
 

 

 
 
 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №27 

м. Куп’янськ Харківської області 
 

НАКАЗ 
м. Куп’янськ 

 

29.09.2017                                    № 448 

 

Про організацію та проведення І етапу 

та підготовку до III етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів 

у 2017/2018 навчальному році 

 

 Відповідно  до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 

року № 1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів  з 

навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році», до Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, 

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 

дисциплін та конкурсів фахової майстерності, Правил проведення I та III етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, I та II етапів 

олімпіад   зі спеціальних дисциплін і конкурсів фахової майстерності, II етапу 

конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів Харківської області, наказу Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації від 26.09.2017 року № 281 «Про 

проведення І етапу та підготовку до III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів для учнів професійно-технічних навчальних закладів 

Харківської області у 2017/2018 навчальному році» та з метою: 

- створення належних умов для виявлення й підтримки обдарованої 

молоді; 

- стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді; 

- реалізації здібностей обдарованих учнів; 

- підвищення рівня викладання навчальних, спеціальних та фахових 

дисциплін 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати проведення I етапу та підготовку до III етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів згідно плану 

(додається). 



Термін: з 16.10.2017 по 30.10.2017 

Відповідальний: Корякіна О. М. 

2. Провести  згідно графіку I етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

загальноосвітніх предметів. 

Термін: з 16.10.2017 по 30.10.2017 

Відповідальний: викладачі 

3. Затвердити склад оргкомітету і журі I етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у складі: 

- Нечволод Н. А. – викладач історії вищої категорії, голова 

методичної секції загальноосвітніх предметів, голова оргкомітету; 

- Корякіна О. М. – заступник директора з навчальної роботи, 

голова журі; 

- Іванова Л. М. – заступник директора з навчально-виховної 

роботи, викладач основ правових знань; 

- Лебединська Т. Ю. – методист; 

- Мірошніченко О. С. – викладач математики; 

- Абашник Л. А. – викладач англійської мови; 

- Зеленкова Т. Г. – викладач фізики; 

- Ковальова Я. А. – викладач інформатики; 

- Волкодав В. І. – викладач хімії; 

- Яновська О. В. – викладач біології; 

- Чиркіна В. О. – викладач української мови та літератури; 

- Ківшар Ю. О. – викладач  правознавства; 

- Костюк Т. І. – викладач української мови та літератури. 

4. Затвердити склад предметно-методичної комісії у складі: 

- Нечволод Н. А. – викладача історії; 

- Чиркіна В. О. – викладача української мови та літератури; 

- Ківшар Ю. О. – викладач  правознавства; 

- Костюк Т. І. – викладача української мови та літератури; 

- Ковальова Я. А. – викладача інформатики; 

- Мірошніченко О. С. – викладача математики; 

- Волкодав В. І. – викладача хімії; 

- Яновська О. В. – викладач  біології; 

- Зеленкова Т. Г. – викладача фізики; 

- Абашник Л. А. – викладача іноземної мови; 

- Двурічанська В. Ю. – викладач іноземної мови. 

5. Підготувати матеріали для проведення I етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад. 

Термін:до 11.10.2017 

Відповідальні: викладачі 

6. Розглянути на засіданні методичної комісії матеріали І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

       Термін: 02.10.2017 

       Відповідальний: Нечволод Н. А. 

7. Узгодити з головою журі матеріали І етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів. 

   Термін: 12.10.2017 



       Відповідальний: Корякіна О. М. 

8. Для консультацій щодо розв’язання спірних питань у роботі журі 

(правильність перевірки, об’єктивність оцінювання робіт, визначення переможців 

олімпіад і конкурсів) призначити експертів-консультантів у складі: 

- Ткаченко В. В. – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи; 

- Будилко Т. К. – методист; 

- Рудневська А. П. – викладач української мови та літератури; 

- Ткачук О. І. – викладач української мови та літератури; 

- Івахненко Н. І. – викладач математики; 

- Чернушенко О. Г.  – викладач математики та фізики. 

9. Визначити результати I етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів. 

10. Надіслати до Науково-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Харківській області (в електронному і паперовому вигляді) протоколи 

результатів, звіти про проведення I етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів та попередню заявку на участь у III етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад згідно графіку. 

    Термін: до 15.12.2017 

    Відповідальні: Корякіна О. М., Зіньковська І. В. 

11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з навчальної роботи Корякіну О. М. 

 

 

В. о. директора 

Заступник директора з НВР     В. В. Ткаченко  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


