
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 

 

УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З 
 

19 жовтня 2021 року   м. Луцьк             № 405  
 

 

Про проведення Волинської учнівської 

Інтернет-олімпіади з інформатики 

у 2021/2022 навчальному році 

 

 На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 

2010 року № 1033 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки 

обдарованих і талановитих дітей та молоді», відповідно до 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, згідно з Положенням про Всеукраїнські учнівські Інтернет-

олімпіади, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 11 червня 2012 року №671, зареєстрованим Міністерством юстиції 

України 27 червня 2012 року за №1074/21386, Регіональної комплексної програми 

розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 

сесії Волинської обласної ради від 08.02.2018 № 18/8 (зі змінами), із метою 

розвитку освітнього, інноваційного, інформаційного потенціалу Волинської 

області, впровадження нових форм та методів пошуку обдарованих учнів та 

створення умов для розвитку їх здібностей 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 01.11.2021 р. по 31.12.2021 р. Волинську учнівську 

Інтернет-олімпіаду з інформатики.  

2. Затвердити склад журі Волинської учнівської Інтернет-олімпіади з 

інформатики (додається). 

3.  Начальникам управлінь/відділів освіти Володимир-Волинської, 

Камінь-Каширської, Ковельської та Луцької районних державних адміністрацій, 

керівниками органів управління освітою територіальних громад, керівникам 

закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування забезпечити 

участь у Волинській учнівській Інтернет-олімпіаді з інформатики учнів закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти. 

4. Волинському інституту післядипломної педагогічної освіти (Петро 

Олешко): 

 



 

 

 

4.1. Забезпечити науково-методичний та організаційний супроводи 

Волинської учнівської Інтернет-олімпіади з інформатики. 

4.2. Здійснити фінансування Волинської учнівської Інтернет-олімпіади з 

інформатики  відповідно до кошторису, що додається. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника- 

начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти і 

науки облдержадміністрації Тетяну Соломіну. 

 

 

Начальник        Людмила ПЛАХОТНА 

 

 

 
Лариса Роговська 727151 

Лариса Остапчук 242 225 
 

  

  

  

  

  
 

  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти і науки  

облдержадміністрації 

19.10.2021   № 405  

 

Склад журі 

Волинської учнівської Інтернет-олімпіади з інформатики 

у 2021/2022 навчальному році 

 

Остапчук 

Лариса Романівна 

завідувач відділу інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

голова журі. 

 

Члени журі: 

 

 

Гісь  

Ігор Володимирович  

учитель інформатики комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс 

«Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» 

Луцької міської ради» Волинської області; 

Герасим’як  

Володимир Миколайович  

учитель інформатики комунального заклад 

загальної середньої освіти "Топільненський 

ліцей" Рожищенської міської ради Луцького 

району Волинської області;  

 

Глова  

Анатолій Миколайович   

учитель інформатики опорного закладу 

загальної середньої освіти "Затурцівський ліцей 

ім. В. К. Липинського" Затурцівської сільської 

ради Володимир-Волинського району 

Волинської області;  

Друкачук  

Юрій Олексійович   

учитель інформатики комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс № 26 

Луцької міської ради Волинської області»; 

Кулай  

Валерій Слав’янович 

учитель інформатики Горохівського ліцею №1 

ім. І. Я. Франка Горохівської міської ради 

Луцького району Волинської області; 

Мізюк Олександр 

Миколайович 

учитель інформатики комунального закладу 

загальної середньої освіти "Рожищенський 

ліцей № 2" Рожищенської міської ради 

Луцького району Волинської області 

Процик Анатолій 

Петрович 

учитель інформатики опорного закладу 

"Колківський ліцей” Колківської селищної ради 

Волинської області. 

         Завідувач відділу ВІППО   Лариса Остапчук  


