
 

 

УКРАЇНА 

 

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

НАКАЗ 

 
Від 24.09.2019                                                                                                                                   № 393 
 

Про проведення І етапу  

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

у 2019/2020 навчальному році 

 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 

№ 1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 

навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році» від 15.02.2018 № 148 

«Про затвердження графіка проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів на 2019-2023 роки» (зі змінами), наказу 

департаменту освіти і науки Донецької ОДА «Про проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019/2020 

навчальному році» від 13.09.2019 №332/163-19-ОД, 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 22.09.2011 

№1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за 

№1318/20056, Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у Донецькій області, затверджених наказом 

директора департаменту освіти і науки від 26.09.2018 №334/163-18-ОД, 

зареєстрованих у Головному територіальному управлінні юстиції у 

Донецькій області 18.10.2018 за №238/2680, з метою пошуку, підтримки та 

розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 

 

н а к а з у ю: 

 

1. Провести І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році з 01 по 31 жовтня 2019 

року з таких навчальних предметів: українська мова та література, іноземні 

мови (англійська, німецька, французька), правознавство, історія, економіка, 

математика, біологія, географія, астрономія, фізика, хімія, екологія, 

інформатика, інформаційні технології, трудове навчання, російська мова та 

література, новогрецька мова та література (додаток 1). 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1) Забезпечити проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році у 

встановлені терміни. 



2) Призначити відповідальних за проведення шкільного туру. 

3) Затвердити графік проведення шкільних олімпіад (вказавши дату, 

відповідального, класи, які беруть участь). 

4) Затвердити склад журі шкільного туру (Голова – директор, члени – 

фахівці-предметники). 

5) Визначити терміни надання звітності вчителів – відповідальному за 

проведення олімпіади. 

6) Висвітлювати результати проведення І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів на сайтах закладів загальної 

середньої освіти (ЗЗСО). 

7) До 31 жовтня 2019 року заповнити гул форми «Звіт про проведення І 

(шкільного) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад» (додаток2) та «Заявку 

на участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад» (додаток3) за 

посиланням за встановленою формою. 

8) В організації та проведенні учнівських олімпіад дотримуватися 

чинного Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових 

дисциплін. 

 

3. Відділу координації методичної роботи та національного виховання 

УОСМС Волноваської райдержадміністрації (Шилова): 

1) Забезпечити координацію проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів, дотримання чинних Положень. 

2) Зібрати та узагальнити гугл форми «Звіт про проведення І 

(шкільного) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад» та «Заявку на участь у 

ІІ етапі» за посиланням за встановленою формою. 

3) Висвітлити результати проведення першого етапу всеукраїнських 

учнівських олімпіад на сайті управління ОСМС. 

4) Даний наказ розмістити на сайті управління освіти, молоді та спорту 

Волноваської РДА (volnovaxametod.ucoz.ua) 

 

4. Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою. 

 

 

Заступник начальника управління –  

начальник відділу освіти УОСМС 

райдержадміністрації                               І. Жежер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець:    Завізовано:           

Грішко О.               Добровольська О. 

 

 

  



 

Додаток 1  

до наказу управління ОСМС 

від  _________№ _____ 

 

Орієнтовний перелік навчальних предметів  

І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

у 2019/2020 н.р. 

 

№ Навчальні предмети Клас 

1 Інформатика  8-11 

2 Історія  7-11 

3 Екологія  10-11 

4 Астрономія  10-11 

5 Фізика  7-11 

6 Географія  7-11 

7 Математика  5-11 

8 Новогрецька мова та література 8-11 

9 Українська мова і література  8-11 

10 Біологія  8-11 

11 Хімія  8-11 

12 Німецька мова 8-11 

13 Французька мова 8-11 

14 Російська мова і література 8-11 

15 Економіка  9-11 

16 Англійська мова 8-11 

17 Трудове навчання (технології) 8-11 

18 Правознавство  9-11 

19 Інформаційні технології 8-11 

 

 

Заступник начальника управління –  

начальник відділу освіти УОСМС 

райдержадміністрації                               І. Жежер 

  



 

 

Додаток 2 

до наказу управління ОСМС 

від  _________№ _____ 

 

 

Звіт  

про проведення І (шкільного) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році 

 

з    (предмет)  

 

1. Відомості про учасників олімпіад: 

№ Назва школи Клас 
Кількість 

учасників 

Кількість 

переможців 

І ІІ ІІІ 

       

       

       

       

2. Інформація про учасників з особливими освітніми потребами, якщо 

такі діти брали участь. 

3. Коротко подаються відомості про організацію і проведення олімпіад, 

виконання учасниками завдань, участь учителів і працівників закладів 

освіти, вносяться пропозиції щодо поліпшення роботи олімпіади. 

 

 

 

Заступник начальника управління –  

начальник відділу освіти УОСМС 

райдержадміністрації                               І. Жежер 

  



 

 

 

Додаток 3 

до наказу управління ОСМС 

від  _________№ _____ 

 

 

Заявка  

на участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з (предмет) 

 

№ Назва 

школи 

Клас ПІБ учня Число, місяць, 

рік народження 

ПІБ 

учителя 

      

      

      

      

      

 

 

 

Заступник начальника управління –  

начальник відділу освіти УОСМС 

райдержадміністрації                               І. Жежер 

 

 


