
       УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 

СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  В  МІСТІ  КИЄВІ 

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

                                     

                                                             

НАКАЗ 

 

    __30.09.2016___                                                                                          № _383 

 

 

Про проведення І (шкільного) та ІІ (районного) 

етапів Всеукраїнських та київських міських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів 

у 2016-2017 навчальному році 

 

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  й зареєстрованого Міністерством  юстиції України 

17.11.2011 №1318/20056,  на виконання наказу  Департаменту  освіти і науки, 

молоді та спорту  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 13.09.2016 №758  "Про проведення   І (шкільного)  

та ІІ (районного) етапу Всеукраїнських та київських міських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів у   2016-2017 навчальному році"  та   з метою пошуку, 

підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів: 

1.1.Забезпечити проведення  І (шкільного) етапу Всеукраїнських та київських 

міських учнівських олімпіад з української мови та літератури, історії,  іноземних 

мов (англійської, німецької, французької, іспанської), біології, екології, 

географії, математики, інформатики, економіки, фізики, астрономії, хімії,  

зарубіжної літератури, російської мови та літератури,  правознавства, трудового 

навчання, образотворчого мистецтва, інформаційних технологій, комп’ютерної 

графіки, комп'ютерної анімації, WEB-дизайну, педагогіки та психології і 

фізкультури   протягом жовтня-листопада  2016 року. 

1.2.  Команди учасників ІІ (районного) етапу Всеукраїнських та київських 

міських учнівських олімпіад з навчальних предметів формувати, дотримуючись 

умов проведення:     2 учні-переможці І (шкільного) етапу від кожної паралелі 

класів, що беруть участь, і  додатково можна включати учнів відповідно до 

кількості переможців олімпіад ІІІ та ІV етапів минулого року. 



1.3. Заявки на участь у ІІ етапі та звіти про проведення І етапу подати  до  

науково-методичного центру управління освіти методисту Коваленко О.В.   не 

пізніше ніж за два тижні до дня проведення кожної предметної олімпіади.  

1.4. Забезпечити своєчасне прибуття  команд на районні олімпіади та їх  

повернення до закладів  освіти. Покласти відповідальність за збереження  життя 

і здоров’я дітей у дорозі й під час проведення олімпіади на педагогічних 

працівників, які є керівниками та супроводжуючими учнівських команд. 

2. Директору Центру дитячої та юнацької творчості Левченко-Гаптенко Г.О. 

сприяти проведенню районних інтернет-олімпіад з комп’ютерної графіки, 

комп'ютерної анімації та WEB-дизайну.    

3. Науково-методичному центру управління освіти (директор Судак Л.Р.) 

здійснити організаційне та методичне забезпечення ІІ (районного)  етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів відповідно до 

графіка (додаток 1), підвести підсумки про результати їх проведення до 

30.12.2016 р. та підготувати необхідні документи на участь у ІІІ (міському) етапі 

Всеукраїнських олімпіад.  

4 . Директорам загальноосвітніх навчальних закладів №7 – Криворучко І.О., 

№43 "Грааль" – Лазебник Н.С., №52 – Шевченку В.М.,  №64 – Юшко О.В.,       

№74 - Марушевській О.О., №115 – Кисіль Т.В., №149 – Лобач О.В., сзш  №166 

– Панько С.О., №221 – Лісовій О.О.,   №229 - Сінченку І. П., ліцею №142 –  

Боклоговій О.Н., гімназії біотехнологій №177 – Сташевській І.С.,                     

гімназії №178- Красюк Л.Є., Авіакосмічного ліцею НАУ – Земляній Г.І., 

Фінансово-правового ліцею  - Моргун І.А. створити необхідні умови для 

проведення районних олімпіад згідно з   додатком  1. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник                                                                                          О.Заплотінська                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

       



Додаток 1 

до наказу управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації  від 

___30.09.2016_____    №  _383_ 

                                                   

Графік проведення ІІ (районного) етапу 

учнівських олімпіад 

№ з/п Дисципліна Дата, час 

проведення 

Класи Місце 

проведення 

1.  Українська мова та 

література 

05 листопада 

10.00 

7-11 сш №43 

«Грааль» 

2.  Біологія 06 листопада 

10.00 

8-11 гімназія 

біотехнологій 

№177 

3.  Фізика (для сзш та сш) 11 листопада 

14.30 

7-11  сш №7 

4.  Іноземні мови: 

французька 

німецька 

іспанська  

12 листопада 

10.00 

8 -11  

сш №115 

сш №149 

сш №64 

5.  Інформатика 13 листопада 

10.00 

8-11 сш №52 

6.  Астрономія 18 листопада 

15.00 

10-11 гімназія 

№178 

7.  Історія 19 листопада 

10.00 

8-11 сзш №166 

8.  Математика  20 листопада 

10.00 

6-11 гімназія 

№178 

9.  Економіка 25 листопада 

15.00 

9-11 ФПЛ 

10.  Комп’ютерна анімація 

 

25 листопада 

15.00 

6-11 через мережу 

Інтернет 

11.  Фізика  26 листопада 

10.00 

7-11  гімназія 

№178 

12.  Географія  27 листопада 

10.00 

8 -11 гімназія 

№178 

13.  Лінгвістика 27 листопада 

10.00 

6 - 11  сш №52 

14.  Педагогіка і психологія 02 грудня 

15.00 

11 гімназія 

№178 

 

15.  Іноземні мови: англійська 

 

03 грудня 

10.00 

8 - 11 сш №115               

сш №7 

16.  Інформаційні технології 

(офісні технології) 

04 грудня 

10.00 

8 - 11 сш №52 

АКЛ НАУ 



17.  Екологія 09 грудня 

14.30 

10-11 гімназія 

біотехнологій 

№177 

18.  Комп’ютерна графіка 09 грудня 

15.00 

6 -11 через мережу 

Інтернет 

19.  Правознавство 10 грудня 

10.00 

9 - 11  сзш №74 

20.  Образотворче мистецтво 10 грудня 

10.00 

6 - 11  сш №7 

21.  Російська мова та 

література   

11 грудня 

10.00 

7 - 11  гімназія 

№178 

22.  Фізкультура 14 грудня 

15.00 

11 сзш №221 

23.  WEB-дизайн 16 грудня 

15.00 

6 -11 

 

через мережу 

Інтернет 

24.  Хімія  17 грудня 

10.00 

7 -11  ліцей №142 

25.  Трудове навчання 

(технічна праця та  

обслуговуюча праця) 

17 грудня 

10.00 

8 -11 сзш №229 

сш №43 

26.  Зарубіжна література    18  грудня 

10.00 

7-11  сш №149 

 

 

 

  


