
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

22.10.2020                                         с.Миколаївка                                        № 120-ОД 

 

Про проведення IІ етапу  

Всеукраїнських  учнівських  олімпіад 

з  навчальних  предметів 

у 2020/2021  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 

від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                        

17 листопада 2011 року за № 1318/20056, на виконання наказу Міністерства 

освіти і науки України від 24.09.2020 № 1175 «Про проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному 

році», наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 29.09.2020 № 394-ОД «Про проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020/2021 

навчальному році», відповідно до угоди про співпрацю відділів освіти 

Миколаївської, Нижньосироватської сільських рад, Хотінської та Степанівської 

селищних рад, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу 

обдарованої молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам закладів загальної середньої освіти Миколаївської 

сільської ради (Воді А.О., Крамаренко А.І., Куценко Л. Ф., Простатіній О.О.): 

1.1. Забезпечити проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів з дотриманням законодавства України в частині 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

1.2. Створити належні умови для проведення ІІ етапу олімпіад. 

1.3. Надати членам журі та працівникам закладів, задіяним для 

проведення ІІ етапу олімпіад, відповідну кількість вихідних днів у 

канікулярний період. 

2. Затвердити склад оргкомітету та журі ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів (додатки 1, 2). 



3. Затвердити Умови проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів (додаток 3). 

4. Затвердити заходи щодо підготовки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів (додаток 4). 

5. Провести ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів відповідно до методичних рекомендацій та графіка проведення ІІ 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, розробленого Сумським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти (додаток 5). 

6. Установити, що учасниками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів є учні, які стали переможцями І етапу олімпіад 

відповідно до квоти. 

7. Провести інструктивну нараду з керівниками закладів загальної 

середньої освіти з питань організації та проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів до 01.11.2020. 

8. Підготувати звіти про результати І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та заявки на участь учнів у ІІІ етапі олімпіад до 23.12. 2020. 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Н.С. Макшеєва 

  



Додаток 1 

до наказу відділу освіти, молоді 

та спорту Миколаївської 

сільської ради 

від 22.10.2020 № 120-ОД 

 

 

СКЛАД 

організаційного комітету для організації та проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

у 2020/2021 навчальному році 

 

 

1. Шафоростова А. І. – голова оргкомітету, начальник відділу освіти 

Нижньосироватської сільської ради. 

2. Макшеєва Н.С. – член оргкомітету, начальник відділу освіти, молоді та 

спорту Миколаївської сільської ради. 

3. Лохоня Л. Л. – член оргкомітету, методист відділу освіти Хотінської 

селищної ради. 

4. Іващенко С.М. – член оргкомітету, завідувач методичного кабінету 

Управління освіти, культури, молоді та спорту Степанівської 

селищної ради. 

 

  



Додаток 2 

до наказу відділу освіти, молоді 

та спорту Миколаївської 

сільської ради 

від 22.10.2020 № 120-ОД 

 

 

СКЛАД  

журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році  

                            

Українська мова та література 

1. Осетрова С. М. – голова журі, учитель української мови та літератури 

Степанівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

2. Коротенко І. В. – член журі, учитель української мови та літератури 

Хотінської СШ І-ІІІ ступенів. 

3. Калантай Є. А. – член журі, учитель української мови та літератури 

Лікарського НВК. 

4. Вельможна І. В. – член журі, учитель української мови та літератури 

СтаросільськоїЗОШ І-ІІІ ст. 

5. Семенець А. І. – член журі, учитель української мови та літератури 

Степанівської філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

6. Торяник Т. М. – член журі, учитель української мови та літератури 

Кіндратівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

7. Косенко С. В. – член журі, учитель української мови та літератури 

Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

8. Пилипенко Ю.М. – член журі, учитель української мови та літератури 

Миколаївського НВК. 

 

Трудове навчання (дівчата) 

1. Глазова О. І. – голова журі, учитель трудового навчання Степанівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів. 

2. Голубенко Т.С. – член журі, учитель трудового навчання Кровенського ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів. 

3. Тютюнник О.В. - член журі, учитель трудового навчання Лікарського НВК. 

4. Бучук С.В. - член журі, учитель трудового навчання Степанівської філії 

Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

. 

Історія, правознавство 

1. Кириченко Г. І. – голова журі, учитель історії Кіндратівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

2. Харченко О. Л. – член журі, учитель історії Лікарського НВК. 

2. Кошман Л. О. – член журі,  учитель історії Старосільської  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

4. Батраченко Б. А. – член журі,  учитель історії Степанівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів. 



5. Котенко А.І. – член журі, учитель історії, правознавства Кровненського ЗЗСО 

І-ІІ ступенів. 

6. Дорошенко Д.В. – член журі, учитель історії Старосільської  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

 

Англійська мова 

1. Борисова Г. Є. – голова журі, учитель англійської мови Степанівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів 

2. Вода А.Ю. – член журі, учитель англійської мови Степанівської філії 

Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

3. Степаненко Т. М. – член журі, учитель англійської мови Нижньосироватської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

4. Шуляк І. С. – член журі, учитель англійської мови Олексіївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

5. Бицан О. М. – член журі, учитель англійської мови Северинівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів. 

6. Вода А.О. – член журі, директор, учитель англійської мови Миколаївського 

НВК. 

 

Біологія 

1. Кондратенко Л. В. – голова журі, учитель біології Миколаївської НВК. 

2. Токар Н. М. – член журі, учитель біології Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

3. Голубенко Т. С. – член журі, учитель біології Кровненського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів. 

4. Голобридько О.П. – член журі, учитель біології Степанівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

5. Тверезовська С. А. – член журі, учитель біології Хотінської СШ І-ІІІ 

ступенів. 

 

Географія 

1. Науменко В. О. – голова журі, учитель географії Старосільської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

2. Усик О. В. – член журі, учитель географії Лікарського НВК. 

3. Юнак С. С. – член журі, учитель географії Степанівської філії Степанівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

4. Тверезовська С. А. – член журі, учитель географії Хотінської СШ І-ІІІ 

ступенів. 

5. Ралко В. В. – член журі, учитель географії Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

 

Фізика 
1. Карпенко О. А. – голова журі, учитель фізики Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

2. Крамаренко Л. О.– член журі, учитель фізики Лікарського НВК. 



3. Пивоваров С.С. – член журі, учитель фізики Кіндратівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

4. Строкіна Л. М. – член журі, учитель фізики Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

5. Індик І. В. – член журі, учитель фізики Старосільської  ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 

Математика 

1. Токар Л. О. – голова журі, учитель математики Нижньосироватської ЗОШ І-

ІІІ ступенів. 

2. Куценко Л.Ф.  – член журі, директор, учитель математики Северинівсської 

ЗОШ І-ІІ ступенів. 

3. Бичкова З. П. – член журі, учитель математики Старосільської  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

4. Варуха М. С. – член журі, учитель математики Степанівської філії 

Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

5. Іванченко С. В. – член журі, учитель математики Хотінської СШ І-ІІІ 

ступенів. 

6. Полякова О. І. – член журі, учитель математики Кровненського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів. 

 

Хімія   

1. Міщенко Г. М. – голова журі, учитель хімії Миколаївського НВК. 

2. Юрченко О.О. – член журі, учитель хімії Кіндратівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

3. Даценко Ю. В. – член журі, учитель хімії Старосільської  ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

4. Глазова Н.В. – член журі, учитель хімії Підліснівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

5. Антошенко М.Ю. – член журі, учитель хімії Кровненнського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів. 

 

Інформаційні технології 

1. Бульченко А.М. - голова журі, учитель інформатики Старосільської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

2. Пивоваров С.С. – член журі, учитель інформатики Кіндратівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

3. Лазебний А. С. – член журі, учитель інформатики Підліснівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

4. Макарець В. І. – член журі, учитель інформатики Миколаївського НВК. 

 

 
  



Додаток 3 

до наказу відділу освіти, молоді 

та спорту Миколаївської 

сільської ради 

від 22.10.2020 № 120-ОД 

 

Умови  

проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад з навчальних предметів у громадах Сумського району 

(Миколаївській, Нижньосироватській сільських радах, Хотинській та 

Степанівській селищних радах) 

у 2020-2021 навчальному році 

 

І. Загальні положення 

 

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад проводиться згідно з 

Положенням 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 

від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 17 листопада 2011 року за № 1318 з таких навчальних предметів: 

української мови та літератури, історії, англійської мови, правознавства, 

економіки, математики, фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії, 

інформатики, інформаційних технологій, трудового навчання. 

 

ІІ. Проведення олімпіад 

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад  проводиться на базі закладів 

освіти Миколаївської, Нижньосироватської сільських рад, Хотинської та 

Степанівської селищних рад згідно з графіком проведення олімпіад, 

затвердженим наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації. 

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

беруть участь учні – переможці І етапу олімпіад відповідно до заявок. 

Кількісний та поіменний склад учасників ІІ Всеукраїнських олімпіад з 

навчальних предметів затверджується оргкомітетом на підставі письмово 

оформлених за спеціальною формою заявок закладів освіти. Завдання з кожної 

дисципліни готує Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти. Спеціалісти та голови  журі несуть персональну відповідальність за 

секретність завдань до початку олімпіад. 

Час на виконання завдань з кожної дисципліни визначається окремо, але 

не менше 3-х астрономічних годин.  

У разі дистанційного формату – учасники ІІ етапу олімпіади виконують 

завдання віддалено, у закладах загальної середньої освіти, де вони навчаються.  

За 30 хвилин до початку олімпіади уповноважена особа отримує завдання для 

всіх класів. Організаційний комітет ІІ етапу має забезпечити відеозв’язок 

(відеоспостереження) за умовами проведення: відсутність сторонніх осіб, 



самостійність виконання учнем завдань. У разі виникнення питань у процесі 

виконання завдань учасник має це запитання оголосити голові журі (експерту) 

за допомогою відеозв’язку. Після завершення олімпіади член робочої групи для 

кожної роботи створює власний PDF-файл, заповнює Google форму, сканує 

роботи і надсилає до організаційного комітету. При виконанні письмових робіт, 

які підлягають шифруванню, забороняється використання будь-яких позначок, 

які сприяли б дешифруванню робіт.  

За порушення Положення, Умов проведення олімпіад член оргкомітету та 

голова журі мають право позбавити будь-якого учня участі в олімпіаді, про що 

робиться відповідний запис у протоколі журі.  

Після того, як час виконання завдань вичерпаний, член робочої групи 

збирає роботи учасників олімпіади і передає їх члену оргкомітету, 

відповідальному за проведення даної олімпіади. Член оргкомітету  шифрує 

роботи, залишає титульні листи у себе, а роботи передає особисто голові журі 

для перевірки.  

Журі ретельно перевіряє кожну роботу і за кожне завдання виставляє 

кількість набраних балів, потім підраховує загальну суму балів. По кожному 

класу журі визначає переможців олімпіади відповідно до кількості набраних 

балів. Після перевірки кожна робота підписується головою журі, секретарем і 

не менше як двома членами журі. Після цього член оргкомітету розшифровує 

роботи. На підставі результатів оформляється протокол засідання журі по 

кожному класу окремо, визначаються переможці, кандидатури до складу 

команди району на ІІІ етап. 

Протоколи підписуються головою оргкомітету та головою журі. 

Протоколи і всі роботи передаються секретарю оргкомітету. Про 

результати олімпіади можна дізнатися у відділах освіти та на сайті відділів 

освіти не раніше 12 години дня наступного після проведення олімпіади. Якщо 

учасник олімпіади не згоден із своїм результатом, він має право подати 

апеляцію до оргкомітету протягом 3-х днів після оприлюднення результатів. 

Апеляція розглядається експертом-консультантом, головою журі та 

членом оргкомітету  протягом 3 робочих днів з моменту подання апеляції. До 

розгляду апеляції оргкомітет має право залучати відповідних фахівців. За 

наслідками розгляду апеляції оргкомітет приймає відповідне рішення: 

відмовити у задоволенні апеляційної заяви через недостатність підстав для 

зміни результатів; задовольнити апеляційну заяву. У разі задоволення 

апеляційної заяви щодо результатів апеляційної комісії приймається рішення 

про зміну кількості балів-їх збільшення або зменшення.  Рішення оргкомітету є 

остаточним. 

ІІІ. Визначення переможців, їх нагородження 
Переможцями ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад вважаються 

учні, нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів. 

Переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів  нагороджуються дипломами окремо по класах у такій кількості, яка 

не перевищує 50% числа учасників олімпіади з орієнтовним розподілом 

кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3. 



Переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом 

набрав менше, ніж третину від максимально можливої кількості балів. 

IV. Фінансування олімпіад 

Витрати на проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

віднести за рахунок управління освіти, культури, молоді та спорту 

Степанівської селищної ради згідно з кошторисом, затвердженим відповідним 

наказом. 

 



Додаток 4 

до наказу відділу освіти, молоді 

та спорту Миколаївської 

сільської ради 

від 22.10.2020 № 120-ОД 

 

Заходи щодо підготовки до ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

 у 2020-2021 навчальному році 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи  Відповідальні  

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 
Отримання та 

розмноження завдань  

Начальник 

відділу 

У день 

олімпіади 
 

2 

Придбання канцтоварів 

для проведення 

районного етапу 

олімпіад  

Спеціаліст 

відділу 

За 3 дні до 

проведення 

олімпіади 

 

3 

Обробка звітів і заявок 

на участь у ІІ етапі 

олімпіади 

Начальник 

відділу 
До 30.10.2020  

4 

Підготовка звітів і 

заявок на участь у ІІІ 

етапі Всеукраїнських 

олімпіад  

Начальник 

відділу 
До 23.12.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 5 

до наказу відділу освіти, молоді 

та спорту Миколаївської 

сільської ради 

від 22.10.2020 № 120-ОД 
 

ГРАФІК 

проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

 із базових дисциплін у 2020/2021 н.р. 

 

№ з∕п Назва олімпіади Дата проведення 
Початок 

проведення 
Відповідальний  

1 
Українська мова та 

література 
01.11.2020 09.00 Іващенко С.М. 

2 Трудове навчання 07.11.2020 09.00 Іващенко С.М. 

3 Історія 08.11.2020 09.00 Лохоня Л. Л. 

4 Англійська мова 14.11.2020 09.00 Іващенко С.М. 

5 Біологія 15.11.2020 09.00 Макшеєва Н.С. 

8 Географія 28.11.2020 09.00 Макшеєва Н.С. 

11 Правознавство 05.12.2020 09.00 Лохоня Л. Л. 

12 Фізика 06.12.2020 09.00 
Шафоростова 

А.І. 

13 Математика 
12.12.2020  

(09.00) 
09.00 

Шафоростова 

А.І. 

15 Хімія 13.12.2020 09.00 Макшеєва Н.С. 

16 
Інформаційні 

технології 
19.12.2020 09.00 

Шафоростова 

А.І. 

 
 



Додаток 6 

до наказу відділу освіти, молоді та 

спорту Миколаївської сільської ради 

від 22.10.2020 № 120-ОД 

 

ЗВІТ 

про проведення у ________________________ І етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з ___________________ у 2020 році 

Класи 
Кількість учасників 

І етапу 

Кількість переможців 

І етапу за ступенями 

І ІІ ІІІ 

6         

7         

8         

9         

10         

11         

Всього         

  

 

Голова оргкомітету: 

 

Голова журі: 

 

Дата: 

 
  



Додаток 7 

до наказу відділу освіти, молоді та 

спорту Миколаївської сільської ради 

від 22.10.2020 № 120-ОД 

 

З А Я В К А 

на участь команди  _________________________ у  ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади  

з ___________________________ у 2020 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 

(прописом), рік 

народження 

Назва закладу 

освіти 

Клас  Місце, 

зайняте на І 

етапі 

олімпіади 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

працівника, який 

підготував учня 

(повністю) 

Додаткова 

інформація 

(комп’ютерна 

мова 

програмування 

тощо) 

        

 

 

Керівником команди призначено             ________________________________ (прізвище, 

ініціали) 

 

Директор навчального закладу           ________________________________ (прізвище, ініціали) 

 

Голова оргкомітету олімпіади            ________________________________ (прізвище, 

ініціали) 

Голова журі олімпіади             ________________________________ (прізвище, ініціали) 

 

М.П.        « ____» _______________20__ р 


	ГРАФІК
	З А Я В К А


