
ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор ДНЗ «КРЦПО» 

В. А. Кравцов 

20. 03.2018 р. 

Заходи 
щодо підготовки учнів до участі у III (обласному) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2018/2019 н. р. 
 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальний  

1. 

Визначитися з кандидатурами творчо обдарованих учнів серед 

I-III курсів, що мають нахили та здібності з кожного предмета 

для участі у III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

до 01.11.18 Викладачі 

2. 
Скласти індивідуальні плани підготовки учнів до олімпіад 

2018/2019 н. р. 
до 01.11.18 Викладачі  

3 

Внести корективи до тематичних планів з підготовки учнів до 

олімпіад, враховуючи програмний матеріал, матеріали 

попередніх олімпіад, завдання ЗНО та типові помилки, 

допущені під час виконання учнями завдань. 

до 01.11.18 Викладачі 

4 

Залучати Інтернет - ресурси (ускладненні завдання за 

анотованими адресами з Інтернет сайтів) для поглиблення 

знань учнів та розвитку їх творчих здібностей 

за планом Викладачі 

 

5 

 

Під час проведення уроків здійснювати диференційований 

підхід до здібних та обдарованих учнів (завдання підвищеної 

складності, ознайомлення їх з довідковою та допоміжною 

літературою). 

постійно Викладачі 

6 

Провести засідання методичної комісії викладачів 

загальноосвітньої підготовки з питання: підготовка до участі 

учнів у III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Листопад  

2018 

Корякіна О. М. 

Нечволод Н. А. 

9 

Підготувати та провести училищні олімпіади з предметів: 

українська мова та література;                            фізика; 

історія України;                                                    математика; 

правознавство;                                                      хімія; 

біологія;                                                                 інформатика; 

англійська мова 

Жовтень  

2018 

Корякіна О. М. 

Нечволод Н. А. 

викладачі 

10 Скласти графіки проведення училищних олімпіад до 20.09.18 Корякіна О. М. 

11 Скласти графіки проведення занять з підготовки до олімпіад до 10.11.18 Корякіна О. М. 

12 
Зробити аналіз результатів проведення училищних олімпіад та 

обговорити на засіданні методичної комісії 

Листопад 

2018 

Корякіна О. М. 

Нечволод Н. А. 

13 
Заслухати звіт про підготовку до III етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад на засіданні методичної ради 

Грудень  

2018 

Корякіна О. М. 

Нечволод Н. А. 

14 
Оформити документи для участі у III етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 
до 03.02.19 

Корякіна О. М. 

викладачі 

15 Надавати методичну допомогу в підготовці до олімпіад Постійно  методист 
 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи   О. М. Корякіна 


