
 

УКРАЇНА 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» 
 

НАКАЗ 

від  14.09. 2015 року    № 64 

м. Кіровоград 

 

Про організаційне та науково-методичне  

забезпечення проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2015/2016 навчальному році 

 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 07.09.2015 р. № 915 

«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 

предметів у 2015/2016 навчальному році», відповідно до Умов проведення І, ІІ, 

ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів із 

навчальних предметів, затверджених наказом управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 22.10.2012 року № 423, та з метою пошуку, 

підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, поліпшення 

стану викладання навчальних предметів, підвищення результативності всіх 

форм навчальної, позакласної та позашкільної роботи, творчого 

самовдосконалення учнів, виявлення, поширення і впровадження в навчально-

виховний процес сучасних прийомів і методів навчання 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Здійснити організаційне та науково-методичне забезпечення 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015/2016 навчальному році. 

2. Завідувачам науково-методичних лабораторій гуманітарно-естетичних 

дисциплін (Ревнивцева О. В.), суспільствознавчих дисциплін (Кравченко Ю.В.), 

іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів (Коса І.Т.), природничо-

математичних дисциплін (Хлань Л.М.), інформатики та інформаційних 

технологій навчання (Чала М.С.), економіко-технологічних дисциплін 

(Татаренко О.В.): 

 1) підготувати завдання для проведення ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад відповідно до затверджених графіків; 

2) подати до департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної 

державної адміністрації:  

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/11820
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 статистичну інформацію про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад на наступний день після їх проведення;  

 табелі на нарахування заробітної плати педагогічним працівникам, 

залученим до проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, 

навчально-тренувальних зборів, протягом п’яти днів після їх проведення; 

 заявки та списки на харчування учасників ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад за три дні до їх проведення; 

 проекти наказів директора департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації про нагородження дипломами учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з відповідного предмета «Про підсумки  

III (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад у 2015/2016 н.р. та затвердження 

їх результатів з (назва дисципліни)» протягом десяти календарних днів після 

їх проведення; 

3) провести відбірково-тренувальні збори з підготовки школярів до участі 

в IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад відповідно до затвердженого 

графіка проведення; 

4) надіслати звіти про проведення III етапу та заявки на участь команд у 

IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад Інституту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України та оргкомітетам 

Всеукраїнських олімпіад (за місцем проведення)  

до 05 березня 2016 року; 

5) підготувати й надати обласному навчально-методичному центру 

освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб на 

електронних і паперових носіях (Половенко О.В.): 

 склад оргкомітету, журі, експерт-консультантів до 18 вересня  

2015 року; 

 необхідну інформацію для складання кошторисів витрат 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів до 18 вересня 2015 року 

(додатки 1 – 4); 

 проекти додатків до наказу директора департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації «Про участь команд у ІV етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 н.р. та керівників 

команд» до 01 березня 2016 року; 

 список педагогічних і науково-педагогічних працівників, учні яких 

одержали дипломи І ступеня у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, 

для вручення обласних премій  до 01 квітня 2016 року; 

 аналітичні матеріали за наслідками ІІІ і ІV етапів учнівських олімпіад 

на паперових та електронних носіях до 01 квітня 2016 року; 

6) координувати й узгоджувати дії відповідних оргкомітетів і журі 

олімпіад та дотримуватися вимог Умов проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад; 
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7) сприяти висвітленню результатів олімпіад, турнірів та розміщувати 

протоколи проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2015/2016 н.р. на сайті інституту. 

3. Обласному навчально-методичному центру освітнього менеджменту та 

координації діяльності методичних служб (Половенко О.В.): 

1) розробити проект наказу директора департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації «Про організацію та проведення І - ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2015/2016 навчальному році» 

до 20 жовтня 2015 року; 

2) координувати роботу завідувачів науково-методичних лабораторій 

інституту щодо підготовки та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад;  

3) підготувати проект наказу директора департаменту освіти і науки «Про 

участь команд у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2015/2016 н.р. та керівників команд» до 15 березня 2016 року; 

4) узагальнити аналітичні матеріали про підсумки проведення  

III і ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015/2016 н.р. та 

затвердження їх результатів до 20 травня 2016 року. 

4. Лабораторії інформаційно-методичного забезпечення освітнього 

процесу (Шабаліній Т.М.), навчальному відділу (Супрун Л.М.) забезпечити 

друкування матеріалів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Заступник директора        Л.Голодюк 


