
ВІДДІЛ   ОСВІТИ  
ВОЛОВЕЦЬКОЇ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 
Н А К А З  

Від  10.10. 2016  року                                   смт. Воловець                                   №  164 

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 року № 1099 (зі змінами та доповненнями), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 року за № 1318/20056, Правил 
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов та літератур національних меншин України, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2014 року № 1134 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.10.2014 року № 1309/26086, на виконання 
наказу Міністерства освіти і науки України 19.08.2015 № 1006 „Про проведення Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році”, Правил 
проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, І етапу турнірів, І, ІІ етапів конкурсу 
з образотворчого мистецтва та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, затверджених 
наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 05.01.2012 року № 4 (зі змінами та 
доповненнями, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 

 
НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району : 
1.1. Забезпечити проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів  у жовтні , ІІ етапу  - в листопаді-грудні  20116  року з таких базових предметів: 
-  історії,  економіки, іноземної мови (англійська, німецька), астрономії,  математики, 

біології,  української мови і літератури, трудового навчання,  географії, правознавства, 
інформаційних технологій, екології, хімії, фізики та інформатики. 

1.2. Врахувати, що в ІІ етапі олімпіад з базових дисциплін беруть участь учні 
навчальних закладів освіти, що стали переможцями І етапу олімпіад відповідно: 

-     з математики – 7-11 класи; 
-     з української мови та літератури, фізики, хімія – 8-11 класи; 
- з історії, географія, біології, - 8-11 кл.; 
- з іноземної  мови, інформаційні технології– 9-11 класи; 
- інформатика – 9-11 кл.; 
- з екології, астрономії, – 10-11 класи; 
- з економіки  - 11 класи; 
- з правознавства – 9-11 класи; 
- з трудового навчання – 9-11 класи 
 
1.3. До 2 листопада поточного року оргкомітетам І етапу надіслати звіти про 

проведення олімпіади з базових дисциплін та  заявки на участь команди у наступному 
етапі до районних оргкомітетів. 

2. Районному методичному кабінету: 
2.1. Провести ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіади за завданнями, 

розробленими Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти в такі строки 
(додаток 1) 

2.2. До 30 грудня 2015  надіслати звіти про проведення ІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових предметів, та заявки на участь у ІІІ етапі з базових 
предметів  в ЗІППО.  

2.3. Затвердити  склад журі для перевірки  завдань та графік перевірки завдань  
(додаток 2). 

3. 3.1. Початок проведення олімпіад о 9.00 год. на базі  Воловецької   ЗОШ  І-ІІІ ст. 



3.2. Директору  Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст. Пацьо М.А забезпечити належні умови 
проведення  ІІ туру учнівських олімпіад. 

4. Директорам Жденіївської,  Біласовицької ЗОШ  (Далекорею І.В., Фулитка Л.П. ) 
забезпечити підвіз учасників олімпіад. 

5. Витрати на підвіз учасників олімпіад віднести за рахунок районної Програми роботи 
з обдарованою молоддю. 

6. Директорам шкіл забезпечити відрядження учасників олімпіад, керівників команд та 
членів журі на  ІІ етап учнівських олімпіад. 

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на зав. РМК Соловій В.М. 
 

    Начальник відділу освіти                                            Н. Шутка 

Додаток 1 
Терміни проведення  

ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  
з навчальних предметів  

 

 

Навчальні предмети Терміни проведення 

історія 9 листопада 2016 року 

економіка 10 листопада 2016 року 

англійська мова 11 листопада 2016 року 

астрономія 14 листопада 2016 року 

математика 16 листопада 2016 року 

німецька мова 17 листопада 2016 року 

біологія 22 листопада 2016 року 

українська мова і література 23 листопада 2016 року 

трудове навчання (технології) 25 листопада 2016 року  

географія 28 листопада 2016 року 

правознавство 29 листопада 2016 року 

інформаційні технології 30 листопада 2016 року 

екологія 2 грудня 2016 року 

хімія 5 грудня 2016 року 

фізика 6 грудня 2016 року 

інформатика 8 грудня 2016 року 

 




