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НАКАЗ 
 

24.10.2018          № 187 

 

Про організацію роботи  

учителів-предметників 

з підготовки учнів до ЗНО,  

ДПА, олімпіад, конкурсів  

та тестувань, написання 

 наукових робіт 

 у МАН України у 2018-2019 н.р. 

 

 
 Відповідно до річного плану роботи школи вчителі здійснюють підготовку учнів до 

участі в олімпіадах та творчих конкурсах, допомагають старшокласникам у підготовці до 

ЗНО, ДПА, написанні проектів, наукових робіт для  МАН України, здачі тестів на 

сертифікати  IELTS (рівень В2), TOEFL, у підготовці  до міжнародної програми  Flex.  

Учні школи беруть участь у таких видах інтелектуальних  змагань: 

 Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін; 

 Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів- 

членів МАН; 

 Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика; 

 Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді 

ім. Т. Шевченка; 

 Міжнародному природничому інтерактивному учнівському конкурсі 

«Колосок» ; 

 Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» ;  

 Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер» ; 

 Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» ; 

 Всеукраїнській грі з англійської мови «Пазл». 

  Всеукраїнських конкурсах: 

 фізичному «Левеня»; 

 з англійської мови «Гринвіч»; 

 з німецької мови «Орлятко»; 

 з французької мови «Галлус»; 

 історичному «Лелека». 

І такі види роботи дають вагомі результати. 

  Наш навчальний заклад увійшов у топ - 200 найкращих шкіл України , посівши 106 

місце   серед 16,9 тисяч навчальних закладів України. 

У  загальному рейтингу шкіл міста Тернополя наша  школа є  другою   за 

результатами ЗНО-2018.  

Успіхи школярів  підтверджуються і результатами  на олімпіадах, конкурсах тощо.  

У 2017-2018 н.р.    у  І  ( шкільному) етапі олімпіад взяли участь 357 учнів , що 

становить 35 %. Команду школи на міському етапі представляли 65 учнів і 62 з них стали 

переможцями ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад. А це становить 94 %.  
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Переможцями міського  етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад з навчальних дисциплін 

визнано 62 учнів. 

З ЕКОЛОГІЇ  

 Савку Олесю  (10-Б) –І  м. ( уч.Судомир Л.М.). 

З ГЕОГРАФІЇ        

 Білозецьку Христину(11-Б ) –ІІ м.  ( уч.Слотюк В.М.)                                 

 Савку Олесю (10-В) – ІІ  м.  ( уч.Бердей О.В.)   

 Оплету Ольгу (10-Б) – ІІІ м.  ( уч.Бердей О.В.)   

 Слободян Анастасію (9-Б) –ІІІ м.( уч.Слотюк В.М.) 

З  МАТЕМАТИКИ   

 Кирилюк Тетяну  (7-Б кл.)– IІІ м.  ( уч.Климчук В. Я. )   

 Нікітенко Тетяну (7-А кл.) – IIІ м.( уч.Штокало  М.Л. )   

 Стаханську Анастасію (10-А кл.) – II м.( уч.Штокало  М.Л. )   

З  АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ              

 Савку Олесю (10-В кл.) – І  м. (вч. Дідик О.В.) 

 Піменову Камілу  – (9-А кл.) – I   м. (вч. Дидина Н.О.) 

 Богуна Максима (8-В) –І м. (вч. Павловська І.М. ) 

 Луцишин  Тетяну  (11-Б кл.) – ІІ  м. (вч. Розум Н.О.) 

 Романишин Оксану (11-В кл.) – ІІ  м. (вч. Гречкосій І.Є.) 

 Озірянську Настю (10-В кл.) – II  м. (вч. Дідик О.В.) 

 Дрогобицьку Дарину(11-Б кл.) – IІІ м .(вч. Розум Н.О.) 

 Антюк Вікторію   (10-Вкл.)– ІІІ м. (вч. Тарасенко  О.Л.) 

 Шкільну Настю   (10-А кл.) – ІІІ м. (вч. Васько  О.І.) 

 Бобровську Ірину    (9-А кл.) – ІІІ  м. (вч. Ничко  Л.Я.) 

 Маланчука Іллю  (9-Б кл.) – IІІ м. (вч. Ростоцька М.Є.) 

 Сінько Діану   (9-В кл. ) – ІІІ  м. (вч. Грода Г.М.) 

 Сліпченко Дарину (8-Б кл.) – IІІ м. (вч. Окаринська О.В.) 

З  ІСТОРІЇ  

 Цвика  Дмитра (11-В) – ІІ м. (вч. Курилович Г.В.) 

 Сліпченко Дарину (8-Б кл.) – IІІ м.(вч. Курилович Г.В.)  

З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

 Гирилу Владислава (9-Б кл.) – І м.  (вч. Бойко І.Л.) 

 Семчишина Павла (10-В кл.) – ІІ  м. (вч. Бойко І.Л.) 

З ФРАНЦУЗЬКОЇ  МОВИ 

 Савку Олесю (10-В кл.) – І м.  (вч. Сагайдак К.О.) 

 Луцишин Тетяну (11-Б кл.) – ІІ м. (вч. Нагорна Н.М.) 

 Лукащука Василя (9-Б кл.) – ІІ м. (вч. Сисак І.С.) 

 Жук Дарину (8-В кл.) – ІІ м.(вч. Сагайдак К.О.) 

 Дорохову Надію (8-А кл.) – ІІІ м.(вч. Сагайдак К.О.)   

З  ЕКОНОМІКИ 

 Хаєцьку Марту (11-Б) – II  м. (вч. Бердей О. В.)  

  

З АСТРОНОМІЇ   

 Мочульського  Ростислава (11-А кл.)– ІI м. (вч. Орлова Н.В .)  

 Величко Діану– (10-Б кл.)– III м. (вч. Базюк О. Я.)   

З  ХІМІЇ 

 Брюхань Софію (9-А) – І м. (вч. Іщенко О. К.) 

 Стаханську Анастасію (10-А) – І м. (вч. Іщенко О. К.) 

 Сухарського Максима   ( 8-Б) – ІІ м. (вч. Іщенко О. К.) 

 Клизуба Павла  (10-Б) – ІІ  м. (вч. Іщенко О. К.) 

 Симко Катерину (11-В) – ІІ м.(вч. Іщенко О. К.) 

 Гуменного   Владислава (8-Б) – ІІІ м.(вч. Іщенко О. К.) 



 Оплету Ольгу (10-Б) – ІІІ м. (вч. Іщенко О. К.)   

З  УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ     та   ЛІТЕРАТУРИ   

 Лукащука Василя  (9-Бкл.)– I м. (вч. Канак В. М.) 

 Оплету Ольгу   (10-Б кл.) – I м.(вч. Канак В. М.) 

 Гутика Дениса  – (11-А кл.)– IІ  м. (вч. Мужилівська О.І. ) 

 Цвика Дмитра (11-В) – II м.    (вч. Гунтик О. В.) 

 Сліпченко Дарину (8-Б кл.) – IІ м.(вч. Філь К. Д.) 

 Маланчука Іллю (9-Бкл.)– IІ м. (вч. Канак В. М.) 

 Зубар Ірину(7-Б кл.) – IІІ м. (вч. Філь К. Д.) 

З  ФІЗИКИ   

 Мочульського  Ростислава (11-А кл.)– I м. ( уч.Орлова Н. В.) 

 Хомишин  Олександру (10-В кл.) – I  м. ( уч.Орлова Н. В.)  

 Брюхань Софію (9-А кл.)– I м. ( уч.Орлова Н. В.)   

 Зубар Ірину(7-Б кл.) – IІ  м. (вч. Романів Т. В.) 

 Кирилюк Тетяну  (7-Б кл.)– IІ м. (вч. Романів Т. В.) 

 Гуменного  Владислава (8-Б)  – III м. ( уч.Орлова Н. В.)   

З  ПРАВОЗНАВСТВА 

 Дідух Марію  (10-Б)– І  м.  ( уч.Морозюк Г. С.) 

 Савку Олесю  (10-В) – ІІ м.( уч. Морозюк Г. С.) 

 Ковалик Софію (10-Б) – ІІІ м. ( уч.Морозюк Г. С.) 

З   БІОЛОГІЇ  

 Савку Олесю  (10-В) – ІІ м.( уч.Судомир Л.М.) 

 Симко Катю (11-В) –  ІІІ м.( уч.Судомир Л.М.)  

 Шведу Тараса (9-Б) –  ІІІ м.( уч.Судомир Л.М.)  

З ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ 

 Ковалик Софію (10-Б) – ІІІ м.( уч. Величенко Н.І.)  

 Новицьку Христину (9-В) – ІІІ м.( уч. Величенко Н.І.) 

Ці успіхи – результат копіткої і цілеспрямованої праці усього колективу школи, яка 

ведеться уже протягом багатьох років, спільне досягнення учнів, вчителів та батьків.   

       Школярі завоювали 12 перших місць, 26 других місця , 24 третіх місця. Відрадно, що 

наші учні є всебічно обдарованими, окремі з них стали переможцями ряду олімпіад. Як-от: 

Савка Олеся - 6-и олімпіад : з правознавства, географії, біології, екології, англійської та 

французької мов. Оплета Оля – з 3-ох олімпіад: з географії, хімії, української   мови .  

Лукащук Василь,Стаханська Настя, Луцишин Тетяна, Цвик Дмитро, Сліпченко Дарина,  

Маланчук Ілля, Лукащук Василь, Мочульський Ростислав, Брюхань Софія стали 

переможцями 2-ох олімпіад. 

Призерами обласного етапу стали  22  учні.  

 

  Зокрема,  з таких предметів: 

Предмет ПІБ учня Клас Місце Учитель 

астрономія Мочульський Ростислав    11-А ІІ Орлова  Н.В. 

математика Стаханська Анастасія   10-А ІІІ Штокало М.Л.  

екологія Савка Олеся   10-В І Судомир Л.М. 

англійська мова Піменова Каміла   

Савка Олеся   

Романишин Оксана   

9-А 

10-В 

11-В 

ІІ 

ІІ 

ІІІ 

Дидина Н.О. 

Дідик О.В. 

Гречкосій І.Є. 

правознавство Дідух Марія   10-В ІІ Морозюк Г.С. 

хімія Брюхань Софія   

Стаханська Анастасія     

Симко Катерина   

9-А 

10-А 

11-В 

ІІІ 

І 

ІІІ 

Іщенко О.К. 

Іщенко О.К. 

Іщенко О.К. 

біологія Савка Олеся   10-В І Судомир Л.М. 

історія Цвик Дмитро   11-В ІІ Курилович Г.В. 

німецька мова Гирила Владислав  9-Б ІІ Бойко І.Л. 



французька мова Лукащук Василь   

Савка Олеся   

Луцишин Тетяна   

Степанюк Тетяна   

9-Б 

10-В 

11-Б 

11-В 

І 

І 

ІІ 

ІІІ 

Сисак І.С. 

Сагайдак К.О. 

Нагорна Н.М. 

Сагайдак К.О. 

 

фізика Брюхань Софія   

Хомишин Олександра   

Мочульський Ростислав   

9-А 

10-В 

11-А 

ІІІ 

ІІ 

І 

Орлова Н.В. 

Орлова Н.В. 

Орлова Н.В. 

українська мова 

і література 

Оплета Ольга  

Цвик Дмитро    

10-Б 

11-В 

ІІ 

ІІІ 

Канак В.М. 

Гунтик О.В. 

 

Учасниками Всеукраїнських олімпіад були : 

з французької мови 

• Лукащук  Василь  , учень 9-Б класу                              

• Савка Олеся , учениця 10-В класу   

з фізики  

• Мочульський  Ростислав ,  учень 11-А класу                 

з екології  

• Савка Олеся , учениця10-В класу                                                           

з хімії 

• Стаханська Анастасія , учениця 10-А класу  

З перемогою повернулись 2 школярів: 

Лукащук  Василь , учень 9-Б класу, нагороджений дипломом ІІ ступеня  з французької мови 

(уч. Сисак Ірина Степанівна), 

Савка Олеся , учениця 10-В класу, нагороджена  дипломом ІІІ ступеня  з екології (уч. 

Судомир Ліля Мирославівна).   

 У 2017-2018н.р. іменні щомісячні стипендії міського голови були 

призначені учням 7-11 класів, які є переможцями чи призерами олімпіад, 

інтелектуальних турнірів , мають високі досягнення у науковій та пошуково- 

дослідницькій діяльності, беруть активну участь в органах учнівського  

самоврядування, громадському житті навчальних закладів та міста у 17 галузях. За рішенням 

комісії - 9 учням нашої школи було призначено стипендії у таких номінаціях:  

 у галузі мовознавства (українська мова) – стипендію імені Дмитра Бучка  Олі  Оплеті;  

 у галузі мовознавства (іноземна мова) – стипендію імені Зенона Кузелі – Тетяні Луцишин;  

 у галузі фізики – стипендію імені Івана Пулюя -  Ростиславу Мочульському ;   у галузі 

географії – стипендію імені Степана Рудницького - Христині Білозецькій ; 

 у галузі хімії  – стипендію імені Івана Горбачевського    - Софії Брюхань  ; 

 у галузі правознавства – стипендію імені Степана Дністрянського - Олесі Савці ;  

 у галузі музики – стипендію імені Володимира Барвінського – Анастасії Стаханській ;  

 у галузі поезії та літературознавства – стипендію імені Володимира Гнатюка   – Денису 

Гутику ;  

 як найкращій учениці школи – Олександрі Хомишин. 

  

          За наслідками 2017-2018 н. р. стипендії Тернопільської міської ради було 

призначено 11 учням   за вагомі досягнення у навчанні, громадську активність, наполегливу 

працю.Вони здобули перемогу у таких номінаціях. 

 Номінація «Кращий учень школи»  -  Стаханська Анастасія Олександрівна - учениця 11-А 

класу 

 

• 2018 р. – переможець ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України  

(диплом ІІ ступеня). 



• 2018 р. – Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської 

обласної ради за досягнуті вагомі результати у номінації «Біологія та хімія» (премія імені 

Івана Горбачевського). 

• 2018 р. - учасник ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (диплом учасника). 

• 2018 р. - переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (диплом 

ІІІ ступеня). 

 

У галузі мовознавства (українська мова) – стипендія імені Дмитра Бучка - Оплета Ольга 

Іванівна – учениця 11-Б класу 

 

• 2018 р. - переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та 

літератури (диплом ІІ ступеня). 

• 2017 р. – переможець ІІ етапу VIIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. 

Т.Шевченка (ІІ місце). 

• 2017 р. – переможець ІІ етапу ХVIIІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра 

Яцика (ІІІ місце). 

• 2018 р. – переможець ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (ІІІ місце). 

• 2018 р. – переможець ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії (ІІІ місце). 

 

У галузі мовознавства (іноземна мова) – стипендія імені Зенона Кузелі - Лукащук Василь 

Васильович – учень 10-Б класу 

 

• 2018 р. - переможець ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з французької мови (диплом ІІ 

ступеня). 

• 2018 р. – Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської 

обласної ради за досягнуті вагомі результати у номінації «Іноземні мови» (премія імені 

Зенона Кузелі). 

• 2018 р. - переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови 

(диплом І ступеня). 

• 2018 р. – переможець ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури (І 

місце). 

• 2017 р. – переможець ІІ етапу ХVIIІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра 

Яцика (І місце). 

 

У галузі літературознавства і поезії – стипендія імені Володимира Гнатюка - Сліпченко 

Дарина Миколаївна – учениця 9-Б класу 

 

• 2017 р. – переможець ІІІ етапу VIIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. 

Т.Шевченка (диплом І ступеня). 

• 2017 р. - призер ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та 

літератури (ІІ місце). 

• 2017 р. - призер ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови (ІІІ місце). 

• 2018р. – переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт Малої 

академії наук України серед учнів 6-8 класів (диплом І ступеня). 

• 2018 р. – сертифікат мовного іспиту IELTS (рівень C1). 

• 2017 р. – переможець ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії (ІІІ місце) 

 

У галузі фізики – стипендія імені Івана Пулюя - Хомишин Олександра Андріївна – учениця 

11-В класу 

 

• 2018 р. – переможець ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України (диплом ІІІ ступеня). 



• 2018 р. – Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської 

обласної ради за досягнуті вагомі результати у номінації «фізика» (премія імені Івана 

Пулюя). 

• 2018 р. – призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики (диплом ІІ ступеня). 

• 2018 р. – призер національного етапу Міжнародної конференції молодих вчених «ICYS - 

Украіна» (ІІІ місце). 

• 2018 р. – переможець обласного фестивалю фізичного експерименту (диплом І ступеня). 

• 2017/2018 н.р. – навчання у Всеукраїнській науковій фізичній школі. 

 

У галузі музики (володіння музичним інструментом) – стипендія імені Василя Барвінського 

- Чучук Тетяна Олегівна – учениця 6-Б класу 

 

• 2018 р. – переможець обласного конкурсу юних піаністів (диплом І ступеня). 

• 2017 р. – переможець обласного конкурсу юних піаністів (диплом ІІ ступеня). 

 

У галузі біології – стипендія імені Степана Гжицького - Савка Олеся Олегівна – учениця   

11-В класу 

 

• 2018 р. - переможець ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з екології (диплом ІІІ ступеня). 

• 2018 р. – Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської 

обласної ради за досягнуті вагомі результати у номінації «екологія» (премія імені Івана 

Верхрадського). 

• 2018 р. - переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології (диплом І 

ступеня). 

• 2018 р. - переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (диплом І 

ступеня). 

• 2018 р. - учасник ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з французької мови (диплом учасника). 

• 2018 р. - переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови 

(диплом І ступеня). 

• 2018 р. - призер ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови (диплом ІІ 

ступеня). 

• 2017 р. - призер ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (ІІ місце). 

• 2017 р. - призер ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (ІІ місце ). 

 

У галузі хімії – стипендія імені Івана Горбачевського - Брюхань Софія Олександрівна – 

учениця 10-А класу 

 

• 2018 р. - переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (диплом ІІІ 

ступеня). 

• 2018 р. - переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики (диплом ІІІ 

ступеня). 

• 2018 р. - переможець ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (І місце). 

• 2018 р. – міський етап конкурсу «Безпека в житті- життя в безпеці» (ІІІ місце). 

 

У галузі фізичної культури та спорту – стипендія імені Андрія Юркевича - Медоєва 

Олександра Олегівна – учениця 10-А класу 

 

• 2018 р. - чемпіонат України з біатлону пам’яті ЗТУ Зоріна Б.М. (диплом за І місце у 

естафеті 3на 5 км). 

• 2018 р. – відкритий чемпіонат Тернопільської області та Всеукраїнські змагання з лижних 

гонок (ІІІ місце). 

• 2017 р. - чемпіонат України з біатлону пам’яті ЗТУ Зоріна Б.М. (диплом за ІІ місце у супер-

спринті). 



• 2017 р. - чемпіонат України з біатлону пам’яті ЗТУ Зоріна Б.М. (диплом за ІІ місце у супер-

спринті). 

• 2017 р. - чемпіонат України з біатлону пам’яті ЗТУ Зоріна Б.М. (диплом за ІІ місце у 

індивідуальній гонці). 

• 2017 р. - чемпіонат України з біатлону пам’яті ЗТУ Зоріна Б.М. (диплом за ІІ місце у 

естафетній гонці). 

• 2017 р. - чемпіонат Тернопільської області у лижних гонках (диплом за ІІ місце у 

естафетній гонці). 

• 2017 р. – всеукраїнські змагання з літнього біатлону (ІІ місце). 

• 2017 р. – відкритий чемпіонат Тернопільської області з літнього біатлону (І місце). 

• 2017 р. – відкритий чемпіонат Тернопільської області з лижних перегонів (І місце). 

• 2017 р. – відкритий чемпіонат Тернопільської області з спринтерської гонки (ІІ місце). 

• 2017 р. – переможець номінації «Кращий спортсмен» КУТОР «ТОДЮСШ із зимових видів 

спорту» (диплом). 

 

У галузі правознавства – стипендія імені Станіслава Дністрянського -  Дідух Марія 

Юріївна – учениця 11 –В класу 

 

• 2018 р. - переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (диплом 

ІІ ступеня). 

• 2018 р. – призер міського етапу конкурсу «Безпека в житті – життя в безпеці - 2018» (ІІ 

місце). 

• 2018 р. - Грамота у номінації «За волю до перемоги» відкритого Західноукраїнського 

інтелектуального турніру «NATUS VINCERE». 

 

У галузі учнівського самоврядування – стипендія імені Володимира Лучаківського - 

Півторак Олеся Марія Святославівна – учениця 11 –В класу 

 

• 2018 р. – президент міського учнівського самоврядування «Наснага». 

• 2018 р. – переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України (диплом ІІ ступеня). 

• 2017 р. – участь у міському конкурсі учнівської молоді «Знати сьогодні, щоб жити завтра» 

(ІІІ місце). 

             Не меншими є успіхи наших школярів у науково-дослідницькій роботі.                         

4 учні школи  стали  переможцями ІІ ( обласного)  етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського комунального територіального 

відділення Малої академії наук України: 

• Хомишин  Олександра (уч. 10-В класу) – диплом   І ст. (секція експериментальної фізики), 

• Стаханська Анастасія (уч. 10-А класу) – диплом  ІІ ст. (секція медицини), 

• Півторак Олеся (уч. 10-В класу) – диплом ІІ ст. (секції історії України), 

• Юрків Вікторія  (уч. 10-А класу) – диплом ІІ ст. (секція зоології, ботаніки). 

 Переможцями  ІІІ  (заключного)   етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського комунального територіального 

відділення Малої академії наук України стали: 

• Хомишин  Олександра (уч. 10-В класу) – диплом   ІІІ ст. (секція експериментальної фізики) 

• Стаханська Анастасія (уч. 10-А класу) – диплом  ІІ ст. (секція медицини). 

              Цьогоріч  до роботи у Малій академії наук України  ми залучили учнів 6-8 класів,    

які , як ми переконані , гідно продовжать традиції  щорічних переможців. Зокрема, роботи на 

конкурс подали: 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

по 

батькові 

учасника 

конкурсу 

Секція Клас Тема роботи 

Науковий 

керівник 

(прізвище, ім’я, 

по батькові) 



1. Гуменний  

Владислав  

Тарасович 

«Енергозбереження 

в побуті» 

8-Б Енергозберігаючі 

технології та шкода від 

енергозберігаючих ламп 

Орлова Н.В. 

2. Мацевко  

Євгенія  

Дмитрівна 

«Альтернативна 

енергетика» 

8-А Відновлювальна 

енергетика 

Орлова Н.В. 

3. Тереба  

Вікторія 

Ігорівна 

«Екологічно 

безпечні технології 

та 

ресурсозбереження» 

8-А Глобальне потепління – 

загроза людству 

Орлова Н.В. 

4. Кирилюк  

Тетяна  

Вікторівна 

Фізика 7-Б Атмосфера планет 

Сонячної системи земної 

групи 

Романів Т.В. 

5. Космина  

Максим  

Володимирович 

«Альтернативна 

енергетика» 

7-А Розвиток 

відновлювальних джерел 

енергії на прикладі 

сонячних електростанцій 

Тригук Т.В. 

6. Катрук  

Антоніна  

Олегівна 

Зоологія 7-В Особливості коней та 

факти про них 

Судомир Л.М. 

7. Собчук  

Юлія  

Василівна 

Біологія 8-Б Харчові добавки та їх 

вплив на організм  

людини 

Гетманюк І.Б. 

8. Зубар  

Ірина  

Ігорівна 

Хімія 7-Б Використання барвників 

для виготовлення 

продуктів харчування в 

Україні 

Хома В.В. 

9. Нижегородова 

Аліна 

Олексіївна 

Географія, 

гідрологія 

6-Б Гідрологічні об’єкти 

України та Європи в 

контексті занять 

вітрильним спортом 

Бердей О.В. 

    10. Сонічева 

Соломія  

Володимирівна 

Історія України 8-Б Тернопіль, якого вже 

немає 

Курилович Г.В. 

11. Цюпа 

Тетяна 

Віталіївна 

Історія України 8-Б Гетьманські столиці 

України 

Курилович Г.В. 

12. Струганець 

Соломія  

Анатоліівна 

Французька мова 8-В Французькі власні назви 

та способи їх перекладу 

Сагайдак К.О. 

13. Цуфал  

Тімея 

Іштванівна 

Німецька мова 8-А Втілення особливостей 

національного 

характеру у культури в 

українських та 

німецьких прислів’ях і 

приказках 

Гелюх Т.П. 

14. Матвіїшин  

Анастасія  

Вікторівна 

Німецька мова 6-Б Особливість модальних 

дієслів крізь призму 

німецьких казок «Frau 

Holle» «Der Süße Brei» 

братів Гримм 

Гелюх Т.П. 

15. Сліпченко  

Дарина  

Миколаївна 

Англійська мова 8-Б Англійський сленг як 

важлива частина 

мовлення 

Окаринська О.В. 



16. Войтюк 

Вікторія 

Сергіївна 

Математика 6-В Роль відсотків у 

сучасному житті 

Пільгун С.В. 

 

Переможцями стали: 

1. Собчук Юлія Василівна, уч. 8 класу , ІІІ місце у секції «Валеологія» 

2. Зубар Ірина Ігорівна уч.,7 класу,  ІІ місце у секції «Хімія» 

3. Катрук Антоніна Олегівна,  уч. 7 класу,  ІІІ місце у секції «Зоологія, ботаніка» 

4. Сліпченко Дарина Миколаївна, уч. 8 класу, І місце у секції «Англійська мова» 

5. Матвіїшин Анастасія Вікторівна, уч. 6 класу, ІІ місце у секції «Німецька мова» 

6. Цуфал Тімея Іштванівна, уч. 8 класу,  ІІІ місце у секції «Німецька мова» 

7. Струганець Соломія Анатоліївна, уч. 8 класу, ІІ місце у секції «Французька мова» 

8. Гуменний Владислав Тарасович, уч. 8 класу, ІІІ місце у секції «Енергозбереження в побуті 

та навчальному закладі» 

9. Мацевко Євгенія Дмитрівна, уч. 8 класу, ІІ місце у секції «Альтернативна енергетика» 

10. Космина Максим Володимирович, уч. 7 класу, ІІІ місце у секції «Альтернативна 

енергетика» 

11. Тереба Вікторія Ігорівна, уч. 8 класу, ІІІ місце у секції «Екологічно безпечні технології та 

ресурсозбереження» 

12. Кирилюк Тетяна Вікторівна, уч. 7 класу, ІІІ місце у секції «Астрономія та астрофізика» 

13. Войтюк Вікторія Сергіївна, уч. 6 класу, ІІІ місце у секції «Математика» 

14. Сонічева Соломія Володимирівна, уч. 8 класу, І місце у секції «Історичне краєзнавство» 

15. Нижегородова Аліна Олексіївна, уч. 6 класу,  ІІІ місце у секції «Гідрологія» 

 

    Вагомих успіхів досягли наші школярі  і в різноманітних конкурсах, змаганнях, 

наукових дослідженнях та експериментах. 

        Переможцями ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

молоді імені Тараса Шевченка стали:   

 Зубар Ірина (7-Б кл.) – I  м. (  уч. Філь К.Д.) 

 Сліпченко Дарина  (8-Б)- І м. (  уч. Філь К.Д.) 

 Оплета Ольга  (10-Б) – ІІ  м. (  уч. Канак  В.М.).) 

  Переможцями ІІІ етапу    стала  Сліпченко Дарина  (8-Б) - І м. (  уч. Філь К.Д.), вона також 

була учасницею Всеукраїнського етапу  і гідно представила нашу область у Києві. 

  Переможцями  ІІ етапу ХУІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика визнано таких учнів:    

Лукащука  Василя (9-Б кл.) – І м.  (уч. Канак  В.М.).) 

Якушевич  Ярину  (3-А)- ІІ м.  (уч. Копка   Т.В.) 

Оплету  Ольгу  (10-Б) – ІІІ  м. (уч. Канак  В.М.) 

         27 березня 2018р. у Тернопільському національному економічному університеті було 

проведено інтелектуальну гру «Shevchenko Mind Game». 

У змаганнях брали участь учні з 27 шкіл Тернополя. 

 Команда 9-Б класу       ( Біловус Ольга, Слободян Настя, Богомол Юліан, Безпалько 

Олександр,  Шведа Тарас) у наполегливій боротьбі здобула ІІІ місце і перемогу у  номінації 

«Активні та згуртовані». 



            24-25 березня 2018 року на базі КЗ ТМР «СЮТ» проведено відкритий міський 

конкурс учнівської молоді «БАЙТ-2017».Мета конкурсу – організація змістовного дозвілля, 

стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку учнів, виявлення 

обдарованих дітей, підведення підсумків позакласної та позашкільної роботи з учнями.                       

Конкурс проводився у номінаціях «Офіс-менеджмент», «Комп’ютерна графіка-дизайн», 

«WEB дизайн-програмування», «Програмування» у таких вікових категоріях: молодша, 

старша та молодіжна. Участь у конкурсі взяли 8 учнів нашої школи. 24 березня учасники 

конкурсу захищали домашні роботи та виконували цікаві, творчі практичні завдання, а                  

25 березня відбулось урочисте нагородження призерів конкурсу в Центрі Науки Тернополя. 

 У номінації "Офіс-менеджмент" І місце посіла Новицька Христина, учениця 9-В 

класу, та ІІІ місце - Ковалик Софія, учениця 10-Б класу. 

 У номінації "Комп’ютерна графіка" ІІІ місце здобув учень                                   8-

Б класу Недільський Максим. 

         21-22 березня 2018 р. відбувся ІІ відкритий Західноукраїнський інтелектуальний 

турнір «Natus vincere» на кубок ректора Тернопільського національного економічного 

університету.» 

            Команда «Євдаймонія» у складі  

 Ковалик Софії 

 Величко Діани 

 Парила Соломії 

 Оплета Ольги 

 Місяк Надії 

(керівник - практичний психолог Проць Надія Ярославівна) гідно представила ТСШ №3, 

посівши 4 місце.      

У номінації «Інтелектуальний потенціал  суспільства» перемогла команда «Феміда» у 

складі : 

 Дідух Марії 

 Савки Олесі 

 Антюк Вікторії 

 Цвика Дмитра 

 Задорожного  Владислава 

 

(керівник - вчитель правознавства Морозюк Галина Степанівна). 

      24 лютого 2018 року на базі КЗТМР «Станція юних техніків» пройшли змагання із 

швидкісного радіоконструювання. Команда нашої школи у складі Оконського Юліана (10-В 

клас) та Тирчика Святослава (9-В клас) зайняла         ІІ командне місце на цих змаганнях.          

А Оконський Юліан зайняв ІІ місце в особовому заліку. 

          Учениці Хомишин Олександра (10-А клас ) та  Брюхань Софія( 9-А клас) стали 

переможцями Фестивалю фізичного експерименту , здобувши дипломи І та ІІ ст.  

Важливо, щоб учні школи брали активну участь в конкурсах усіх рівнів, набували 

досвіду і активно спілкувалися з обдарованими дітьми з інших навчальних закладів. 

Педагогам школи необхідно відповідально ставитись до підготовки випускників школи до 

ЗНО та ДПА, учнів школи до олімпіад, турнірів, конкурсів, приділяючи цьому більше уваги 

під час уроків та в позаурочний час.  

З метою якісної підготовки учнів до предметних олімпіад, конкурсів, тестувань, 

спортивних змагань, турнірів, до здачі ДПА та ЗНО-2019, 

  



НАКАЗУЮ: 

1. Учителям-предметникам, які працюють в 11-х, 9-х класах, більше часу під час уроків 

приділяти підготовці учнів до ЗНО та ДПА шляхом використання тестових завдань, 

посібників «ЗНО-2018», on-line тестування на testportal.gov.ua, здійснювати повторення 

вивченого у 5-11-х класах матеріалу, який виноситься на ЗНО.  

2. Учителям-предметникам, які викладають у школі, протягом року (в терміни  

оголошення випробування) надавати учням допомогу у підготовці до конкурсів, олімпіад, 

турнірів у позаурочний час. 

3. Затвердити  такий графік проведення додаткових занять, консультацій: 

 

3.1   з учнями 11 класів при підготовці до ЗНО, ДПА-2019: 

№ п/п ПІБ вчителя Фах День 

проведення 

консультації 

Час Місце 

проведення 

1.  Васько Ольга Ігорівна англійська мова вівторок 16.00-17.00 каб. № 53 

2.  Слободян Леся Орестівна англійська мова понеділок 

 

17.00-18.00 каб. № 40а 

3.  Штокало Марія Леонідівна математика четвер 15.10-16.00 

  

каб.№ 35 

4.  Курилович Галина 

Володимирівна 

історія України п’ятниця 15.10-16.00 

 

каб.№ 36 

5.  Орлова Наталя Василівна фізика п’ятниця 14.30-15.30 каб. № 30 

6.  Іщенко Ольга Кастянтинівна хімія понеділок 

четвер 

15.30-16.30 

15.30-16.30 

 

каб № 40 

 

7.  Судомир Ліля Мирославівна біологія  середа 

 

15.10-16.00 

   

каб.№ 46 

8.  Базюк Ольга Яківна математика  п’ятниця 14.10-15.10 

  

каб. № 43 

9.  Сагайдак Катерина 

Олександрівна 

французька мова 

 

четвер 16.20-17.05 

  

каб. №36 

10.  Канак Валентина Миколаївна українська мова 

та література 

понеділок 18.15-19.10 каб. № 42 

11.  Гандзій Наталія Богданівна українська мова 

та література 

четвер 15.10-16.10 каб. № 34 

12.  Бердей Олена Віталіївна географія, 

економіка 

середа 14.00-15.00 каб.№ 30 

13.  Шендеровська Любов Василівна українська мова 

та література 

понеділок 

      четвер 

18.15-19.10 

18.15-19.10 

каб. № 20 

14.  Дідик Олеся Володимирівна англійська мова п’ятниця 18.00-19.00 каб. № 55 

 

3.2.   з учнями 9-х класів у підготовці до ДПА: 

№ п/п ПІБ вчителя Фах День 

проведення 

консультації 

Час Місце 

проведення 

1. Ростоцька Марія Євстахіївна англійська мова неділя 16.00-17.00 каб. № 54 

2. Грода Галина Михайлівна англійська мова понеділок 15.25-16.10 каб. № 55 

3. Слободян Леся Орестівна англійська мова середа 17.00-18.00 каб. № 40а 

4. Новікова Любов Євстахіївна англійська мова субота 14.00-15.00 каб. № 51 

5. Павловська Ірина Миколаївна англійська мова субота 14.00-15.00 каб. № 38 

6. Мужилівська Ольга Іванівна укр.. мова та літ. п’ятниця      15.00-16.00 каб.№34 

7. Філь Катерина Дмитрівна укр. мова та та літ. понеділок 15.15-16.00 Кім. школяра 

8 Базюк Ольга Яківна математика вівторок 15.10-16.00 каб.№ 30 



9. Климчук Віра Ярославівна математика п’ятниця 15.10-16.00 каб.№31 

10. Маслюк Ярослав Олександрович англійська мова понеділок 16.20-17.10 каб.№ 50 

11. Гунтик Ольга Василівна українська мова 

та література 

четвер 15.15-16.00 каб. № 37 

12. Прокопів Алла Мирославівна англійська мова англійська мова 15.25-16.10 

 

каб. № 38 

 

3.3.   з учнями 5-11-х класів у підготовці олімпіад,  творчих конкурсів, турнірів: 

№ 

п/п 

ПІБ вчителя 

 

 

Фах День 

проведення 

консультації 

Час Місце 

проведення 

1.  Ростоцька Марія Євстахіївна англійська мова неділя 17.00-18.00 каб. № 54 

2.  Грода Галина Михайлівна англійська мова понеділок 16.10-17.00 каб. № 55 

3.  
Дидина Наталія Олександрівна англійська мова субота     15.00-16.00 

 

каб.№33 

4.  Кулик Ірина Анатоліївна німецька мова понеділок      14.00-16.00 каб.№45 

5.  Павловська Ірина Миколаївна англійська мова п’ятниця 15.00-16.00 каб.№ 38 

6.  Бойко Ірина Леонівна німецька мова вівторок 15.25-16.10 каб. №  

7.  Прокопів Алла Мирославівна англійська мова субота 12.00-14.00 каб.№ 38 

8.  Стецюк Ольга Федорівна англійська мова середа 15.00-16.00 каб. № 50 

9.  
Чорна Анжела Михайлівна англійська мова середа     15.00-16.00 

 

каб.№ 38 

10.  Нагорна Наталія Марянівна французька мова четвер 15.25-16.10 каб. № 50 

11.  Сисак Ірина Степанівна французька мова четвер 15.25-16.25 каб.№32 

12.  Гелюх Тетяна Петрівна німецька мова вівторок 14.20-16.10 каб. №45 

13.  
Судомир Лілія Мирославівна біологія понеділок 15.10-16.00 

 

каб.№46 

14.  

Іщенко Ольга Костянтинівна хімія середа 

п’ятниця 

15.30-17.30 

15.30-17.30 

 

каб.№40 

каб.№40 

15.  
Морозюк Галина Степанівна правознавство понеділок 

вівторок 

15.10-16.00 каб.№34 

16.  

Орлова Наталя Василівна фізика середа 

вівторок 

15.30-17.30 

15.30-17.30 

 

каб.№30 

17.  
Філь Катерина Дмитрівна українська мова 

та література 

вівторок 15.30-17.30 

 

каб.№43 

18.  

Шендеровська Любов 

Василівна 

українська мова 

та література 

вівторок  

субота 

неділя  

15.25-16.10 

10.00-13.00 

10.00-13.00 

каб. №20 

каб. №32 

19.  

Сагайдак Вероніка Зіновіївна українська мова 

та література 

середа 

п’ятниця 

 

15.25-16.10 

10.20-11.05 

каб.№ 41 

Кімната 

школяра 

20.  Климчук Віра Ярославівна математика п’ятниця 16.00-17.00 каб.№31 

21.  Штокало Марія Леонідівна математика субота   

22.  
Гандзій Наталя Богданівна українська мова 

та література 

четвер 

субота 

15.05-17.10 

11.00-13.00 

каб.№34 

каб.№34 

23.  
Гунтик Ольга Василівна українська мова 

та література 

вівторок 15.25-16.10 каб.№47 

24.  Базюк Ольга Яківна математика п’ятниця 15.10-16.10 каб.№30 

25.  Романів Тарас Володимирович фізика вівторок 15.10-16.10 каб.№30 

26.  
Новікова Любов Євстахіївна англійська мова середа 

 

16.00-17.00 каб.№51 

27.  Танцовна Оксана Іванывна німецька мова середа 15.10-16.10 Кімн.шк. 

28.  Пільгун Світлана Володимир. матемавтика четвер 16.00-17.00 Кімн.шк. 

 

3.4. з учнями 3-11-х класів у підготовці до інтерактивних конкурсів «Puzzle»,  «Greenwich», 

здачі тестів на сертифікати  IELTS (рівень В2), TOEFL, для підготовки до міжнародної 

програми  FLEX: 



№ п/п ПІБ вчителя 

 

 

Фах День 

проведення 

консультації 

 

Час Місце 

проведення 

1. Гречкосій Ірина Євгенівна англійська мова вівторок 15.05-16.10 каб. № 49 

2. Андрушко Ірина 

Володимирівна 

англійська мова середа 14.10-15.10 каб. № 21 

3. Джус Інна Леонідівна англійська мова  середа 17.05-17.00 каб. № 53 

4. Окаринська Олена 

Володимирівна 

англійська мова вівторок 17.15-18.00 каб. № 49 

5. Ничко Людмила 

Ярославівна 

англійська мова понеділок 15.10-16.00 

 

каб.№34 

6. Маслюк Тетяна Петрівна англійська мова субота     14.00-15.00 каб. № 48 

7. Єгорова Наталія Євгенівна англійська мова субота     10.00-12.00 каб. № 39 

8. Слободян Леся Орестівна англійська мова п’ятниця     17.00-18.00 каб. № 40а 

9. Розум Надія Олегівна англійська мова четвер 15.30-16.30 каб. № 52 

10. Васько Ольга Ігорівна англійська мова середа 16.00-17.00 каб. № 53 

11. Дідик Олеся Володимирівна англійська мова середа 17.00-18.00  каб. № 50 

 

3.5. з учнями 5-11-х класів у підготовці  спортивних змагань: 

№ 

п/п 

ПІБ вчителя 

 

 

Фах День 

проведення 

тренування 

Час Місце 

проведення 

1. Баран Олег Дмитрович фізкультура понеділок 

 

13.25-14.10 

 

спортзал 

1. Атласюк Сергій Вікторович фізкультура п’ятниця  

 

14.20-15.05 

 

спортзал 

2. Стасюк Андрій Васильович фізкультура вівторок  

 

14.20-15.05 

 

спортзал 

 

3. Булич Лілія Романівна фізкультура понеділок 

 

14.20-15.05 

 

спортзал 

4. Бенцал Любомир Васильович фізкультура  субота  10.00-13.00 спортзал 

 

 

4. Заступникам директора Розум Н.О., Шендеровській Л.В., Пільгун С.В. забезпечити 

інформування учнів школи про роботу учителів згідно з графіком проведення консультацій у 

2018-2019 навчальному році. 

5. Контроль за виконанням  наказу покласти на заступників директора Розум Н.О., 

Шендеровську Л.В. Пільгун С.В. 

  

 

 

 

 

  Директор школи    Н.Д. Будій 


