич Лідія 
Іванівна 

Іспанська мова (24 – 29 березня 2019 року, м. Чернігів) 

ІІІ 
Матюк 

Маргарита 
Валеріївна 

9 
Комунальний заклад «Луцька 

гімназія № 18 Луцької міської ради 
Волинської області» 

Поліщук Наталія 
Вікторівна 

ІІ 
Мамець Віталій 
Олександрович 

11 
Комунальний заклад «Луцька 

гімназія № 18 Луцької міської ради 
Волинської області» 

Поліщук Наталія 
Вікторівна 

Німецька мова (24 – 29 березня 2019 року, м. Ужгород) 

ІІІ 
Бондар Юлія 
Рафаелівна 

9 
Комунальний заклад «Луцька 

гімназія №18 Луцької міської ради 
Волинської області» 

Панасюк Світлана 
Іванівна 

ІІІ 
Якимчук Максим 

Сергійович 
10 

Княгининівський ліцей 
Волинської обласної ради 

Якимчук Наталія 
Михайлівна 

Французька мова (24 - 29 березня 2019 року, м. Ужгород) 

ІІІ 
Черниш 

Олександра 
Олегівна 

10 
Луцька спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської 
ради Волинської області 

Наумчук Ірина 
Володимирівна 

Правознавство (17 березня – 21 березня 2019 року,  
м. Івано-Франківськ) 

І 
Лавринюк 

Богдана 
Миколаївна 

11 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 

№ 26 Луцької міської ради 
Волинської області» 

Сидорчук Інна 
Вікторівна 

Історія (18 – 22 березня 2019 року, м. Львів) 

ІІ 
Міронов Нікіта 
Олександрович 

9 

Комунальний заклад «Луцька 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської 
ради Волинської області» 

Рощук Інна 
Володимирівна 

ІІІ 
Комісарик 
Катерина 

Володимирівна 
10 

Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 7 м. Ковеля 

Волинської області 

Бруча Світлана 
Анатоліївна 
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ІІІ 
Борисюк Інна 

Володимирівна 
 

11 
Нововолинський науковий ліцей-

інтернат Волинської обласної ради 

Сологуб Олег 
Богданович 

Економіка (18 – 22 березня 2019 року, м. Біла Церква) 

І 
Павліха Віктор 

Юрійович 
11 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 9 

Луцької міської ради» 
Волинської області 

Рибка Олена 
Борисівна 

Біологія (18 – 23 березня 2019 року, м. Харків) 

ІІІ 
Котюк Марія 

Володимирівна 
8 

Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 21 імені Михайла 

Кравчука Луцької міської ради 
Волинської області» 

Ягенська Галина 
Василівна 

ІІІ 
Середюк Дарина 

Ігорівна 
9 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 9 

Луцької міської ради» 
Волинської області 

Багно Олена 
Миколаївна 

ІІ 
Хабазняк 

Владислав 
Костянтинович 

10 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 9 

Луцької міської ради» 
Волинської області 

Багно Олена 
Миколаївна 

І 
Левкович Ірина 

Романівна 
10 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 

«Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського» Луцької міської 

ради Волинської області» 

Косміна Таміла 
Іванівна 

ІІІ 
Свереда Богдан 

Олегович 
11 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 

№ 26 Луцької міської ради 
Волинської області» 

Свереда Ганна 
Михайлівна 

ІІ 
Євдокімова 

Вероніка 
Валентинівна 

11 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 9 

Луцької міської ради» 
Волинської області 

Багно Олена 
Миколаївна 

Географія (18 – 22 березня 2019 року, м. Миколаїв) 

ІІІ 
Побережний 

Валерій 
Володимирович 

8 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 9 

Луцької міської ради» 
Волинської області 

Рибка Олена 
Борисівна 

ІІ 
Вербицький 

Артем 
Віталійович 

8 

Навчально-виховний комплекс 
«Нововолинська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 1-колегіум» 
Нововолинської міської ради 

Волинської області 

Горбач Алла 
Євгеніївна 

ІІ 
Яриніч Ольга 

Олександрівна 
9 

Навчально-виховний комплекс 
«Нововолинська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 1-колегіум 
Нововолинської міської ради 

Волинської області» 

Горбач Алла 
Євгеніївна 

ІІІ 
Подоляк Арсен 

Володимирович 
10 

Волинський науковий ліцей-
інтернат Волинської обласної ради 

Ставецька Людмила 
Анатоліївна 
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ІІ 
Гупало Ольга 

Андріївна 
11 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 

«Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського» Луцької міської 

ради Волинської області» 

Синя Надія 
Антонівна 

Астрономія (24 – 28 березня 2019 року, м. Житомир) 

ІІ 
Яриніч Ольга 

Олександрівна 
9 

Навчально-виховний комплекс 
«Нововолинська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 1-колегіум 
Нововолинської міської ради 

Волинської області» 

Патіюк Ірина 
Юріївна, 

Шигорін Павло 
Павлович 

ІІ 
Приходько 

Андрій 
Олексійович 

10 
Волинський науковий ліцей-

інтернат Волинської обласної ради 

Дубенський Іван 
Васильович, 

Шигорін Павло 
Павлович 

ІІ 
Обертас Андрій 

Сергійович 
11 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 9 

Луцької міської ради» 
Волинської області 

Воробйова Вікторія 
Іванівна, Шигорін 

Павло Павлович 

ІІІ 
Ярощук Даниїл 

Валерійович 
11 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 9 

Луцької міської ради» 
Волинської області 

Воробйова Вікторія 
Іванівна, Шигорін 

Павло Павлович 

Фізика (17 – 22 березня 2019 року, м. Херсон) 

ІІ 
Дударєв Андрій 

Дмитрович 
8 

Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 18 Луцької міської ради 

Волинської області» 

Поліщук Роман 
Вікторович, 

Вілігурський Олег 
Миколайович 

ІІІ 
Корпач Назар 

Ігорович 
8 

Волинський науковий ліцей-
інтернат Волинської обласної ради 

Дубенський Іван 
Васильович, 

Вілігурський Олег 
Миколайович 

ІІІ 
Кравчук 

Володимир 
Володимирович 

9 
Луцька спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської 
ради Волинської області 

Никонюк Василь 
Улянович, 

Вілігурський Олег 
Миколайович 

ІІІ 
Малюк Петро 

Володимирович 
10 

Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів 

с. Новосілки Горохівського району 
Волинської області 

Казіміров Віталій 
Петрович, 

Вілігурський Олег 
Миколайович 

Хімія (17 – 22 березня 2019 року, м. Київ) 

ІІІ 
Калиш Марія-

Вікторія 
Володимирівна 

8 

Володимир-Волинська 
гімназія імені Олександра 

Цинкаловського Володимир-
Волинської міської ради 

Волинської області 

Козік Наталія 
Олександрівна 

ІІ 
Павлюк Богдан 
Миколайович 

8 
Володимир-Волинський ліцей 

«Центр освіти» 
Волинської обласної ради 

Гись Юрій 
Васильович 

ІІІ 
Приступа 

Костянтин 
Володимирович 

11 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 9 

Луцької міської ради» 
Волинської області 

Дубина Дмитро 
Олександрович 
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Екологія (11 – 15 березня 2019 року, м. Кременець) 

ІІІ 
Корець Катерина 

Петрівна 
10 

Волинський науковий ліцей-
інтернат Волинської обласної ради 

Ткачук Мирослава 
Михайлівна 

І 
Золотопупова 

Софія Сергіївна 
11 

Комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 21 імені Михайла 

Кравчука Луцької міської ради 
Волинської області» 

Ягенська Галина 
Василівна 

І 
Шадура 

Катерина 
Ігорівна 

11 

Володимир-Волинська гімназія 
імені Олександра Цинкаловського 

Володимир-Волинської міської 
ради Волинської області 

Козік Наталія 
Олександрівна, 

Степанченко Майя 
Василівна, Бондарук 

Ольга Петрівна 
Інформатика (25 – 29 березня 2019 року, м. Одеса) 

ІІІ 
Римчук Ірина 

Вікторівна 
11 

Комунальний заклад загальної 
середньої освіти Рожищенський 

ліцей № 4 Рожищенської районної 
ради Волинської області 

Герасим’як 
Володимир 

Миколайович, 
Ковалюк Юрій 

Володимирович, 
Кадушкіна Тетяна 

Петрівна 
Трудове навчання  (17 – 22 березня 2019 року, м. Чернівці) 

ІІІ 
Пушкар Вікторія 

Дмитрівна 
8 

Комунальний заклад «Луцький 
навчально-виховний комплекс 

загальноосвітня школа  
І-ІІ ступенів № 7 – природничий 

ліцей» Луцької міської ради» 
Волинської області 

Орлова Зоя 
Володимирівна 

ІІ 
Кривов’язюк 

Михайло 
Олексійович 

11 
Комунальний заклад «Луцький 
ліцей № 3 Луцької міської ради 

Волинської області» 

Догойда Леонід 
Васильович  

Російська мова та література (24 – 27 березня 2019 року, м. Київ) 

ІІІ 
Бортнічук Ірина 
Олександрівна 

11 
Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 7 міста Ковеля 
Волинської області 

Ваць Наталія 
Валентинівна 
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VII. ПЕРЕМОЖЦІ, НОМІНАНТИ МІЖНАРОДНИХ  
УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД 2018/2019 навчального року 

 
ЗОЛОТА МЕДАЛЬ: 
Золотопупова Софія, учениця 11 класу Комунального закладу 

«Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради 
Волинської області» переможниця Міжнародної учнівської олімпіади з 
екології (Кенія).  

Проект: «Ценотичні зв’язки трематод і молюсків у водоймах 
Волинської області». 

Керівники:  
Ягенська Галина Василівна, доцент кафедри теорії та методики 

викладання шкільних предметів Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти; 

 Сухомлін Катерина Борисівна, доктор біологічних наук, професор 
кафедри зоології Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки. 

 
ПОЧЕСНА ГРАМОТА, ГРАНТ НА НАВЧАННЯ В ШКОЛІ «АКАДЕМІЯ 

ФРАЙБУРГ» (АМЕРИКА): 
Андрій Обертас, учень 11 класу Комунального закладу «Луцький 

навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» – номінант 
XIIІ Міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики (International 
Olympiad on Astronomy and Astrophysics, IOAA)  ( м. Кестхей, Угорщина). 

Керівники: 
Воробйова Вікторія Іванівна, учитель Комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»; 
Шигорін Павло Павлович, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри теоретичної та математичної фізики Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. 

БРОНЗОВА МЕДАЛЬ: 
 Ольга Яриніч, учениця Нововолинського ліцею № 1 Нововолинської 

міської ради Волинської області – призер  Міжнародної олімпіади з 
астрономії, яка відбулася у Румунії. 

Керівники: 
Патіюк Ірина Юріївна, учитель Нововолинського ліцею №1 

Нововолинської міської ради Волинської області 
Шигорін Павло Павлович, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри теоретичної та математичної фізики Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. 
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VIIІ. СТИПЕНДІАТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД 

З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 2018/2019 навчального року. 
 
 

1. Лавринюк Богдана Миколаївна, учениця 11 класу
 Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс 
№ 26 Луцької міської ради Волинської області»; Всеукраїнська учнівська 
олімпіада з правознавства – диплом І ступеня. 

 
2. Левкович Ірина Романівна, учениця  10 класу Комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 
імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області»; 
Всеукраїнська учнівська олімпіада з біології  – диплом І ступеня. 

 

3. Павліха Віктор Юрійович, учень 11 класу Комунального 
закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської 
ради» Волинської області; Всеукраїнська учнівська олімпіада з економіки – 
диплом І ступеня. 

4. Шадура Катерина Ігорівна, учениця  11 класу Володимир-
Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського Володимир-
Волинської міської ради Волинської області; Всеукраїнська учнівська 
олімпіада з екології – диплом І ступеня. 
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ІХ.  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 

 
Відповідають за проведення та організаційно-методичне 

забезпечення Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019/2020 н. р. 
працівники Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти:  

Сова Ольга Олександрівна – українська мова та література 
Бацмай Світлана Анатоліївна – англійська мова  
Заїка Оксана Олександрівна – німецька мова, іспанська мова 
Ураєва Ірина Григорівна – французька мова  
Олевська Ірина Ігорівна – правознавство, історія  
Гребенюк Тетяна Семенівна –  економіка  
Сусь Сергій Іванович – математика  
Мацюк Лариса Миколаївна – біологія, екологія  
Григор’єва Наталія Володимирівна – географія  
Савош Валентин Олексійович – астрономія, фізика  
Кащенюк Мирослава Ростиславівна – хімія  
Остапчук Лариса Романівна, Гісь Ігор Володимирович – 

інформатика, інформаційні технології 
Варемчук Василь Ярославович – трудове навчання  
Бондарук Лілія Миколаївна – польська мова, російська мова  
Миколайчук Анжела Володимирівна – робота з обдарованою 

учнівською молоддю 
Роговська Лариса Іванівна, головний спеціаліст відділу дошкільної, 

загальної середньої та вищої освіти управління освіти, науки та молоді 
Волинської облдержадміністрації (72 71 51) 
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X. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ТА РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ З 
ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З 

НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 2019/2020 Н. Р. 
 
1. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

22.09.2011 № 1099  «Про затвердження Положення про Всеукраїнські 
учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-
захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін  
та конкурси фахової майстерності». 

2. ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-
дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 
фахової майстерності. 

3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
16.01.2012 № 29 «Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські 
учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-
захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін 
та конкурси фахової майстерності». 

4. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
26.03.2012 № 360 «Про затвердження Змін до Положення про 
Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних 
предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 
спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності». 

5. Наказ МОН № 712 від 23 травня 2019 року «Про проведення 
Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, 
біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 
2019/2020 навчальному році». 

6. Наказ МОН від 06.08.2019 № 1077 «Про проведення 
Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 
2019/2020 навчальному році». 

7. Лист МОН від 14.09.2017 № 21.1/10-1947 «Про деякі питання 
організації учнівських олімпіад». 

8. Наказ Управління освіти науки та молоді, Волинської обласної 
державної адміністрації від 23.09.2019 № 481 
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Додаток  1 
 

Результати обласної учнівської олімпіади з математики 

імені академіка М. П. Кравчука 2018/2019 н. р. 

№ 

з/п 

Команда від району 

 /міста/ ліцею 

Очний тур  

Фактична 

кількість 

учасників 

Диплом Разом Кількість 

балів 

Рейтинг Місце 

І ІІ ІІІ 

1 м. Ковель     0 0 0,00  

2 Волинський науковий ліцей 3  1 1 2 4 1,33 2 

3 м. Луцьк 31 5 6 8 19 51 1,65 1 

4 Камінь-Каширський район 17 1 2 3 6 14 0,82 4 

5 Військовий ліцей 7  2 1 3 7 1,00 3 

6 м. Нововолинськ     0 0 0,00  

7 Горохівський район     0 0 0,00  

8 Ковельський район     0 0 0,00  

9 Нововолинський науковий ліцей     0 0 0,00  

10 м. Володимир-Волинський 1   1 1 1 1,00 3 

11 Локачинський район 3  1 1 2 4 1,33 2 

12 Іваничівський район 2    0 0 0,00  

13 Турійський район     0 0 0,00  

14 Рожищенський район     0 0 0,00  

15 Ківерцівський район 1   1 1 1 1,00 3 

16 Ратнівський район 9  1 2 3 5 0,56 5 

17 Любомльський район     0 0 0,00  

18 Любешіський район     0 0 0,00  

19 Володимир-Волинський район 3   1 1 1 0,33 6 

20 Володимир-Волинська СШ     0 0 0,00  

21 Маневицький район     0 0 0,00  

22 Луцький район     0 0 0,00  

23 Шацький район     0 0 0,00  

24 Люблинецький ліцей     0 0 0,00  

25 Старовижівський район     0 0 0,00  

26 Княгининівський ліцей 0    0 0 0,00  

 Разом 77 6 13 19 38    
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Додаток 2 
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Додаток 3 
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Додаток 4 
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Додаток 5  
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Додаток 6 
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Рисунок 15. 
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