
          

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

28.12.2018                                                                                                       № 357 

Про підсумки проведення ІІ (районного) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів  

у 2018/2019 навчальному році 

 

        Відповідно до статті 35 Закону України «Про загальну середню освіту», 

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 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

17.11.2011 за № 1318/20056 (із змінами), Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Харківській 

області, затверджених наказом Головного управління освіти і науки 

Харківської обласної державної адміністрації від 25.04.2012 № 241, 

зареєстрованих у Головному управлінні юстиції у Харківській області 

14.06.2012 за № 42/1405, на виконання наказів Міністерства освіти і науки 

України від 02.08.2018 № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 

24.09.2018 № 238 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів у Харківській області у 2018/2019 

навчальному році», керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», наказу відділу освіти, молоді та спорту  Зачепилівської  



РДА від 11.09.2018 № 248  «Про проведення І та участь у ІІ етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 

Зачепилівському районі у 2018/2019 навчальному році»,   метою створення 

належних умов для виявлення й підтримки обдарованої молоді, розвитку її 

інтересів, організованого проведення І, ІІ етапів і підготовки до ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів з 03.11.2018  по 

22.12.2018 проведено ІІ (районний) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін.  

Кількісний показник учасників – 129, але в цю цифру ввійшли й учні, які 

брали участь не в одній олімпіаді, а в декількох. Найактивніше було залучено 

дітей до участі в олімпіадах з фізики (18), математики (17), української мови та 

літератури (17). Найменша кількість учасників – з інформатики (2), англійської 

мови (4),  екології (6),  хімії (6), правознавства (6). Кількість учасників значно 

менша, аніж планувалося через ряд причин: підвіз учасників (хімія, російська 

мова та література не був здійснений підвіз учнів Зіньківщинської та 

Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів) та  хвороба учасників. Олімпіади з 

економіки та астрономії взагалі не проводилися через хворобу  переможців 

шкільного етапу олімпіад. 

За підсумками ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

переможцями стали – 29 учнів закладів загальної середньої освіти 

Зачепилівського району. Найактивнішими виявилися такі учні:  Старченко 

Майя (10клас, Новомажарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) та Китайгородська Інна (10 

клас, Руновщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів) – по 4 перемоги ,  Ширшова Ярослава 

(10 клас, Зіньківщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Коваль Вадим (9 клас, 

Новомажарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Маслак Софія (9 клас, Новомажарівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів) та Веклич Діана (8 клас, Чернещинський НВК) – по 3, 

Веклич Руслана (11 клас, Чернещинський НВК), Гудзенко Дарина (10 клас, 

Зіньківщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів) та Терновий Максим ( 8 клас, 

Зіньківщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів) – по 2. 



За заявками визначено  10 учасників  ІІІ етапу олімпіад з п’яти предметів: 

українська мова та література – 4 учні Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

екологія – 2 (Зіньківщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів та Чернещинський НВК), 

правознавство  – 2 (Руновщинська та Новомажарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), 

трудове навчання – 1 (Чернещинський НВК), російська мова та література  

(Новомажарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) – 1 . З 11 предметів  не  було переможців 

(І місце), що говорить про  низький рівень підготовки вчителями – 

предметниками  учнів до олімпіад.   Виходячи з вище зазначеного,наказую: 

 

1.    Районному методичному кабінету: 

1.1. Визначити учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів. (Додаток 1) 

                                                                                          До 28.12.2018 

1.2. Визначити кількісно – якісний склад учасників ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 2018/2019 

навчального року (Додаток 2). 

                                                                                               До 28.12.2018 

1.3.  Надати звіти за І та ІІ етап та заявки на участь у ІІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

                                                                 Не пізніше 10 днів після дати  

                                                                  проведення олімпіади                      

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

 2.1.  Організувати роботу щодо  підготовки вчителями – предметниками 

          учасників ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.   

                                                                                   Січень – лютий 2019 року 

         2.2. Забезпечити явку учасників ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських  

       учнівських олімпіад до м.Харкова. 

                                                                           Згідно  графіку КВНЗ «ХАНО» 

         2.3. Здійснити аналіз результативності І та ІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

                                                                                                      До 11.01.2019 



        2.4.  Обговорити наслідки участі учнів школи  в предметних олімпіадах 

 на засіданнях методичних об`єднань. 

                                                                                            До 11.01.2019 

2.5.  Розробити конкретні заходи щодо покращення роботи та 

   запровадження в систему роботи занять з обдарованими дітьми. 

                                                                                             До 11.01.2019 

3. Контроль за виконанням  даного наказу  покласти на завідувача районного 

методичного кабінету Бєляєву А.І. 

 

 Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                               О. ПЕТРЕНКО 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 


