
 

 

УКРАЇНА 

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

від  02.11.2021 р.                             м. Погребище                                № 122 

  

Про проведення ІІ етапу  Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2021-2022 навчальному 

році 

 
Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Обласної 

цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 31 

сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 26 квітня 2018 року № 598, Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти 

науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 

майстерності, затвердженого наказом міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 

вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 

року за № 1318/20056, правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, І, ІІ етапів олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової 

майстерності, затверджених наказом управління освіти і науки обласної державної адміністрації 

від 05 січня 2012 року №5 (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 

2021 року №914 «Про проведення всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 

предметів у 2021-2022 навчальному році», наказу Департаменту гуманітарної політики Вінницької 

обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2021 року №805 «Про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2021-2022 навчальному році», з метою пошуку, підтримки, 

розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести з суворим дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, у листопаді-грудні ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад (далі – олімпіади) згідно з 

графіком проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2021-2022 навчальному році, 

затвердженим наказом  директора Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації від 

29.10.2021 р. №805, що додається. 

2. Затвердити персональний склад оргкомітету ІІ етапу учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2021-2022 навчальному році, що додається. 

3. Затвердити персональний склад журі та графік з перевірки робіт учасників олімпіад з 

навчальних предметів у 2021-2022 навчальному році, що додається. 

4. Призначити відповідальними за прийом електронної пошти з олімпіадними завданнями 

МАМЧУР Євгенію Іванівну – головного спеціаліста відділу освіти Погребищенської міської ради.  

5. Головам організаційних комітетів та журі: 

5.1.  Підготувати не пізніше, ніж у 10-денний термін після завершення олімпіад аналітичні 

довідки про підсумки проходження ІІ етапу олімпіад у 2021-2022 навчальному році  для 



подальшого узагальнення та видачі підсумкових наказів відділу освіти Погребищенської міської 

ради.   

5.2.  Надати до 29.12.2021 р. до відділу освіти аналітичні довідки та заявки на участь у ІІІ етапі 

учнівських олімпіад. 

6. Директорам  комунальних закладів  «Погребищенський  опорний заклад середньої освіти   

І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської міської ради Вінницької області  НОСОВІЙ Т.А., 

«Погребищенський заклад середньої освіти   І-ІІІ ступенів №2» Погребищенської міської ради 

Вінницької області ЖУРАВЛЬОВІЙ М.І. , «Погребищенський центр дитячої і юнацької 

творчості» Погребищенської міської ради Вінницької області СЛІВІНСЬКІЙ Г.М. забезпечити 

навчальними кабінетами для  проведення ІІ етапу олімпіад, створити належні умови та всебічно 

сприяти роботі оргкомітетів та журі. 

7. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

7.1.  Забезпечити своєчасну реєстрацію переможців І етапу олімпіад на сайті my. Olimp.  

7.2.  Покласти на керівників команд відповідальність за життя та здоров’я дітей у дорозі та під 

час перебування на ІІ етапі олімпіад у м. Погребище. 

7.3. Забезпечити своєчасну явку учасників олімпіади ( реєстрація о 9.30, початок олімпіади о 

10.00) 

7.4.  Забезпечити  явку  вчителів, включених до складу оргкомітету та журі з перевірки робіт 

учасників ІІ етапу олімпіад з навчальних предметів. 

7.5.  Компенсувати роботу членів оргкомітетів та журі, яка буде здійснюватися у неробочий  

час, вільними від роботи днями згідно з чинним законодавством. 

7.6.  Включати до складу учнівських команд, що беруть участь у ІІ етапі олімпіад,  переможців, 

які зайняли І місця, у разі відсутності таких переможців, допускається включення переможця з ІІ 

місцем відповідного класу, проте заборонено включати до складу команди переможців з ІІІ 

місцем. 

8. Комунальній установі «Погребищенський районний центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Погребищенської міської ради Вінницької області (СИДОРУК Т.П.) 

забезпечити координацію проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів та надавати консультативну допомогу вчителям-предметникам, які входять до складу 

оргкомітету та журі. 

9. Даний наказ розмістити на сайті відділу освіти Погребищенської міської ради. 

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти                                                 

Погребищенської міської ради 

З наказом ознайомлені:   

А.В. ТИМОЩУК  

 

 

                         Є.І. МАМЧУР 

      Т.А. НОСОВА 

                                                                                                          М.І. ЖУРАВЛЬОВА 

                                                                                                          Г.М. СЛІВІНСЬКА        

 Т.П. СИДОРУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до наказу  начальника відділу  

освіти Погребищенської міської 

ради  від 02.11.2021 р. №122 

 

 

ГРАФІК 

проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

у 2021-2022 навчальному році 

 

 

№ 

з/п 
Назва учнівської олімпіади Класи 

Дата 

проведення 

День тижня 

1. Російська мова та література  9-11 11.11.2021 р. Четвер   

2. Математика 6-11 12.11.2021 р. П’ятниця  

3. Правознавство  9-11 13.11.2021 р. Субота   

4. Екологія 10-11 14.11.2021 р. Неділя  

5. Англійська мова 8-11 18.11.2021 р. Четвер  

6. Астрономія 10-11 19.11.2021 р. П’ятниця  

7. Економіка 9-11 20.11.2021 р. Субота  

8. Трудове навчання (технології) 8-11 21.11.2021 р. Неділя  

9. Географія 8-11 02.12.2021 р. Четвер  

10. Інформатика 8-11 03.12.2021 р. П’ятниця 

11. Українська мова та література 7-11 04.12.2021 р. Субота  

12. Історія 8-11 05.12.2021 р. Неділя  

13. Німецька та французька мови 8-11 09.12.2021 р.  Четвер  

14. Фізика 7-11 10.12.2021 р. П’ятниця  

15. Біологія 8-11 11.12.2021 р. Субота  

16. Польська мова та література 7-11 12.12.2021 р. Неділя  

17. Інформаційні технології 8-11 16.12.2021 р.  Четвер  

18. Хімія 7-11 17.12.2021 р. П’ятниця   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказом  начальника відділу  

освіти Погребищенської міської 

ради  від 02.11.2021 р. №122 

  

 
СКЛАД 

  організаційних комітетів з проведення ІІ етапу Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з навчальних предметів  

у 2021-2022 навчальному році 
 

 

РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 

11.11.2021 р. 

ПИЛИПЧУК Людмила 

Миколаївна   

 – психолог КУ «Погребищенський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Погребищенської 

міської ради Вінницької області, голова оргкомітету  

МАМЧУР  

Євгенія Іванівна  

– головний спеціаліст відділу освіти Погребищенської 

міської ради, член оргкомітету 
 

МАТЛІНА Лілія 

Володимирівна 

 – вчителька російської мови  комунального закладу  

«Погребищенський опорний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської міської ради 

Вінницької області, член оргкомітету 
 

МАТЕМАТИКА 

12.11.2021 р. 

ОЛЕКСЮК Галина 

Григорівна   

 – заступник директора з навчальної роботи 

комунального закладу «Погребищенський заклад 

загальної середньої освіти    І-ІІІ ступенів №2» 

Погребищенської міської ради Вінницької області, голова 

оргкомітету  

СУСЬКА  

Світлана Валентинівна  

– провідний спеціаліст відділу освіти Погребищенської 

міської ради, член оргкомітету 

ПАШКОВСЬКА  

Світлана Степанівна 

 

 

 

ОСТРОВСЬКИЙ 

Олександр 

Миколайович 

 

ОЧЕРЕТЯНА Лариса 

Миколаївна 

 

 

 

 – вчителька математики комунального закладу  

«Погребищенський опорний заклад середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1» Погребищенської міської ради Вінницької 

області, член оргкомітету 

– консультант КУ «Погребищенський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» 

Погребищенської міської ради Вінницької області, член 

оргкомітету 

– вчителька математики комунального закладу 

комунального закладу  «Погребищенський опорний 

заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів №1» 

Погребищенської міської ради Вінницької області, член 

оргкомітету 

– вчителька математики комунального закладу 



ШАЙГОРОДСЬКА 

Ольга Юріївна 

 

 

«Погребищенський заклад загальної середньої освіти    І-

ІІІ ступенів №2» Погребищенської міської ради 

Вінницької області, член оргкомітету 
 

ПРАВОЗНАВСТВО 

13.11.2021 р. 

ДЕМИДЕНКО  

Раїса  Дмитрівна  

 – вчитель історії комунального закладу комунального 

закладу  «Погребищенський опорний заклад середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської міської ради 

Вінницької області, голова оргкомітету  

СУСЬКА  

Світлана Валентинівна  

–  провідний спеціаліст відділу освіти Погребищенської 

міської ради, член оргкомітету 
 

ВІТВІЦЬКА Світлана 

Степанівна 

 – вчителька правознавства комунального закладу  

«Черемошненський заклад середньої освіти І-ІІ ступенів, 

філія Погребищенського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської 

міської ради Вінницької області», член оргкомітету 
 

 

ЕКОЛОГІЯ 

14.11.2021 р. 

БРОНІЦЬКА  

Валентина Леонідівна  

 – вчителька біології комунального закладу  

«Погребищенський опорний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської міської ради 

Вінницької області, голова оргкомітету  

БОГДАНЮК  

Тетяна Григорівна  

– вчителька географії та біології комунального закладу 

«Плисківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів  Погребищенської міської ради Вінницької 

області», член оргкомітету 

ТІМЕРГАЗІНА 

Валентина Григорівна 

 – консультант КУ «Погребищенський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» 

Погребищенської міської ради Вінницької області, член 

оргкомітету  
 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

18.11.2021 р. 

 

  

ПИЛИПЧУК Людмила 

Миколаївна   

 – психолог КУ «Погребищенський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Погребищенської 

міської ради Вінницької області, голова оргкомітету  

ПИРОГОВА  

Раїса Степанівна  

– вчителька англійської мови комунального закладу  

«Погребищенський опорний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської міської ради 

Вінницької області , член оргкомітету 

СУБОТІНА    – вчителька англійської мови комунального закладу      

Ганна Олександрівна    «Степанківський заклад  загальної середньої освіти   І-ІІІ   



                                        ступенів» Погребищенської міської ради Вінницької  

                                        області, член оргкомітету 

ПОВАР Наталія  – вчителька англійської мови комунального закладу   

 Миколаївна                      «Погребищенський опорний заклад загальної середньої  

                                            освіти І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської міської ради   

                                            Вінницької області , член оргкомітету 

 ПІГУЛЬ Тетяна  – вчителька англійської мови комунального закладу   

 Михайлівна                     «Погребищенський заклад загальної середньої  

                                           освіти І-ІІІ ступенів №2» Погребищенської міської ради  

                                           Вінницької області , член оргкомітету  

МАМЧУР Євгенія  - головний спеціаліст відділу освіти Погребищенської   

Іванівна                               міської ради, член оргкомітету 

   

АСТРОНОМІЯ 

19.11.2021 р. 

ОСТРОВСЬКИЙ 

Олександр 

Миколайович 

 – консультант КУ «Погребищенський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» 

Погребищенської міської  ради Вінницької області, 

голова оргкомітету  

СУСЬКА Світлана 

Валентинівна  

– провідний спеціаліст відділу освіти Погребищенської 

міської ради, член оргкомітету 
 

ЕКОНОМІКА 

20.11.2021 р. 

ЛІНЕВИЧ Тамара 

Миколаївна 

 – консультант КУ «Погребищенський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» 

Погребищенської міської ради Вінницької області, голова 

оргкомітету 

МАМЧУР Євгенія 

Іванівна  

– головний спеціаліст відділу освіти Погребищенської 

міської ради, член оргкомітету 
 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (ТЕХНОЛОГІЇ) 

21.11.2021 р. 

ОСТРОВСЬКИЙ 

Олександр 

Миколайович 

 – консультант КУ «Погребищенський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» 

Погребищенської міської ради Вінницької області, голова 

оргкомітету  

СУСЬКА Світлана 

Валентинівна  

– провідний спеціаліст відділу освіти Погребищенської 

міської ради, член оргкомітету 

ДАНЧЕНКО  

Світлана Олександрівна 

 – вчителька трудового навчання  комунального закладу   

«Погребищенський опорний заклад загальної середньої  

  освіти І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської міської ради   

  Вінницької області, член оргкомітету 
 

 

 

 

 

 



ГЕОГРАФІЯ 

02.12.2021 р. 

 

ТІМЕРГАЗІНА 

Валентина  

Григорівна   

  

 – вчитель історії та правознавства комунального закладу 

«Гопчицька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  

Погребищенської міської ради Вінницької області», 

голова оргкомітету  

МАМЧУР Євгенія 

Іванівна 

 –  головний спеціаліст відділу освіти Погребищенської 

міської ради, член оргкомітету 

СИНЮЧЕНКО  

Наталія Анатоліївна 

–  вчителька географії комунального закладу   

  «Погребищенський заклад загальної середньої  

    освіти І-ІІІ ступенів №2» Погребищенської міської  

    ради  Вінницької області , член оргкомітету 

  

  

ІНФОРМАТИКА 

03.12.2021 р. 

ОСТРОВСЬКИЙ 

Олександр 

Миколайович 

 – консультант КУ «Погребищенський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» 

Погребищенської міської ради Вінницької області, голова 

оргкомітету  

МАЦЮРА  

Лариса  Петрівна 

– вчителька інформатики комунального закладу  

«Погребищенський опорний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської міської ради 

Вінницької області, член оргкомітету 
 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 

04.12.2021 р. 

СИДОРУК  

Тетяна Петрівна 

 – директор КУ «Погребищенський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Погребищенської 

міської ради Вінницької області, голова оргкомітету  

СУСЬКА Світлана 

Валентинівна  

– провідний спеціаліст відділу освіти Погребищенської 

міської ради, член оргкомітету 

ВАКУЛЮК  

Алла Олександрівна 

 – заступник директора з навчальної роботи  

комунального закладу  «Погребищенський опорний 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1» 

Погребищенської міської ради Вінницької області, член 

оргкомітету 

ЗАТОКОВЕНКО 

Галина Володимирівна  

– вчителька української мови та літератури комунального 

закладу «Погребищенський  заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №2»  Погребищенської міської ради 

Вінницької області», член оргкомітету 

ВАСИЛЕНКО Тамара   - заступник директора з навчально-виховної роботи   

 Олександрівна                   комунального закладу   «Степанківський заклад  загальної  

                                           середньої освіти   І-ІІІ ступенів» Погребищенської міської  

                                          ради Вінницької області, член оргкомітету 

 



ІСТОРІЯ 

05.12.2021 р. 

ЛАВРЕНЧУК Оксана  - вчителька історії та правознавства комунального закладу 

Анатоліївна  «Гопчицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ   

                                          ступенів» Погребищенської міської ради Вінницької   

                                          області, голова оргкомітету 

МАМЧУР Євгенія       - головний спеціаліст відділу освіти Погребищенської міської 

Іванівна                           ради, член оргкомітету 

КОБИЛЯНСЬКА         - заступник директора з навчально-виховної  роботи   

Наталія Олександрівна    комунального закладу  «Погребищенський опорний заклад  

                                         середньої  освіти І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської   

                                          міської ради Вінницької області, член оргкомітету 

 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 

09.12.2021 р. 

ПИЛИПЧУК  

Людмила Миколаївна   

 – психолог КУ «Погребищенський  центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Погребищенської 

міської ради Вінницької області, голова оргкомітету  

КАЛЬКО  

Оксана Анатоліївна 

 

 

НИКИТЮК Лідія 

Констянтинівна 

 

 

 

 

ЗІНОВ’ЄВА Юлія 

Олександрівна 

 

 

ТРЕТЯК Галина 

Валентинівна 

 

 

МАМЧУР Євгенія 

Іванівна 

– вчителька німецької мови комунального закладу 

«Довгалівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів Погребищенської міської ради Вінницької 

області», член оргкомітету 

- вчителька німецької мови комунального закладу 

«Павлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів, філія Погребищенського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1» 

Погребищенської міської ради Вінницької області, член 

оргкомітету 

- вчителька німецької мови комунального закладу 

«Ширмівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Погребищенської міської ради Вінницької 

області», член оргкомітету 

- вчителька німецької мови комунального закладу 

«Станилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів Погребищенської міської ради Вінницької 

області», член оргкомітету 

- головний спеціаліст відділу освіти Погребищенської 

міської  ради, член оргкомітету 

 
 

ФІЗИКА 

10.12.2021 р. 

ОСТРОВСЬКИЙ 

Олександр 

Миколайович 

 – консультант КУ «Погребищенський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» 

Погребищенської міської ради Вінницької області, голова 

оргкомітету  



СУСЬКА Світлана 

Валентинівна  

– провідний спеціаліст відділу освіти Погребищенської 

міської ради, член оргкомітету 
 

ШИМАНСЬКА 

Людмила Вікторівна 

 – вчителька фізики комунального закладу  

«Погребищенський опорний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської міської ради 

Вінницької області, член оргкомітету 
 

БІОЛОГІЯ 

11.12.2021 р. 

ТІМЕРГАЗІНА 

Валентина Григорівна   

 – консультант КУ «Погребищенський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» 

Погребищенської міської ради Вінницької області, голова 

оргкомітету  

МАМЧУР Євгенія 

Іванівна  

– головний спеціаліст відділу освіти Погребищенської 

міської ради, член оргкомітету 
 

МАЗУР Наталія 

Сергіївна  

– вчителька біології та географії комунального закладу 

«Погребищенський опорний заклад загальної  середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської міської ради 

Вінницької області, член оргкомітету 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

16.12.2021 р. 

БІЛОКОНЬ Леся 

Миколаївна 

 – вчителька інформатики комунального закладу  

«Погребищенський опорний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської міської ради 

Вінницької області, голова оргкомітету 

МАМЧУР Євгенія 

Іванівна  

– головний спеціаліст відділу освіти Погребищенської 

міської ради, член оргкомітету 

ОСТРОВСЬКИЙ 

Олександр 

Миколайович 

 – консультант КУ «Погребищенський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» 

Погребищенської міської ради Вінницької області, член 

оргкомітету  

ХІМІЯ 

17.12.2021 р. 

НОСОВА Тетяна 

Анатоліївна  

 – директор комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області, 

голова оргкомітету 

СУСЬКА Світлана 

Валентинівна  

– провідний спеціаліст відділу освіти Погребищенської 

міської ради , член оргкомітету 
 

ТІМЕРГАЗІНА 

Валентина Григорівна 

 – консультант КУ «Погребищенський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» 

Погребищенської міської ради Вінницької області, член 

оргкомітету 

  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  начальника відділу  

освіти райдержадміністрації 

від 02.11.2021 р. №122                                                                               
                                                                                              

СКЛАД ЖУРІ ТА ГРАФІК РОБОТИ 

з перевірки робіт учасників олімпіад з навчальних предметів у 2021-2022 

навчальному році 

РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 

15.11.2021 р. 

ЯРОШЕНКО В. К.  

 

вчителька комунального закладу «Погребищенський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  №2 

Погребищенської міської ради Вінницької області»  – 

голова журі. 

ГЕРАСІЧКІНА Н. Г.  вчителька комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області   -  

член журі. 

ЯРЕМА В.І.  вчителька комунального закладу «Гопчицький заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ст.» Погребищенської 

міської  ради Вінницької області  - член журі. 

МАТЕМАТИКА 

16.11.2021 р. 

ДІДИК Л. В. вчителька комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області   -  

голова журі. 

ДУРМАН Л. В. вчителька комунального закладу  «Погребищенський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4» 

Погребищенської міської ради Вінницької області   -  

член журі. 

КОБЗАР Л. А. вчителька комунального закладу «Дзюньківський  заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів  

Погребищенської міської ради Вінницької області» - 

член журі 

ОЛЕКСЮК Г.Г.  вчителька  комунального закладу «Погребищенський 

заклад загальної середньої освіти   І-ІІІ ступенів №2 

Погребищенської міської ради Вінницької області», член 

журі  

ОЧЕРЕТЯНА  Л.М. вчителька  комунального закладу «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області, 

член журі. 

ЧОНКА  В.І. вчителька комунального закладу «Ширмівський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  

Погребищенської міської ради Вінницької області», член 

журі. 



ПРАВОЗНАВСТВО 

16.11.2021 р. 

ДЕМИДЕНКО Р. Д. 

 

 

вчителька комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  –  

голова  журі 

ЛАВРЕНЧУК О.А. 

 

вчителька комунального закладу «Гопчицький заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської ради Вінницької області»  -  член  журі 

ДАШКЕВИЧ Л.В. 

 

вчителька комунального закладу  «Очеретнянський 

заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. 

Погребищенської міської ради Вінницької області» - член 

журі 

ВІТВІЦЬКА С. С. вчителька   «Черемошненський заклад загальної 

середньої освіти   І-ІІ ступенів» філії  комунального 

закладу  «Погребищенський опорний заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської 

міської ради Вінницької області  – член журі 

ЯНЧУК  В. В. вчителька комунального закладу  «Степанківський заклад 

загальної середньої освіти   І-ІІІ ст. . Погребищенської 

міської ради Вінницької області»  – член журі 

ЕКОЛОГІЯ 

15.11.2021 р. 

БРОНІЦЬКА В.Л.  вчителька  комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області, 

голова журі 

БОГДАНЮК Т.Г.  вчителька комунального закладу «Плисківський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів 

Погребищенської міської  ради Вінницької області», член 

журі 

МАЗУР Н.С. вчителька  комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області, 

член журі 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

23.11.2021 р. 

ПИРОГОВА  Р.С вчителька комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  – 

голова журі. 

ПОВАР Н.М. вчителька комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  – 

член журі. 

 



ПІГУЛЬ Т.М. вчителька комунального закладу «Погребищенський 

заклад загальної середньої  №2 І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської  ради Вінницької області»  – член журі 

СУБОТІНА Г.О. вчителька комунального закладу «Степанківський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської ради Вінницької області»  – член журі 

АСТРОНОМІЯ  

22.11.2021 р. 

ШИМАНСЬКА Л.В. вчителька  комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  – 

голова журі 

ГОРЧАКОВА О.М. вчителька комунального закладу «Погребищенський 

заклад загальної середньої  №2 І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської  ради Вінницької області»  – член журі 

АНТОНЮК О.М. вчитель комунального закладу «Степанківський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської ради Вінницької області»  – член журі 

ЕКОНОМІКА  

23.11.2021 р. 

ТІМЕРГАЗІНА В.Г.   консультант КУ «Погребищенський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Погребищенської 

міської ради Вінницької області голова журі. 

СКОРОБАГАТА Г.В. вчителька  комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  – 

голова журі 

МЕЛЬНИКОВА Л.С. вчителька комунального закладу «Погребищенський 

заклад загальної середньої  №2 І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської  ради Вінницької області»  – член журі 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (ТЕХНОЛОГІЇ) 

22.11.2021 р. 

ОСТРОВСЬКИЙ О.М. консультант КУ «Погребищенський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Погребищенської 

міської ради Вінницької області голова журі 

СЛАДЕЦЬКА Н.М. вчителька комунального закладу «Погребищенський 

заклад загальної середньої  №2 І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської  ради Вінницької області»  – член журі 

БОНДАРЕЦЬ О.Я. вчитель  комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  – 

голова журі 

ЧОРНОУС М.В. вчитель  комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  – 

голова журі 



ДАНЧЕНКО С.О. вчителька  комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  – 

голова журі 

ГЕОГРАФІЯ 

06.12.2021 р. 

ТІМЕРГАЗІНА В.Г. консультант КУ «Погребищенський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Погребищенської 

міської ради Вінницької області -  голова журі. 

СИНЮЧЕНКО Н.А. вчителька комунального закладу «Погребищенський 

заклад загальної середньої  №2 І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської  ради Вінницької області»  – член журі 

СКОРОБАГАТА Г.В. вчителька  комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  – 

член журі 

ІНФОРМАТИКА 

07.12.2021 р. 

БОДНАР В.Г. вчитель комунального закладу «Плисківський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської ради Вінницької області»  – голова журі 

ШАЙГОРОДСЬКИЙ 

М.О. 

вчитель комунального закладу «Погребищенський заклад 

загальної середньої  №2 І-ІІІ ст. Погребищенської міської  

ради Вінницької області»  – член журі 

ГУРКІВСЬКИЙ О.І. вчитель комунального закладу «Бухнівський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської ради Вінницької області»  – член журі 

МАЦЮРА Л.П. вчителька  комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  – 

член журі 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 

07.12.2021 р. 

ЗАТОКОВЕНКО Г.В. вчителька комунального закладу «Погребищенський 

заклад загальної середньої  №2 І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської  ради Вінницької області»  – голова журі 

ОСТРОВСЬКА В.М. вчителька  комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  – 

член журі 

СИДОРУК Т.П. вчителька комунального закладу «Погребищенський 

заклад загальної середньої  №2 І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської  ради Вінницької області»  – член журі 

ВАСИЛЕНКО Т.О. вчителька комунального закладу «Степанківський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської ради Вінницької області»  – член журі 



ДАЦЮК Т.К. вчитель комунального закладу «Дзюньківський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської ради Вінницької області»  – член журі 

СИДОРЕНКО Н.О. вчителька   «Павлівський заклад загальної середньої 

освіти   І-ІІ ступенів» філії  комунального закладу  

«Погребищенський опорний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської міської ради 

Вінницької області  – член журі 

ВАКУЛЮК А.О. вчителька  комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  – 

член журі 

ІСТОРІЯ  

06.12.2021 р. 

АНДРОЩУК Т.І. 

 

вчителька комунального закладу «Погребищенський 

заклад загальної середньої  №2 І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської  ради Вінницької області»  – голова журі 

ВІТВІЦЬКА С.І. вчителька   «Черемошненський заклад загальної 

середньої освіти   І-ІІ ступенів» філії  комунального 

закладу  «Погребищенський опорний заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської 

міської ради Вінницької області  – член журі 

ДАШКЕВИЧ Л.В. вчителька комунального закладу  «Очеретнянський 

заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. 

Погребищенської міської ради Вінницької області» - член 

журі 

ЛАВРЕНЧУК О.А. вчителька комунального закладу «Гопчицький заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської ради Вінницької області»  -  член  журі 

ЯНЧУК В.В. вчитель комунального закладу «Степанківський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської ради Вінницької області»  – член журі 

НІМЕЦЬКА МОВА 

13.12.2021 р. 

НИКИТЮК Л.К. вчителька   «Павлівський заклад загальної середньої 

освіти   І-ІІ ступенів» філії  комунального закладу  «По-

гребищенський опорний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської міської ради 

Вінницької області  – голова журі 

ЗІНОВ’ЄВА  Ю.О. вчителька німецької мови комунального закладу 

«Ширмівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Погребищенської міської ради Вінницької 

області», член оргкомітету 

ТРЕТЯК Г.В. вчителька німецької мови комунального закладу «Стани-

лівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

Погребищенської міської ради Вінницької області», член 



оргкомітету 

КАЛЬКО О.А. вчителька німецької мови комунального закладу 

«Довгалівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів Погребищенської міської ради Вінницької 

області», член оргкомітету 

ФІЗИКА  

13.12.2021 р. 

ШИМАНСЬКА Л.В. вчителька  комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  – 

голова журі 

ГОРЧАКОВА О.М. вчителька комунального закладу «Погребищенський 

заклад загальної середньої  №2 І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської  ради Вінницької області»  – член журі 

АНТОНЮК О.М. вчитель комунального закладу «Степанківський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської ради Вінницької області»  – член журі 

БАЙРАКІВСЬКИЙ В.А. вчитель комунального закладу «Дзюньківський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської ради Вінницької області»  – член журі 

БОДНАР В.Г. вчитель комунального закладу «Плисківський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської ради Вінницької області»  – член журі 

БІОЛОГІЯ 

14.12.2021 р. 

МАМЧУР Є.І. вчителька  комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  – 

голова журі 

БРОНІЦЬКА В.Л. вчителька  комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  – 

член журі 

МАЗУР Н.С. вчителька  комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  – 

член журі 

ГАВРИЛЮК О.О. вчителька комунального закладу «Дзюньківський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської ради Вінницької області»  – член журі 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

20.12.2021 р. 

БОДНАР В.Г. вчитель комунального закладу «Плисківський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської ради Вінницької області»  – голова журі 

ШАЙГОРОДСЬКИЙ вчитель комунального закладу «Погребищенський заклад 



М.О. загальної середньої  №2 І-ІІІ ст. Погребищенської міської  

ради Вінницької області»  – член журі 

МАЦЮРА Л.П. вчителька  комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  – 

член журі 

ДУРМАН Л. В. вчителька комунального закладу  «Погребищенський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4» 

Погребищенської міської ради Вінницької області   -  

член журі. 

ХІМІЯ 

21.12.2021 р. 

ЖУРАВЛЬОВА М.І. вчителька комунального закладу «Погребищенський 

заклад загальної середньої  №2 І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської  ради Вінницької області»  – голова журі 

НОСОВА Т.А.  вчителька  комунального закладу  «Погребищенський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1» Погребищенської міської ради Вінницької області  – 

член журі 

ГРИЦЕНЮК Л.П. вчителька комунального закладу  «Очеретнянський 

заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. 

Погребищенської міської ради Вінницької області» - член 

журі 

АНДРУЩАК Т.М. вчителька комунального закладу «Плисківський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. Погребищенської 

міської ради Вінницької області»  – член журі 

 

 
 

 

 

 


