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УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 
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НАКАЗ 

 

29.12.2016                                                                                               №  544 

 

Про підсумки проведення ІІ (районного) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

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, та згідно з наказом управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від  30.09.2016 року  

№383 “Про проведення І (шкільного) та ІІ (районного) етапів Всеукраїнських  

київських міських учнівських олімпіад з навчальних предметів у                         

2016-2017 навчальному році” відбулися районні олімпіади з української мови та 

літератури, історії, правознавства,  іноземних  мов (англійської, німецької, 

французької та іспанської), географії, біології, математики, інформатики, офісних 

технологій, лінгвістики, економіки, фізики, астрономії, хімії, екології, 

комп’ютерної графіки, ВЕБ-дизайну, анімації, зарубіжної літератури, російської 

мови та літератури, педагогіки та психології, образотворчого мистецтва, 

трудового навчання (обслуговуючої та технічної праці), та фізичної культури.  

       Усього в районних олімпіадах узяли участь 5921  учнів (у минулому 

навчальному році було  5713 учасників). Призові місця (І, ІІ та ІІІ-ті)  здобули 

3134 учні.  

       Аналізуючи результати ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад,   слід  відзначити,   що  найбільшу кількість вибороли учні гімназії 

№178 (директор Красюк Л.Є.) -  502 призові місця, ліцеїсти ТЛ НТУУ „КПІ” 

(директор Красюк Ф.М.) здобули 312  місць,  учні   гімназії     біотехнологій №177 

(директор Сташевська І.С.) здобули  263 призових місця,   ліцеїсти                         

ПЛ НТУУ„КПІ” (директор Киричков Ю.В) – 226 призових місць,  учні   сш №52 

(директор  Шевченко В.М.) – 220 місць, ліцеїсти  ліцею  №142 (директор 

Боклогова О.Н.) – 214 призових місць.   



        Високих  результатів досягли учні сш №173 (директор Мазаєва Л.А.) – 139 

призових місць, гімназії  «Міленіум» №318  (директор Сидоренко І.А.) – 122 

призові місця, ліцею  №144  (директор Орєхова І.В.) - 113  призових місць, 

сш № 115 (директор     Кисіль Т.В.) – 91 призове місце. 

   

           На підставі матеріалів, представлених журі районних олімпіад,  

 

  НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити дипломами управління освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації  учнів, які стали переможцями (посіли перші місця) 

та призерами (другі та треті місця) на   ІІ (районному) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад (додатки 1-29). 

2. Директору науково-методичного центру управління освіти Судак Л.Р.: 

2.1. Сформувати районні команди з учнів, які мають  розвинуті інтелектуальні  

здібності та показали глибокі знання, досконалі вміння і навички з відповідних 

дисциплін для участі у ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських  олімпіад. 

2.2. Розмістити результати ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад на сайті управління освіти до 15.01.2017 р. 

2.3. Провести моніторинговий рейтинг переможців І - ІУ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад на нагородження стипендією Голови 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації "Гордість і надія  

Солом'янки". 

          3. Оголосити   подяку  директорам   закладів  освіти, на  базі  яких відбувалися  

районні олімпіади, а саме:  Криворучко І.О  -  сш  №7,   Лазебник Н.С. –              

сш №43 «Грааль»,  Шевченку В.М. – сш № 52,  Юшко О.В. –   сш №64, 

Марушевській О.О. – сзш №74, Кисіль Т.В. – сш №115,   Боклоговій О.Н. – ліцей 

№142, Лобач О.В. – сш №149, Панько С.О. – сзш №166,   Сташевській І.С. – 

гімназія біотехнологій  №177, Красюк Л.Є. – гімназія №178,  Сінченку І.П. –      

сзш №229, Моргун І.А. - ФПЛ, Земляній Г.І. –  АКЛ НАУ,                           

Левченко-Гаптенко Г.О. - ЦДЮТ за високий рівень організації та створення 

необхідних  умов  для проведення   олімпіад. 

      4. Контроль  за   виконанням   даного   наказу покласти на директора науково- 

методичного центру управління освіти Судак Л.Р. 

     

 

 

 В.О.начальника                                                                                          Н.Кухарєва                 


