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Про проведення І, II та III етапів 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад із навчальних предметів 
у 2018-2019 навчальному році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України 
від 02.08.2018 № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 
турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 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, пункту 6, підпункту 13 
пункту 11 Положення про департамент освіти і науки Миколаївської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Миколаївської обласної державної адміністрації від 21.06.2018 № 257-р,

Н А К А З У Ю :

1. Провести І (шкільний, училищний, гімназійний тощо) етап 
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів (далі -  
Олімпіади) у жовтні 2018 року.

2. Провести II (районний, міський) етап Олімпіад за завданнями 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в 
такі терміни:

-  17.11.2018 -  з історії;
-  18.11.2018 -  з англійської мови;



-  24.11.2018 -  із фізики, російської мови і літератури;
-  25.11.2018 -  із біології;
-  01.12.2018 -  з української мови і літератури, інформаційних

технологій;
-  02.12.2018 -  із математики, німецької мови;
-  08.12.2018 -  із правознавства;
-  09.12.2018 -  із екології, французької та іспанської мов;
-  15.12.2018 -  із трудового навчання, географії;
-  16.12.2018 -  із економіки;
-  22.12.2018 -  із астрономії;
-  23.12.2018 -  із хімії, інформатики.

3. Відповідальність за організацію та проведення шкільних 
(училищних, гімназійних тощо) етапів Олімпіад покласти на директорів 
закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, 
інтернатних закладів освіти; районних (міських) етапів -  на начальників 
відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій (міських рад), 
об’єднаних територіальних громад.

4. Директору Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти Шуляру В. І. забезпечити координацію розсилки 
завдань II (районного, міського) етапу Всеукраїнських олімпіад із базових 
дисциплін не раніше ніж у день їх проведення.

5. Районним (міським) оргкомітетам:
1) надіслати звіти про проведення І та II етапів Олімпіад і заявки на 

участь у III етапі до Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти не пізніше 28 грудня 2018 року 
(паперовий варіант); звіти про проведення II етапу Олімпіад 
надіслати не пізніше ніж наступного дня після проведення на 
вказану електронну адресу (додаток 1).

2) сформувати команди відповідно до додатку 5 даного наказу, а саме: 
до складу команди включати по одному учневі від паралелі класів; 
команді надається право включати до свого складу додатково 
учасника на кожен із дипломів І, II, III ступенів, отриманий на 
IV етапі відповідної олімпіади минулого року.

6. Начальникам відділів (управлінь) освіти районних державних
адміністрацій (міських рад), об’єднаних територіальних громад організувати 
проведення II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

7. Начальникам відділів (управлінь) освіти районних державних
адміністрацій (міських рад), об’єднаних територіальних громад:

1) провести спільно II етап Усеукраїнських учнівських олімпіад із 
навчальних предметів.

2) забезпечити проведення II етапу Олімпіад у терміни, затверджені 
наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації, за 
єдиними завданнями, підготовленими Миколаївським обласним



інститутом шслядипломної педагогічної освіти, змінювати які 
(навіть частково) забороняється;

3) персональну відповідальність за секретність завдань до моменту їх 
оприлюднення покласти на членів оргкомітетів та журі II етапу 
Олімпіад;

4) забезпечити своєчасне прибуття учасників Олімпіад і членів 
журі (додаток 2) на III етап змагань;

5) надати дні відпочинку за роботу у вихідні дні вчителям, задіяним у 
проведенні Олімпіад, у зручний для них час;

6) призначити керівників команд, які братимуть участь у III етапі 
Олімпіад, покласти на них відповідальність за життя та здоров’я 
дітей.

8. Провести у 2019 році III (обласний) етап Олімпіад у такі терміни:
-  12.01.2019 -  з історії;
-  13.01.2019 -  з французької та іспанської мов;
-  19.01.2019 -  із географії, математики;
-  20.01.2019 -  з англійської мови;
-  26.01.2019 -  з української мови і літератури;
-  26-27.01.2019 -  із фізики;
-  02.02.2019 -  із біології;
-  03.02.2019 -  із хімії;
-  02-03.02.2019 -  з інформатики;
-  09.02.2019 -  із російської мови і літератури, економіки;
-  10.02.2019 -  із німецької мови;
-  16.02.2019 -  із астрономії;
-  17.02.2019 -  із правознавства;
-  16-17.02.201 9 -з  інформаційних технологій;
-  23.02.2019 -  з екології;
-  23-24.02.2019 -  із трудового навчання.

9. III (обласний) етап Олімпіад провести за завданнями Міністерства 
освіти і науки України та Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, а в разі необхідності використати тексти 
завдань із інших областей України або залучити до їх складання науковців із 
провідних вищих навчальних закладів України.

10. Затвердити склад оргкомітету, журі, місце проведення, 
проживання учасників III (обласного) етапу, кількісний склад команд, 
склад експертної та предметно-методичної комісій II (районного/міського) 
та III (обласного) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 
предметів (додатки 2, 3, 4, 5, 6, 7).

11. Відповідальність за організацію та науково-методичне 
забезпечення III етапу Олімпіад покласти на директора Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Шуляра В. І.

12. Директору Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (Шуляр В. І.), ректору Миколаївського національного



університету імені В. О. Сухомлинського (Будак В. Д.), директорам Першої 
української гімназії ім. М. Аркаса (Бережний С. В.), Миколаївських гімназії 
№ 2 (Федоренко В. О.), в. о. директора класичного ліцею (Вєднікова О. П.), 
ЗОШ І—III ступенів № 3 (Зінченко Д. Є.), спеціалізованої І—III ступенів школи 
№ 22 із поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу (Богун П. М.), 
№ 19 (Ільїн О. О.), № 53 (Ушакова Л. І.), № 56 (Мазур О. М.), № 42 
(Карпенко О. О.), № 51 (Масюта Є. І.), Миколаївської міської ради, гімназії 
№ 41 (Масюта Л. Ю.), в. о. директора Миколаївського обласного центру 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (Андрійчук Т. Г.) 
створити належні умови для проведення Олімпіад, проживання та 
забезпечення харчування їх учасників.

13. Витрати на проїзд, направлення та проживання супроводжуючих 
осіб, харчування в дорозі учасників III етапу Олімпіад віднести за рахунок 
відділів (управлінь) освіти і науки райдержадміністрацій (міськрад), 
об’єднаних територіальних громад.

14. Витрати на проведення III (обласного) та підготовку до IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад віднести за рахунок асигнувань 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
передбачених на проведення позакласних заходів.

їм наказу залишаю за собою.

Н.СОКУЛЬСЬКА


