
 

                                                                         
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

Зачепилівка 

 

 05.02.2018                                                                                                       № 54 

 

Про підсумки проведення І, ІІ 

та участь  у ІІІ етапах 

Всеукраїнських учнівських  

олімпіад з навчальних предметів 

у Зачепилівському  районі   

у 2017/2018 навчальному році 

 

Відповідно до ст. 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 у 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 02.08.2017 № 1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році», 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

від 08.09.2017  № 260 «Про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів у Харківській області у 2017/2018 

навчальному році», від 18.12.2017  № 378 «Про проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Харківській  

області у 2017/2018 навчальному році»,   відділу освіти Зачепилівської  

районної державної адміністрації від 27.09.2017 № 311 «Про проведення І та 

участь  у  ІІ  етапах  Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів у  Зачепилівському районі  у 2017/2018 навчальному році», з 

метою підтримки та розвитку   обдарованої учнівської молоді, підвищення 



інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів у Зачепилівському 

районі та участі у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів, відділом освіти Зачепилівської районної державної 

адміністрації,  закладами освіти було проведено  І (шкільний), ІІ (районний) 

етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів ( далі – 

олімпіади)   у такі терміни : 

                                                                        І  етап – з 02.10. 2017 по 24.10.2017; 

                                                                       ІІ  етап – з 04.11.2017 по 24.12.2017. 

         Олімпіади проводилися з 16 навчальних предметів : математики, 

фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії, економіки, історії, 

правознавства,  української мови та літератури, російської мови та 

літератури, іноземної мови (англійської, німецької), інформатики, 

інформаційних технологій, трудового навчання на базі Зачепилівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів ( директор Коржевич С.Є.),Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів ( 

заступник директора з навчально-виховної роботи, виконуюча обов'язки 

директора Миргородська О.В.). 

         Районним методичним кабінетом відділу освіти Зачепилівської 

районної  державної адміністрації було здійснено організаційно-методичний 

супровід проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, організовано роботу журі ІІ етапу олімпіад, 

розроблено критерії визначення переможців, підготовлено і надіслано до 

обласного оргкомітету звіти про проведення ІІ (районного) етапу олімпіад, 

сформовано (згідно квоти) кількісний склад команд та подані заявки на 

участь учнів  Зачепилівського району у ІІІ (обласному) етапі олімпіад. Також 

було здійснено аналіз результативності учасників   ІІ (районного) етапу 

олімпіад з усіх предметів за такими критеріями: 

- кількість навчальних закладів, учні яких брали участь у ІІ (районному) етапі 

олімпіад; 

- кількість  учасників ІІ  (районного)  етапу олімпіад  ( показник участі 

команд);  

- результативність участі в олімпіадах претендентів на свідоцтво з відзнакою 

та претендентів на медаль; 

- результативність участі в олімпіадах учнів профільних класів;  

- кількість переможців ІІ (районного) етапу олімпіад за ступенями дипломів               

( результативність участі команд) ; 

- кількість учнів,  рекомендованих  для  нагородження  дипломами І,ІІ,ІІІ 

ступенів; 

- кількісно – якісний   склад   учителів,  які  підготували   переможців  

олімпіад; 

- загальний рейтинг команд за підсумками ІІ (районного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. 

        Результати  проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів узагальнено   довідкою.  

      З урахуванням рішення журі олімпіад, керуючись статтею 6 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації»,   



 

НАКАЗУЮ :  

 

1.Визнати переможцями та нагородити дипломами І,ІІ,ІІІ ступенів учнів, які 

посіли призові місця в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів (додаток 1). 

2.Затвердити списки  учасників ІІІ (обласного) етапу  Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів (додаток  2).  

3. Районному методичному кабінету  ( завідувач Бєляєва А.І.: 

1) Довести директорам закладів освіти зміст довідки про   підсумки ІІ 

(районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів. 

                                                                                                        До 28.02. 2018   

2) Провести засідання районних методичних об’єднань щодо обговорення 

недоліків та типових помилок, які виявило журі в роботах учасників ІІ 

(районного) етапу олімпіад, та  спланувати заходи по їх усуненню. 

                                                                                     Лютий  -   березень  2018 

року 

3) Відрядити учнівські команди (згідно заявок) для участі у ІІІ (обласному) 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів згідно 

графіка (додаток 3). 

                                                           З 13.01.2018 до 18.02.2018 

4) Призначити керівників команд, на яких покласти відповідальність за 

життя  і здоров’я членів учнівських команд у дорозі та під час проведення 

змагань. 

З 13.01.2018 до  18.02.2018 

4. Директорам закладів освіти: 

1) Вручити  дипломи  переможцям ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів під час урочистостей із нагоди свята 

«Останній дзвоник». 

Травень 2018 року  

2) Проаналізувати якісні показники участі  закладів освіти у І, ІІ  етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів та обговорити 

їх підсумки на  засіданнях шкільних методичних об’єднань. 

Лютий 2018 року 

3) Забезпечити участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів учнів, яких включено до складу команд 

Зачепилівського району. 

З 13.01.2018 до 18.02.2018 

4) Забезпечити  учасників ІІІ (обласного) етапу  Всеукраїнських  учнівських 

олімпіад з навчальних предметів учнівським квитком або завіреною 

директором навчального закладу довідкою з фотографією, яка на 1/3 

перекривається печаткою, карткою учасника олімпіади  (додаток 4).  

                                                                                        Січень-лютий 2018 року 



5) Провести з учасниками ІІІ (обласного) етапу  Всеукраїнських  учнівських 

олімпіад з навчальних предметів бесіди щодо дотримання програми і умов 

проведення  олімпіади,  норм і  правил  техніки   безпеки,  виконання  рішень  

оргкомітету і журі, виявлення бережливості у використанні обладнання, 

приладів тощо. 

                                                                                   Січень-лютий 2018 року 

6) Провести з учнями, які входять до складу команди, учителями, які їх 

супроводжують цільові інструктажі у зв’язку з поїздкою до м.Харків. 

 

5. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

 

 

Т.в.о.начальника відділу освіти                                                 О.О.Петренко 

                                        

 


