
ОДЕСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н  А  К  А  З 
 

“_25_”___09___2015 р.                                м. Одеса                       №_ 258-ОД_____ 

 

Про організацію виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України 

від 07.09.2015 № 915 «Про проведення 

 Всеукраїнських учнівських олімпіад і  

турнірів з навчальних предметів 

 у 2015/2016 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 вересня 2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України             

17 листопада 2011 року за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки 

України від 13 січня 2014 № 31 «Про затвердження графіків проведення IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2015-2019 роки та 

конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів 

України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів 

на 2014-2019 роки», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України 

від 07.09.2015 №915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році», з метою пошуку, 

підтримки і розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести у 2015/2016 навчальному році Всеукраїнські учнівські олімпіади 

(далі – Всеукраїнські учнівські олімпіади) з української мови та літератури, історії, 

правознавства, іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської), 

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

інформатики, інформаційних технологій, трудового навчання, польської мови та 

літератури, молдовської мови та літератури, болгарської мови та літератури, 

російської мови та літератури, мови іврит, новогрецької мови та літератури: 

І етап (шкільні, училищні) – жовтень 2015 року; 

ІІ етап (районні (міські) – листопад – грудень  2015 року; 

ІІІ етап (обласні) – січень-лютий 2016 року. 

2. Відділам (управлінням) освіти районних державних адміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення організувати 

проведення І – ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

3. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради (Буйневич О.В.) 

організувати проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІ етапу 



Всеукраїнських учнівських олімпіад у два тури (перший тур – районний тур 

міської олімпіади,  другий тур – фінал міської олімпіади (ІІ етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад).  

 4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділам 

(управлінням) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів 

міських рад міст обласного значення: 

4.1. Провести ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад за завданнями 

Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.  

4.2. Звіти про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та 

заявки на участь у ІІІ етапі  надіслати за встановленою формою (додатки 1, 2) до 

Одеського обласного інституту удосконалення вчителів не пізніше 25 грудня          

2015 року.  

5. Директору Рішельєвського ліцею Колебошину В.Я.: 

5.1. Організувати проведення ІІ етапу профільних олімпіад ( далі – 

профільних олімпіад) з математики, фізики, астрономії, хімії, біології, екології, 

інформатики, економіки, інформаційних технологій.  

5.2. Участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з інших предметів 

організувати на загальних підставах згідно з п. 3 наказу. 

5.3. Звіти про проведення профільних олімпіад надіслати до Одеського 

обласного інституту удосконалення вчителів не пізніше 25 грудня 2015 року. 

6. В.о. директора Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти в Одеській області Кашубі Л.І.: 

6.1. Організувати проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

6.2. Участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах організувати 

згідно з пунктами 2, 3 наказу. 

6.3. Звіти про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та 

заявки на участь у ІІ етапі  надіслати до відділів (управлінь) освіти районних 

державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного 

значення. 

7. Одеському обласному інституту удосконалення вчителів (Кавалеров В.А.): 

7.1. Здійснити відповідну організаційну роботу та підготувати необхідну 

документацію для проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

7.2.  До 17 грудня 2015 р. подати до Департаменту освіти і науки Одеської 

обласної державної адміністрації проект пропозиції щодо персонального складу 

журі ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

7.3.  До 17 грудня 2015 р. подати до Департаменту освіти і науки Одеської 

обласної державної адміністрації проект пропозиції щодо програми та складу 

оргкомітету Всеукраїнських  учнівських олімпіад з молдовської мови та 

літератури, болгарської мови та літератури. 

 7.4. До 05 березня 2016 року надіслати на адресу Інституту модернізації 

змісту освіти, а також до відповідних оргкомітетів, звіти про проведення ІІІ етапу 

та заявки на участь команд у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

В.о. директора Департаменту                        В. Думбрава 



 

Візи:  

 

 

 

Головний спеціаліст Департаменту                                   О. Кулик 

 

 

Директор Одеського обласного інституту 

удосконалення вчителів                                                           В. Кавалеров 

 

  



ДОДАТОК  1 

до наказу Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 

від “___”__________2015р. №_____ 

ЗВІТ 

про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів у ________/________ навчальному році 

   з __________________           ______________________________________ 

                                                         району Одеської області 

2. Відомості про учасників олімпіад: 

Кількість закладів освіти, 

учні яких брали участь 

у І етапі олімпіади 

 

Класи Кількість учасників олімпіад за етапами 
Кількість переможців 

 
Кількість 

учнів, яких 

направлено на 

ІІІ етап 

олімпіад 

І ІІ Всього 

міських сільських 

шкіл 

нового 

типу 

міських сільських 

шкіл 

нового 

типу 

міських сільських 
шкіл нового 

типу 
 

 

І 

 

ІІ 

 

ІІІ 

   

7            

8            

9            

10            

11            

разом            

2. Короткі дані про вчителів (тренерів), які підготували переможців. 

 

Начальник управління (відділу) освіти ___________________                          

              М.П.                   

Голова оргкомітету                                 ___________________ 

Голова журі олімпіади                            ___________________ 

“_____”________________  2015  року 

 
Головний спеціаліст Департаменту                                                                                                                                  О. Кулик 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК  2 

до наказу Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 

від “___”__________2015р. №_____ 

 

ЗАЯВКА 

на участь команди _______________________________________ 

                                   району Одеської області 

 

у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з ___________________ у __________ році. 

 

За рішенням оргкомітету і журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

для участі в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з ___________________________________ 

направляються такі учні: 

 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові учня 

Число, місяць 

(прописом), рік 

народження 

Назва закладу 

освіти 

Клас 

навчання 

Клас, за який 

буде 

виконувати 

завдання на 

ІІІ етапі 

Всеукраїнської 

олімпіади 

Місце, зайняте 

на ІІ етапі 

олімпіади 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вчителя (тренера) 

Додаткова 

інформація 

 

 

 

        

          

Начальник управління (відділу) освіти  _________________ 

               М.П. 

Голова оргкомітету олімпіади                 _________________ 

Голова журі олімпіади                             _________________ 

“______”___________________ 2015 року  
 

 

 

 

Головний спеціаліст Департаменту                                О. Кулик 
 

 


