
                                        

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ   

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Н А К А З 

 

_29.03.__2021 р. Львів № 02-01/01/62   

 

Про проведення Львівської 

 обласної  учнівської інтернет-олімпіади  

з  інформатики  у 2021 році 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські інтернет-

олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 11 червня 2012 року № 671, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року за № 1074/21386, з метою 

пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої учнівської 

молоді, підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення інформатики, 

сприяння широкому залученню обдарованої молоді до інтелектуальних 

змагань 

     НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2021 році Львівську обласну учнівську інтернет-олімпіаду з 

інформатики у три етапи: 

І етап - 11 квітня, дистанційно в середовищі Algotester  

ІІ етап - 24 квітня, дистанційно в середовищі Algotester  

ІІІ етап - 08 травня, в середовищі Algotester очно або дистанційно, 

залежно від епідеміологічної ситуації в області. 

2.  Затвердити: 

2.1. Умови проведення олімпіади (додаток 1) 

2.2. Склад комісії зі складання завдань (додаток 2) 

2.3. Склад оргкомітету та журі олімпіади (додаток 3) 

2.4. Склад апеляційної комісії (додаток 4). 

3. Комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівському  обласному 

інституту післядипломної педагогічної освіти» (директор П.К.Хобзей):  

3.1. Здійснити організаційне та науково-методичне забезпечення 

проведення Львівської обласної  учнівської інтернет-олімпіади з  

інформатики  у 2021 році 

3.2. До 1 квітня 2021 року розмістити на сайті інституту  умови участі в 

інтернет-олімпіаді.  

4. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів з питань освіти органів 

місцевого самоврядування, директорам закладів освіти обласного 



підпорядкування: 

 4.1. Довести інформацію про інтернет-олімпіаду з інформатиики у 2021 

році до учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти. 

 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора – 

начальника управління дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільної 

роботи, кадрового, організаційного та інформаційного забезпечення 

Пастушенка Р.Я.  

 

 

 

Директор        Олег ПАСКА 

 

 



Додаток 2 

до наказу департаменту освіти і  науки   

від  29.03.2021р.   № 02-01/01/62_ 

 

 

Склад комісії зі складання завдань Львівської обласної  учнівської 

інтернет-олімпіади з  інформатики  у 2021 році 

 

 

 

Інформатика 
1. Білецький 

Василь 

Миколайович 

- доцент кафедри прикладної математики 

Львівського національного університету імені  

Івана Франка, кандидат фізико-математичних наук 

2. Палюшок Лілія 

Володимирівна 

- старший викладач кафедри педагогіки 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

 

 

 

Директор        Олег ПАСКА 



Додаток 3 

до наказу департаменту освіти і  науки   

від  29.03.2021р.   № 02-01/01/62_ 

Склад оргкомітету Львівської обласної  учнівської  

інтернет-олімпіади з  інформатики  у 2021 році 

 

1.  Кацюба Микола 

Романович 

- заступник директора з науково-методичної роботи 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», голова оргкомітету 

2.  Палюшок Лілія 

Володимирівна 

- старша викладачка кафедри педагогіки 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», заступник голови оргкомітету 

3.  Парій Надія 

Зіновіївна 

- методистка кабінету дистанційного навчання 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

4.  Козій Ярослава 

Ярославівна 

- методистка Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників  м. Львова 

 

Склад журі Львівської обласної  учнівської інтернет-олімпіади з  

інформатики  у 2021 році 

 

1.  Білецький Василь 

Миколайович 

- доцент кафедри прикладної математики Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат фізико-математичних наук, голова журі  

2.  Манько Надія 

Миколаївна 

- асистент кафедри педагогіки Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти», 

заступник голови журі 

3.  Герасимів Віталій - приватний підприємець (за згодою) 

4.  Кузбит Іван 

Михайлович 

- вчитель інформатики Самбірської гімназії 

5.  Мельник Юрій 

Володимирович 

- вчитель інформатики Бродівської гімназії імені  Івана 

Труша Бродівської районної ради 

6.  Сосяк Роман 

Михайлович 

- вчитель інформатики Дрогобицького ліцею 

Дрогобицької міської ради 

7.  Шпакович 

Ростислав 

Степанович 

- вчитель інформатики Львівського фізико-

математичного ліцею-інтернату при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка 

 

 

Директор        Олег ПАСКА 



Додаток 4 

до наказу департаменту освіти і  науки   

від  29.03.2021р.   № 02-01/01/62_ 

Склад апеляційної комісії Львівської обласної  учнівської  

інтернет-олімпіади з  інформатики  у 2021 році 

 

1.  Білецький Василь 

Миколайович 

- доцент кафедри прикладної математики Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат фізико-математичних наук, голова комісії  

2.  Манько Надія 

Миколаївна 

- асистентка кафедри педагогіки Комунального 

закладу Львівської обласної ради «Львівський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» 

3.  Палюшок Лілія 

Володимирівна 

- старша викладачка кафедри педагогіки 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

 

 

Директор        Олег ПАСКА 


