
 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

18.03. 2020                                        м. Куп’янськ                                   № 139 

 

Про підсумки III (обласного) етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з навчальних предметів серед 

учнів ЗП(ПТ)О Харківської області 

у 2019/2020 навчальному році 

 

 Згідно наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації від 17.03.2020 р. № 49, на основі спільних рішень оргкомітету та 

журі III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської області у 2019/2020 навчальному році 

визначено: 

1). В олімпіаді з української мови та літератури брала участь учениця групи Пм-12 

Клещева Аліна (викладачі Чиркіна В.О. та Костюк Т.І.). Вона набрала за свої 

відповіді на другому рівні 25 б. з можливих 28, на третьому – 22 б. із 25 

можливих, на четвертому рівні 9 б. із 12 можливих. Загальна кількість балів – 56 

із 65 можливих, рейтинг – 1 місце. 

2). В олімпіаді з історії брав участь учень групи Ас-18 Кузніченко Максим 

(викладач Нечволод Н.А.). Він набрав на другому рівні 8,5 максимально 

можливих 15 балів, на третьому – 10 б. із 20 можливих, на четвертому – 15 б. із 20 

можливих. Загальна кількість балів складає 33,5 із 55 можливих, рейтинг – 2 

місце.  

3). В олімпіаді з фізики взяв участь учень групи Пк-25 Зарва Едуард (викладач 

Зеленкова Т.Г.), який на другому рівні набрав 25,5 балів із 30 можливих, на 

третьому рівні – 17 балів із 20 можливих, на четвертому – 16 балів із 20 

можливих. Загальна кількість балів складає 58,5 із 70 можливих, рейтинг – 2 

місце. 

4). В олімпіаді з математики брала участь учениця групи Пм-13 Бовдун Віолета 

(викладач Мірошніченко О.С.). Вона набрала на другому рівні 7 б. з можливих 30, 

на третьому 8,25 б. із 20 можливих, на четвертому – 3 бал з можливих 20. 

Загальна кількість балів становить 18,25 із 70 можливих, рейтинг – 21. 

5). В олімпіаді з хімії брала участь учениця групи Пм-12 Клещева Аліна (викладач 

Волкодав В.І.). Вона на другому рівні набрала 11 балів із 20 можливих, на 

третьому рівні – 3,5 балів із 20 можливих, на четвертому – 2 бал із 20 можливих. 

Загальна кількість балів складає 16,5 із 60 можливих, рейтинг – 12.  

6). В олімпіаді з іноземної мови (англійська) брав участь учень групи Пк-22 

Головань Павло (викладач Абашник Л.А.), який на другому рівні набрала 20 балів 

із 24 можливих, на третьому рівні – 44 балів із 56 можливих, на четвертому – 12 

бали із 20 можливих. Загальна кількість балів складає 76 із 100 можливих, 

рейтинг – 1 місце.  



7). В олімпіаді з біології брала участь учениця групи Пк-25 Вакарчук Аліна 

(викладач Волкодав В.І.). Вона на другому рівні набрала 9,7 балів із 20 можливих, 

на третьому рівні – 6,8 балів із 20 можливих, на четвертому – 1 бал із 20 

можливих. Загальна кількість балів складає 17,5 із 60 можливих, рейтинг – 10. 

8). В олімпіаді з інформатики брав участь учень групи Пк-25 Зарва Едуард 

(викладач Ковальова Я.А.). Він на другому рівні набрав 52 бали із 60 можливих, 

на третьому рівні – 9 балів із 12 можливих, на четвертому рівні – 20 балів із 28 

можливих. Загальна кількість балів складає 81 із 100 можливих, рейтинг – 6 місце. 

Викладачі загальноосвітніх предметів проводили системну підготовку учнів 

до участі у III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів згідно розроблених програм та індивідуальних планів. 

Викладачами приділяється належна увага викладанню основ наук, 

поглибленому вивченню базових дисциплін, індивідуальній роботі із здібними 

учнями, формуванню творчої особистості, предметних та ключових 

компетентностей, розвитку критичного мислення. 

 Враховуючи вищевказане 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з навчальної роботи Корякіній О.М. проаналізувати 

результати проведення III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів та довести до відома педагогічному колективу. 

            Термін: квітень 2020 року 

                                                                     Відповідальний: Корякіна О.М. 

2. Відзначити високий рівень підготовки викладачами Костюк Т.І., Чиркіною 

В.О., Абашник Л.А., Зеленковою Т.Г.,. Нечволод Н.А. переможців III (обласного) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

3. Викладачам зробити детальний аналіз допущених помилок згідно завдань III 

(обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

4. Обговорити результати олімпіад на засіданні методичної комісії. 

                                                  Термін: квітень 2020 року 

                                                             Відповідальний: Абашник Л.А. 

5. Викладачам Мірошніченко О.С. та Волкодав В.І. посилити та 

систематизувати індивідуальну роботу з обдарованими учнями з метою 

поглиблення знань, умінь, навичок на досягнення ефективних результатів. 

6. Заступнику директора з НР Корякіній О.М. продовжувати роботу з  

системного планування, організації та контролю за підготовкою учнів до III 

(обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

7. Заступнику директора з НР Корякіній О.М. розробити план заходів щодо 

підвищення якості підготовки учнів до обласних олімпіад із предметів 

загальноосвітньої підготовки. 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчальної роботи Корякіну О.М. 

 

Директор        Валерій КРАВЦОВ 

 

 


