
 

УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

БЕРЕЗНІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

Рівненської області 

ПОЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

25.09.2017                                                                                          № __ 

с. Поляни 

Про   проведення шкільних 

учнівських олімпіад з базових  

дисциплін у 2017-2018 

навчальному році 

 

     Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідних 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,  наказу  управління  освіти, молоді та спорту 

Березнівської РДА від 15.09.2017 № 272  «Про проведення районних учнівських 

олімпіад у 2016–2017 навчальному році», згідно з планом роботи школи та з 

метою пошуку, підтримки розвитку творчого потенціалу обдарованої учнівської 

молоді,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити графік проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році (додаток 1). 

 

2.Затвердити склад журі шкільних олімпіад з базових дисциплін  (додаток 2). 

 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Петрик Н.Л.: 

3.1.Забезпечити проведення у школі  учнівських олімпіад з української мови та 

літератури, англійської мови, історії,  математики, фізики, астрономії, хімії, 

біології, екології, географії, інформатики. 

З 25.10.2017 року по 03.11.2017 року 

3.2. Погодити завдання для проведення І етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році. 

До 24.10.2017 року 

3.3.Забезпечити участь команди школи у ІІ етапі учнівських олімпіад. 

Відповідно до графіка проведення ІІ етапу олімпіад 

3.4.Призначити супроводжуючих учасників олімпіад, з числа досвідчених 

педагогічних працівників школи. Покласти на них відповідальність за здоров’я і 

життя дітей. 



Відповідно до графіка проведення ІІ етапу олімпіад 

 

3.5.Надіслати звіти про проведення І етапу олімпіад та заявки на участь команд 

у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад районному методичному кабінету.  

До 10.11.2017 

4. Керівникам м/о: 

4.1.Сприяти підготовці та проведенню предметних олімпіад учителями – 

членами м/о. 

Упродовж жовтня 2017 року 

5. Вчителям – предметникам: 

5.1. Підготувати завдання для проведення І етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році. 

До 21.10.2017 року 

5.2. Провести І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

у 2017-2018 навчальному році. 

Відповідно до графіка проведення І етапу олімпіад 

5.3.Підготувати та подати звіти про проведення олімпіад.  

 Методкабінет  до 06.11.2017 року 

 

6.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Петрик Н.Л. 

 

 

Директор школи                    М. Огородник 

 

Ознайомлені: 

Петрик Н.Л. 

Дзюбак Т.В. 

Гречка В.П. 

Старовойт В.Р. 

Самойлюк О.В. 



                

 

                                                            Затверджено 

                                                                Наказ по школі 

                                                                     25.09.2017  № ___ 

 

Графік  

проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  

у 2017-2018 навчальному році 

 

Предмет Дата Кабінет Початок 

Біологія 31.10.2017 № 20 10.00 

Фізика 02.11.2017 № 45 11.00 

Українська мова та 

література 

03.11.2017 № 29 10.00 

Історія  03.11.2017 № 42 11.00 

Правознавство 03.11.2017 № 34 12.00 

Математика 02.11.2017 № 47 12.00 

Хімія 01.11.2017 № 38 10.00 

Географія 31.10.2017 № 18 11.00 

Англійська мова   02.11.2017 № 27 10.00 

Екологія 31.10.2017 № 18 12.00 

Астрономія  01.11.2017 № 38 11.00 

Інформатика  30.10.2017 № 40 12.00 

Економіка 01.11.2017 № 45 11.00 

Інформаційні 

технології 

30.10.2017 № 40 11.00 

Трудове навчання 

(технології) 

30.10.2017 № 36 10.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                          



                                                            Затверджено 

                                                                Наказ по школі 

                                                                     25.09.2017  № ___ 

СКЛАД 

членів журі І етапу  Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін 

Українська  мова 

1. Огородник М. І.- директор школи, голова журі 

2. Старовойт В. Р. – голова оргкомітету олімпіади, вчитель української мови 

та літератури 

3. Ясковець О.В. - вчитель української мови та літератури, зарубіжної 

літератури, член журі. 

Математика 

1. Петрик Н.Л. – заступник директора з навчально-виховної роботи, голова журі 

2. Лук’янова Т.В. – голова оргкомітету олімпіади, вчитель математики 

3. Петрик Т.Р. – вчитель математики, член журі. 
Фізика 

1. Петрик Н.Л. – заступник директора з навчально-виховної роботи, голова журі 

2. Савчук Н.В.-   голова оргкомітету олімпіади, вчитель фізики 

3. Федчик Н.Ф.– вчитель біології, член журі. 
Хімія, астрономія, економіка 

1. Гречка В.П. – керівник м/о вчителів природничо-математичного циклу, голова 

журі 

2. Лясковець О.В. – вчитель хімії,  голова оргкомітету олімпіади,вчитель фізики 

3. Савчук Н.В. – вчитель фізики,  член журі. 
Історія, правознавство  

1. Дзюбак Т.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи, голова журі 

2. Афанасюк С.В. –  голова оргкомітету олімпіади, вчитель історії 

3. Старовойт В.Р., вчитель української мови та літератури, керівник м/о вчителів 

суспільно-гуманітарного циклу, член журі. 

 Біологія, географія, екологія 

1.Дзюбак Т.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи, голова журі 
2. Федчик Н.Ф. –  голова оргкомітету олімпіади, вчитель біології 
3. Гречка В.П. – вчитель географії, екології, член журі. 
Інформатика, інформаційні технології 
1. Петрик Н.Л. – заступник директора з навчально-виховної роботи, голова журі 

2. Василець Т.П. – голова оргкомітету олімпіади, вчитель інформатики 

3. Петрик Т.Р. – вчитель математики, інформатики, член журі. 

Іноземна мова: англійська 

1. Старовойт В.Р. – керівник м/о вчителів суспільно-гуманітарного циклу, голова 

журі 

2. Савчук Л.А. –  голова оргкомітету олімпіади, вчитель англійської мови 

3. Бабич О.В. – вчитель англійської мови, член журі. 

Трудове навчання (технології) 
1. Петрик Н.Л. – заступник директора з навчально-виховної роботи, голова 

журі 

2. Онищук І.В. – голова оргкомітету олімпіади, вчитель трудового навчання 

3. Самойлюк О.В. – практичний психолог, керівник м/о вчителів оздоровчо – 

трудового циклу, член журі. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


