
ЗАТВЕРДЖУЮ: 

В. о. директора ВПУ № 27 

Заступник директора з НВР 

____________В. В. Ткаченко 

29.09. 2017 р. 

ПЛАН 
 

роботи щодо підготовки до олімпіад і конкурсів із загальноосвітніх предметів 
 

№ 

з/п 
Інформація  

Термін 

виконання 
Відповідальний Примітка  

1. 

Провести засідання методичної комісії 

викладачів загальноосвітньої підготовки з 

питання: 

 підготовка до участі учнів у I та підготовка до 

III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 

02.10.17 
Нечволод Н. А. 

Лебединська Т. Ю. 
 

2. 

Зробити детальний аналіз III етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2016/2017 

н. р. за протоколами проведення олімпіад 

до 06.10.17 Викладачі  

3. 

Скласти тематичний план підготовки учнів до 

олімпіад враховуючи програмний матеріал та 

матеріали попередніх олімпіад 

до 11.10.17 Викладачі  

4. 
Підготувати наказ про проведення училищних 

олімпіад 
до 30.09.17 Корякіна О. М.  

5. Скласти графік проведення училищних олімпіад  до 06.10.17 Корякіна О. М.  

6. 

Розробити завдання для проведення училищних 

олімпіад до 11.10.17 

Оргкомітет  

предметно-

методичні комісії 

 

7. 

Підготувати та провести училищні олімпіади з 

предметів: 

 українська мова та література; 

 історія України; 

 математика; 

 фізика; 

 правознавство; 

 хімія; 

 біологія; 

 інформатика; 

 англійська мова 

згідно 

графіку 

Корякіна О. М. 

Нечволод Н. А. 

викладачі 

 

8. Зробити аналіз результатів училищних олімпіад до 06.11.17 Викладачі   

9. 
Обговорити результати на засіданні методичної 

секції 
грудень   

Нечволод Н. А. 

викладачі 
 

10. 
Підготувати наказ про результати училищних 

олімпіад згідно протоколів 
листопад  Корякіна О. М.  

11. 
Відзвітувати про результати училищних 

олімпіад в НМЦ ПТО 

до 

15.12.2017  

Корякіна О. М. 

Зіньковська І. В. 
 

12. 

Визначитися з кандидатурами серед переможців 

I етапу на обласні Всеукраїнські олімпіади з 

кожного предмета  

до 10.11.17 Викладачі  

13. 

Скласти графік занять по підготовці до III етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та 

конкурсів 

листопад   Корякіна О. М.  

14. 
Скласти індивідуальні плани роботи для 

кожного учня 
до 10.11.17 Викладачі  



15. 
Розробити алгоритм підготовки учнів до 

обласних олімпіад і конкурсів 
листопад   Корякіна О. М.  

16. 

Заслухати звіт про підготовку до III етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад на засіданні 

методичної ради 

січень   
Корякіна О. М. 

Нечволод Н. А. 
 

17. 
Оформити документи для участі у III етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 
до 03.02.18 

Корякіна О. М. 

викладачі 
 

18. 
Надати методичну допомогу в підготовці до 

олімпіад  
постійно  

Корякіна О. М. 

Лебединська Т. Ю. 
 

 

 
Заступник директора з навчальної роботи                О. М. Корякіна 

 
 


