
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

"Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей" 

НАКАЗ 
м. Львів 

02 січня 2023 року                                                                                                   № 02-о 

Про результативність участі учнів НВК «ШЕЛ»  

у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів у 2022-2023 навчальному році 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03.10.2022 року № 883 

«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних дисциплін у 

2022-2023 навчальному році», наказу департаменту освіти і науки Львівської обласної 

державної адміністрації від 11.10.2022 року № 02-01/01/250 «Про проведення І і ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2022-2023 навчальному році», 

у І турі ІІ етапу взяли участь 12 учнів НВК «ШЕЛ» (Додаток 1). Призерами І туру ІІ етапу 

стали 6 учнів, з  яких 3 учні вибороли  І місце, 2 учні – друге та 1 учень - третє (Додаток 2). 

Відповідно до наказів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради від 18.11.2022 року № 436р «Про затвердження місця проведення та складу журі 

ІІ туру ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2022-2023 

навчальному році» та від 23.11.2022 року № 440р «Про скерування до участі в ІІ турі ІІ етапу 

учнів-переможців І туру ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

у 2022-2023 навчальному році», в ІІ турі ІІ етапу взяли участь 4 учні, в тому числі з 

математики:  Папка Матвій Олегович, Залужна Анастасія Андріївна, Капустяк Роман 

Миколайович та історії: Мацелюх Назар Андрійович. На підставі наказу управління освіти 

департаменту розвитку Львівської міської ради від 19.12.2022 року № 478-р «Про підсумки 

проведення ІІ туру ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови, 

математики та історії у 2022-2023 навчальному році», Петрів Н.В., Лущак М.М.  учителі НВК 

«ШЕЛ», були в складі журі І туру ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 

та української мови, Зворська М.М.  - у складі журі І і ІІ турів ІІ етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з історії.  

Ефективність і системність у роботі з обдарованими дітьми гарантується творчими 

учителями, які здійснюють цілеспрямовану педагогічну підтримку здібних учнів. Необхідно 

відзначити якісну результативну роботу Воронича І.М., Горняткевич Н.І., Петрів Н.В., 

вчителів математики та Зворської М.М., вчителя історії щодо підготовки учнів до участі в І і 

ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2022-2023 навчальному 

році, учні яких стали переможцями І туру та призерами ІІ туру олімпіад.  

Значно гіршою є результативність участі учнів в І турі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української мови. Учні-учасники олімпіади не справилися із запропонованими 

завданнями, показали низький рівень знань програмного матеріалу. Учителі української мови 

цього року не підготували до участі в олімпіаді учнів на належному рівні, про що свідчать 

результати. 

Слід зазначити, що всі учнівські колективи виставлені в повному складі щодо кількості 

учасників ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.  



Аналіз участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад свідчить, що в основному 

вчителі відповідально ставляться до роботи із здібними та обдарованими дітьми, приділяють 

увагу індивідуальній та позакласній роботі.  

Враховуючи вище викладене,  

НАКАЗУЮ: 

1. Результативність участі учнів НВК «ШЕЛ» у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад вважати задовільною. 

2. Горняткевич Н.І., заступнику директора з навчально – виховної роботи: 

2.1. виступити на засіданні педагогічної ради з інформацією «Про результативність 

участі учнів НВК «ШЕЛ» у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2022-2023 

н.р.» та розробити заходи спільно з керівниками методоб'єднань щодо кращої 

підготовки учнів до предметних олімпіад; 

2.2. ознайомити педагогічний колектив з показниками рейтингів результативності та 

ефективності участі НВК «ШЕЛ» у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів; 

2.3. провести детальний аналіз підсумків Олімпіад з навчальних предметів, визначити 

причини недостатньої їх результативності, розробити систему корекційних заходів 

щодо вдосконалення роботи педагогів щодо підготовки учнів до предметних 

олімпіад; 

2.4. вжити невідкладних заходів щодо вдосконалення системи роботи з обдарованими 

та здібними дітьми, оптимізувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми, з 

приділенням особливої уваги контролю, повторенню та корекції знань, умінь, 

навичок;  

2.5. створювати необхідні умови для роботи з обдарованими дітьми. 

3. Головам методичних об'єднань: 

3.1. обговорити результати участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

на засіданнях методичних об’єднань; 

3.2. вдосконалити роботу щодо підготовки команд НВК «ШЕЛ» у ІІ та ІІІ етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад; 

3.3. здійснювати систематичну індивідуальну роботу з виявлення, навчання та 

виховання здібних і обдарованих дітей; 

3.4. сприяти формуванню стійкого інтересу та вмотивованості учнів до поглибленого 

вивчення основ наук. Задіяти ресурс варіативної частини навчального плану для 

ефективного використання курсів за вибором, спецкурсів, факультативної форми 

навчання дітей, які мають високі здібності з предметів інваріантної складової, 

можливостей позакласної роботи. 

4. Оголосити подяку Вороничу І.М., Горняткевич Н.І., Петрів Н.В., Зворській М.М.,  

вчителям математики та історії НВК «ШЕЛ» за результативну підготовку учнів до участі 

у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та зайняті учнями призові місця. 

5. Оголосити подяку та нагородити грамотами учнів-призерів предметних олімпіад та 

конкурсів за активну участь в конкурсах, зайняті призові місця. 

6. Активізувати роботу предметних гуртків та позакласну роботу з предметів інваріантної 

складової робочого навчального плану. 



7. Врахувати при проходженні вчителями чергової та позачергової атестації та при 

визначенні розміру премії результативність участі учнів НВК «ШЕЛ» у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

8. Довести даний наказ до відома всього педагогічного колективу на педагогічній раді НВК 

«ШЕЛ» 20.01.2023 року. 

9. Заслухати інформацію про хід виконання даного наказу на нараді при директорці у 

травні 2023 року. 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директорка                                                      Іванна КУТЕЛЬМАХ 

 

 

З наказом ознайомлені: 

_______________Надія ГОРНЯТКЕВИЧ 

_______________Іван ВОРОНИЧ 

_______________Марʾяна ЗВОРСЬКА 

_______________Наталія ПЕТРІВ 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу № 02-о від 02.01.2023 

 

Участь учнів в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

2022-2023 навчального року 

№
 з

/п
 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

Кількість 

учасників 

Кількість  

призових 

місць 

Відсоток призових 

місць від кількості 

учнів 

В
сь

о
г
о
: 

 

По групах 

В
сь

о
г
о
: 

 

По групах 

В
сь

о
г
о
: 

 

По групах 

21 11  1  

 

8  7  

 

21 11  1  

 

8  7  

 

21 11  1  

 

8  7  

 

1. Українська мова та 

література 

5 1 1 1 1 0 0  1    0 0 0 0 0 0 

2. Математика 5 1 1 1 1 1 4 1  1 1 1 80 100  100 100 100 

3. Історія 2 1 1    1  1    100 100 100    

 Всього: 12 3 3 2 2 2 7 1 2 1 1 1 50 66 33 50 50 50 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

до наказу № 02-о від 02.01.2023 

 

Переможці та призери І туру ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

2022-2023 навчального року 

№ Прізвище, ім’я Група Вчитель Предмет Місце 

1.  
Папка 

Матвій Олегович 

8 Воронич І.М. Математика І 

2.  
Залужна 

Анастасія Андріївна 

1 Горняткевич Н.І. Математика І 

3.  
Капустяк 

Роман Миколайович 

21 Петрів Н.В. Математика І 

4.  
Мацелюх 

Назар Андрійович 

21 Зворська М.М. Історія ІІ 

5.  
Кyxaр 

Марко Петрович 

7 Козак М.В. Математика ІІ 

6.  
Юськевич 

Олег Ігорович 

11 Зворська М.М. Історія ІІ 

   


