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УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

Код ЄДРПОУ 41625530 

 

НАКАЗ 
 

08.02.2023                                        Перечин                                      №07/01-07 

 

 

Про проведення  ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з української мови і літератури, 

історії та математики 

у 2022/2023 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 22.09.2011 № 1099 (зі змінами та доповненнями), 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за №1318/20056 

(далі-Положення), Правил проведення І,·ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів у Закарпатській області, 

затверджених наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

24.10.2017 №276, зареєстрованих Головним територіальним управлінням 

юстиції у Закарпатській області 25.10.2017 за №41/1249 (далі - Правила), на 

виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 3.10.2022 №883 

«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 

предметів у 2022\2023 навчальному році», наказу департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту облдержадміністрації 06.02.2023 №61 «Про 

проведення ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 

мови і літератури, історії та математики  у 2022/2023 навчальному році» та з 

метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 

 

 

 

 



2 

 

· 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити: 

1.1. Склад оргкомітету ІІ етапу олімпіад (додаток 2). 

1.2. Кількісний склад учасників ІІ етапу олімпіад (додаток 4). 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти організувати 

участь ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів (далі - олімпіади) та забезпечити: 

2.1. Неухильне дотримання Положення і Правил. 

2.2. Подання оргкомітетами І етапу звітів про проведення олімпіад 

із навчальних предметів та заявки на участь команд (додаток 1) до 

оргкомітетів ІІ етапу – до 10 лютого поточного року. 

2.3. Своєчасне відрядження учасників олімпіад відповідно до 

кількісного складу ІІ етапу олімпіад, керівників команд та членів журі на 

ІІ етапі олімпіад у терміни, вказані у додатку 3. 

2.4. Надання пропозицій щодо персонального складу журі ІІ та ІІІ 

етапів олімпіад та фахівців, залучених для підготовки відбірково-

тренувальних зборів із навчальних предметів до 9 лютого 2023 року 

(взірець додаток 5). 

3. Оргкомітету ІІ етапу олімпіад: 

3.1. Забезпечити: 

3.1.1. Організацію II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів на базі Перечинського ліцею (філія Початкова 

школа) у лютому 2023 року (додаток 3), за завданнями, розробленими 

предметнометодичними комісіями для складання (вироблення) завдань 

з навчальних предметів ІІ, ІІІ етапів олімпіад та надісланими 

Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти 

електронною поштою відповідальній контактній особі у день 

проведення олімпіади о 8.00. 

3.1.2. Подання Закарпатському інституту післядипломної 

педагогічної освіти відомості про контактну особу та електронну адресу, 

на яку надсилатимуться завдання. 

Надсилання звітів про проведення ІІ етапу, заявок на участь у ІІІ 

етапі олімпіад із навчальних предметів обласному оргкомітету на адресу 

ЗІППО (м.Ужгород, вул.А.Волошина, 35, info@zakinppo.org.ua)  та 

реєстрацію учасників ІІІ етапу олімпіад на платформі Google до 22 лютого 

2023 року. 

4. Визначити початком проведення ІІ етапу олімпіад із навчальних 

предметів 10:00. 

5. Під час дії надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру, карантину, запровадження протиепідемічних заходів та інших 

обставин, які унеможливлюють організацію олімпіад в очній  формі, ІІ етап 

може проводитися у дистанційній або змішаній (очній та дистанційній) 

формі. 

mailto:info@zakinppo.org.ua
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6. Директору Перечинського ліцею забезпечити належні умови для 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                        Ольга БАРЗАК
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    Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти,  

культури, cім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

08.02.2023  №07/01-07 
 

     

З В І Т 
про проведення I етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році 

з    _________________________________          ____________________________________________ 
(назва олімпіади)                                                                         (заклад загальної середньої освіти) 

 

1. Відомості про учасників олімпіад: 
Кiлькiсть закладiв освіти, 

учнi яких брали участь у 

І етапі олiмпiади 

Класи Кiлькiсть учасникiв олiмпiад за етапами Кількість  переможців 

І етапу за ступенями дипломів 

місь- 

ких 

сільсь-

ких 

спеціа-

лізова-

них 

I IІ І ІІ ІІІ 

міських сільських 

(селищ- 

них) 

спеціа- 

лізова- 

них 

міських сільських 

(селищ- 

них) 

спеціа- 

лізова- 

них 

   7          

   8          

   9          

   10          

   11          

   Разом:          

2. Коротко подаються відомості про організацію і проведення олімпіад, виконання учасниками завдань, участь учителів і працівників 

закладів освіти, вносяться пропозиції щодо поліпшення роботи олімпіади. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

М.П. 

Директор закладу освіти   

Голова оргкомітету олімпіади   

Голова журі олімпіади   

„_____”____________2023 року   
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З А Я В К А 

на участь команди ___________________________________________________ 
                         (заклад загальної середньої освіти) 

у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з _________________________________________ у 2022/2023 навчальному році 
 

За рішенням оргкомітету і журі І етапу Всеукраїнської олімпіади на ІІ етап Всеукраїнської олімпіади направляються 

такі учні-переможці І етапу олімпіади: 

 
№ 

з/п 

Прізвище,  

ім'я  та 

по батькові 

учня 

Число, місяць 

(словами), 

рік 

народження 

Найменування 

закладу освіти 

 

Клас 

(курс) 

навчання 

Клас (курс), 

за 

який буде 

виконувати 

завдання на 

олімпіаді 

Місце, 

зайняте 

на 

І етапі 

олімпіади 

Прізвище, ім'я 

та по батькові 

працівника, 

який підготував 

учня 

Додаткова 

інформація 

(комп’ютерна 

мова 

програму-

вання) 

         

         

         

         

         

 

Керівником команди призначено___________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, посада) 

 

 

 

 

М.П. 

Директор закладу освіти   

Голова оргкомітету олімпіади   

Голова журі олімпіади   

„_____”____________2023 року   
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Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти,  

культури, cім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

08.02.2023  №07/01-07 

 

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ 

ІІ етапу олімпіад 

 

Голова оргкомітету 

БАРЗАК О.І. начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту Перечинської міської ради 

 

Секретар оргкомітету 

КУТЧАК М.І.  головний спеціаліст з питань загальної середньої 

освіти 

 

Члени оргкомітету: 

ЩЕРБАНИЧ М.В. провідний спеціаліст з організаційної роботи 

 

АФАНАСЬЄВА О.І. провідний спеціаліст з питань позашкільної освіти 
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Додаток 3 

до наказу відділу освіти,  

культури, cім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

08.02.2023  №07/01-07 

 

 

Терміни проведення 

ІІ етапу олімпіад 

 

Навчальні 

предмети (клас) 

Терміни 

проведення 

Місце  

проведення 

математика 

(6-11)  

13 лютого 

2023 року 

Перечинський  

ліцей 

історія 

(8-11) 

14 лютого 

2023 року 

Перечинський  

ліцей 

українська мова 

і література  

(7-11) 

15 лютого 

2023 року 

Перечинський  

ліцей 

 

Додаток 4 

до наказу відділу освіти,  

культури, cім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

08.09.2021  №37/01-07 

 

 

Заклад загальної  

середньої освіти 

українська 

мова і 

література 

історія  математика 

Перечинський ліцей 6 5 6 

Зарічівська гімназія 3 2 4 

Сімерська гімназія 3 2 4 

Сімерківська гімназія 3 2 4 

РАЗОМ 15 11 18 
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Додаток 5 

до наказу відділу освіти,  

культури, cім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

08.02.2023 №07/01-07 

 

Пропозиції _____________________________закладу освіти 

персонального складу фахівців щодо участі у роботі оргкомітету, журі ІІ етапу учнівських олімпіад  

№ 

з/п 
Предмет викладання 

Прізвище та ім’я, по 

батькові 
Основна посада 

Місце роботи (повна назва закладу 

освіти) кваліфікаційна категорія, 

педзвання 

Класи, 

у яких 

викладає 

1. Українська мова і література     

2. Історія     

6. Математика     

 

 

Пропозиції _____________________________закладу освіти 

персонального складу фахівців щодо участі у роботі оргкомітету, журі ІІІ етапу  

учнівських олімпіад та відбірково-тренувальних зборах 

 

№ 

з/п 
Предмет викладання 

Прізвище та ім’я, по 

батькові 
Основна посада 

Місце роботи 

 (повна назва закладу освіти) 

кваліфікаційна категорія, педзвання 

Класи, 

у яких 

викладає 

1. Українська мова і література     

2. Історія     

6. Математика     

 


