
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ 

НАКАЗ

26.09.2017 Харків № 281

Про  проведення  І  етапу  та
підготовку  до  ІІІ  етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад
із  навчальних  предметів  для  учнів
професійно-технічних  навчальних
закладів  Харківської  області  у
2017/2018 навчальному році

На виконання наказу Міністерства  освіти і  науки України від 02.08.2017

№ 1112  «Про  проведення  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  і  турнірів  з

навчальних предметів у 2017/2018 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  у  Міністерстві  юстиції  України  17.11.2011  за  №

1318/20056  (із  змінами),  Правил  проведення  І  та ІІІ етапів  Всеукраїнських

учнівських  олімпіад  з  навчальних  предметів,  І  та  ІІ  етапів  олімпіад  зі

спеціальних  дисциплін  і  конкурсів  фахової  майстерності,  ІІ  етапу  конкурсу-

захисту  науково-дослідницьких  робіт  серед  учнів  професійно-технічних

навчальних  закладів  Харківської  області,  затверджених  наказом  Головного

управління  освіти  і  науки  Харківської  обласної  державної  адміністрації  від

20.04.2012  № 228,  зареєстрованих  у  Головному  управлінні  юстиції  у

Харківській області 20.06.2012 за № 43/1406, з метою створення належних умов

для  виявлення  й  підтримки  обдарованої  молоді,  розвитку  її  інтересів  та

організованого  проведення  І  етапу  й  підготовки  до  ІІІ етапу  Всеукраїнських



учнівських  олімпіад  із  навчальних  предметів,  керуючись  статтею  6  Закону

України «Про місцеві державні адміністрації», 

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити  графік  проведення  І  етапу  Всеукраїнських  учнівських

олімпіад із навчальних предметів серед учнів професійно-технічних навчальних

закладів Харківської області у 2017/2018 навчальному році (додається).

2.  Затвердити  графік  проведення  ІІІ  етапу  Всеукраїнських  учнівських

олімпіад із навчальних предметів серед учнів професійно-технічних навчальних

закладів Харківської області у 2017/2018 навчальному році (додається).

3. Науково-методичному центру професійно-технічної освіти у Харківській

області  (Русланова  Т.О.)  здійснити  організаційно-методичне  забезпечення

проведення І  та  ІІІ  етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних

предметів у професійно-технічних навчальних закладах.

З 16.10.2017 по 23.02.2018

4. Директорам професійно-технічним навчальним закладам області:

4.1.  Провести  І  етап  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  із  навчальних

предметів у відповідному навчальному закладі згідно з графіком, затвердженим

цим наказом.

З 16.10.2017 по 30.10.2017

4.2. Надати до Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у

Харківській області (в паперовому вигляді) протоколи, звіти про проведення І

етапу та заявки на участь у ІІІ  (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських

олімпіад із навчальних предметів (додаються).

Протягом 10 днів після проведення відповідного етапу

олімпіади, але не пізніше 15 грудня поточного року

5.  Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника  директора

Департаменту  науки і  освіти  Харківської  обласної  державної  адміністрації  –

начальника управління освіти і науки В.В. Ігнатьєва.
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Заступник директора Департаменту О.О. Труш

Додаток 1
до наказу Департаменту науки і
освіти  Харківської  обласної
державної адміністрації
26.09.2017 № 281

Графік проведення 
І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів

серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Харківської області
у 2017/2018 навчальному році

№
з/п

Предмет Дата

1. Інформатика 16.10.2017

2. Українська мова та література 17.10.2017

3. Історія 18.10.2017

4. Хімія 19.10.2017

5. Математика 20.10.2017

6. Іноземна мова (англійська) 23.10.2017

7. Фізика 24.10.2017

8. Правознавство 25.10.2017

9. Біологія 26.10.2017

Заступник директора Департаменту О.О. Труш
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ  Департаменту  науки  і
освіти  Харківської  обласної
державної адміністрації
26.09.2017 № 281

Графік проведення 
ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів
серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Харківської області

у 2017/2018 навчальному році

№
з/п

Предмет Дата

10. Інформатика 06.02.2018

11. Українська мова та література 06.02.2018

12. Історія 06.02.2018

13. Хімія 13.02.2018

14. Математика 13.02.2018

15. Іноземна мова (англійська) 13.02.2018

16. Фізика 20.02.2018

17. Правознавство 20.02.2018

18. Біологія 20.02.2018

Заступник директора Департаменту О.О. Труш
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Додаток 2
до наказу Департаменту науки і
освіти  Харківської  обласної
державної адміністрації
26.09.2017 № 281

ПРОТОКОЛ
результатів І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з ________________________________________(назва предмета)
у 2017/2018 навчальному році

у________________________________________________________________
назва ПТНЗ

Дата проведення _________________20___

№
з/п Гр

уп
а

К
ур

с

ПІБ учня
Повністю
виконано
завдань

Загальна
кількість
балів за
роботу

Місце,
яке

зайняв
учень

ПІБ викладача,
який підготував

учня до
олімпіади

К
ва

лі
ф

ік
а-

ці
йн

а
ка

те
го

рі
я

                                                 
   Голова журі:     ________________                            ( _____________________ )

                                         підпис                                                                              прізвище, ініціали

   Член журі:               _____________                            ( _____________________ )
                                        підпис                                                                              прізвище, ініціали
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   Член журі:      ________________                               ( _____________________ )
                                           підпис                                                                               прізвище, ініціали

   

Заступник директора Департаменту О.О. Труш

Додаток 3
до наказу Департаменту науки і
освіти  Харківської  обласної
державної адміністрації
26.09.2017 № 281

Звіт
____________________________________________________________________ 

назва ПТНЗ

 про проведення І етапу Всеукраїнської учнівських олімпіад із навчальних
предметів

у 2017/2018 навчальному році

Предмет курс Кількість учасників
Місце Всього

переможцівІ ІІ ІІІ

Українська мова та література

1

2

3

4

всього

Іноземна мова (англійська)

1

2

     3

4

всього

Історія

1

2

3

4

всього

Правознавство

1

2

всього

Інформатика

1

2

…..

всього

Математика

1

2

…..

всього

Фізика 1

2
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М.П.

…..

всього

Хімія

1

2

…..

всього

Біологія

1

2

…..

всього

Всі предмети разом
всього

Директор  ПТНЗ:     ________________                          (_____________________)
                                         підпис                                                                              прізвище, ініціали

Голова оргкомітету:     _____________                         (_____________________)
                                        підпис                                                                              прізвище, ініціали

Голова журі:      ________________                               ( _____________________ )
                                          підпис                                                                               прізвище, ініціали

Заступник директора Департаменту О.О. Труш
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М.П.

Додаток 4
до наказу Департаменту науки і
освіти  Харківської  обласної
державної адміністрації
26.09.2017 № 281

ЗАЯВКА
на

участь_____________________________________________________________ 
назва ПТНЗ

у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  2017/2018
навчального року

з ________________________________________ 
предмет

За рішенням оргкомітету і журі І етапу Всеукраїнської олімпіади на ІІІ етап
Всеукраїнської олімпіади

направляється учень-переможець І етапу олімпіади:

Прізвище, ім’я та 
 по батькові учня (учениці)

К
ур

с 
н

ав
ча

н
н

я

Г
ру

п
а

М
іс

ц
е,

 з
ай

н
ят

е 
н

а 
І 

ет
ап

і о
л

ім
п

іа
ди

Прізвище, ім’я та 
по батькові викладача,
який підготував учня

Кваліфікаційна
категорія
викладача

Додаткова
інформація

(мова
програмування,
навчання тощо)

П.І.Б. ____________________
посада

Директор  ПТНЗ:     ________________                        ( _____________________ )
                                         підпис                                                                              прізвище, ініціали

Голова оргкомітету:     _____________                         ( _____________________ )
                                        підпис                                                                              прізвище, ініціали

Голова журі:      ________________                               ( _____________________ )
                                           підпис                                                                               прізвище, ініціали

Заступник директора Департаменту О.О. Труш

8



Візи:

Заступник директора  Департаменту науки і
освіти  Харківської  обласної  державної
адміністрації – начальник управління освіти
і науки В.В. Ігнатьєв

Заступник  начальника  управління  освіти  і
науки  –  начальник  відділу  дошкільної,
загальної  середньої,  корекційної  та
позашкільної  освіти  Департаменту  науки  і
освіти  Харківської  обласної  державної
адміністрації О.О. Байназарова

Начальник відділу управління персоналом та
кадрового  забезпечення  системи  освіти
області управління ресурсного забезпечення
Департаменту  науки  і  освіти  Харківської
обласної державної адміністрації О.В. Мірошник

Начальник  відділу  науки,  вищої  та
професійної освіти управління освіти і науки
Департаменту  науки  і  освіти  Харківської
обласної державної адміністрації І.М. Волік

Заступник  начальника  відділу  правового
забезпечення  діяльності  структурних
підрозділів облдержадміністрації управління
правової  роботи,  контролю та  забезпечення
режиму  інформації  Юридичного
департаменту  Харківської  обласної
державної адміністрації С.О. Чиркевич
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