
  

                                                                       
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 

Зачепилівка 

 

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 

 

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 наказу 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», з 

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, 

 

НАКАЗУЮ: 

 1.Керівникам закладів освіти: 

1.1.Рекомендувати  провести І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році згідно графіку, 

затвердженого наказом   директора  закладу освіти. 

1.2. Подати до районного методичного кабінету звіти про проведення І 

(шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та заявки на участь в ІІ 

(районному) етапі ( додаток 4-5). 

        До 31.10.2018 

1.3. Забезпечити участь шкільних команд в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських 

олімпіад. 

   03.11.2018 – 23.12.2018 

1.4. Організувати підвіз учнів  на ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад.   

        Згідно графіку  

1.5.  Надати  до  районного методичного кабінету  відділу освіти, молоді та 

спорту Зачепилівської РДА копії наказів «Про проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2018/2019 

навчальному році» та «Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році». 

                                                      До 02.11.2018 

 2. Провести ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році згідно графіку, 

затвердженого наказом  директора Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації (додаток 1). 

3. Затвердити склад оргкомітетів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів (додаток 2). 



  

4. Затвердити склад журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  із 

навчальних предметів (додаток 3). 

 5. Районному методичному кабінету відділу освіти, молоді та спорту 

Зачепилівської районної державної адміністрації (Бєляєвій А.І.): 

5.1. Організувати та провести ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів серед учнів   закладів освіти району. 

03.11.2018 – 23.12.2018 

5.2. Забезпечити проведення  ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад необхідною документацією (роздруковані завдання, бланки 

протоколів, звітів, заявок). 

Згідно графіку 

5.3. Здійснити організаційно-методичний супровід проведення І та ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти. 

01.10.2018 – 23.12.2018 

5.4. Організувати якісний супровід процесу отримання завдань ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів із сайту КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти» у день проведення олімпіади, 

оперативне їх тиражування.  

Згідно графіку 

5.5. Надіслати до КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (в 

електронному та паперовому вигляді) звіт про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, заявку на участь 

команд у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. 

Протягом 10 днів після проведення 

відповідної олімпіади, по останній 

– не пізніше 30 грудня поточного 

року 

5.6. Сформувати учнівські команди відповідно до кількісного складу команд ІІІ 

(обласного) етапу відповідних Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів згідно з рейтингами. 



  

  6. Рекомендувати директору Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Коржевич С.Є. забезпечити  приміщення для проведення районних учнівських 

олімпіад із навчальних предметів. 

8. Членам оргкомітетів та журі надати дні відпочинку  у зв’язку з роботою 

у вихідні дні, згідно ст.72 КЗпП України. 

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача 

районного методичного кабінету Бєляєву А.І. 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                        О.ПЕТРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


