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НАКАЗ 
 

“15” вересня 2016 р. 

                                                       м.Київ 

                   № 288 

Про проведення І  та ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

у 2016/2017 навчальному році 
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 

2016 року № 1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році» та 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 року № 1099, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, з метою пошуку та 

підтримки обдарованої учнівської молоді, розвитку її творчого потенціалу,  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести у 2016/2017 навчальному році Всеукраїнські учнівські 

олімпіади (далі – Олімпіади) з української мови та літератури, іноземних мов 

(англійської, німецької, французької, іспанської), правознавства, історії, 

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

інформатики, інформаційних технологій, трудового навчання, мов та 

літератур національних меншин України (польської, болгарської, івриту, 

російської ), зарубіжної літератури, образотворчого мистецтва. 
 

2. Керівникам місцевих органів управління освітою: 
 

2.1. забезпечити проведення І етапу Олімпіад у жовтні 2016 року;  
 

2.2. визначити терміни проведення І етапу Олімпіад самостійно та 

розробити графіки інтелектуальних змагань відповідно до пункту 2.1 

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (далі – 

Положення); 



 

2.3. сформувати кількісний склад команд ІІ етапу Олімпіад відповідно 

до пункту 3.4. Положення;  
 

2.4. провести ІІ етап Олімпіад у період з 29.10.2016 по 25.12.2016 

згідно з графіком (додаток 1) та завданнями, розробленими Комунальним 

вищим навчальним закладом Київської обласної ради «Академія неперервної 

освіти» (далі – КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»); 
 

2.5. сформувати кількісний склад команд для участі у ІІІ етапі 

Олімпіад згідно з додатком 2; 
 

2.6. подати звіти про проведення ІІ етапу та заявки на участь у ІІІ етапі 

Олімпіад КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» (відділ роботи з 

обдарованими дітьми) до 26.12.2016. 
 

3. Відділам професійної, вищої освіти, науки та інноваційної 

діяльності (Гуляй Н.І.), соціального захисту інтернатних та позашкільних 

закладів (Булавська Л.Г.): 
 

3.1.  забезпечити проведення І етапу Олімпіад у професійно-технічних 

навчальних закладах і закладах освіти обласної комунальної власності в 

жовтні 2016 року; 
 

3.2. провести ІІ етап Олімпіад у період з 29.10.2016 по 25.12.2016 

згідно з графіком (додаток 1) та завданнями, розробленими Комунальним 

вищим навчальним закладом Київської обласної ради «Академія неперервної 

освіти» (далі – КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти») 
 

3.3. сформувати команди учнів-переможців для участі у ІІІ етапі 

Олімпіад; 
 

3.4. подати звіти про проведення ІІ етапу та заявки на участь у 

ІІІ етапі Олімпіад КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» (відділ роботи з 

обдарованими дітьми) до 26.12.2016. 
 

4. КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» (Осадчий І.Г.): 
 

4.1.  підготувати завдання ІІ етапу Олімпіад до 18.10.2016; 
 

4.2. здійснити організаційне та науково-методичне забезпечення 

проведення ІІ етапу Олімпіад. 
 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на ректора КВНЗ КОР 

«Академія неперервної освіти» Осадчого І.Г.  
 

 

 

Директор департаменту                                                В.Б. Рогова 
 
 

 
 



Додаток 1 
 

до наказу департаменту освіти і  

науки Київської обласної  

державної адміністрації 
 

від 15 вересня 2016 року № 288 

 

ГРАФІК  

проведення ІІ (районного, міського) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад у 2016/2017 навчальному році 
 

№ Дата проведення Дисципліна 

Класи, учні 

яких беруть 

участь 

у ІІ етапі 

1.  29.10.2016 Зарубіжна література 7-11 

2.  30.10.2016 Образотворче мистецтво 8-11 

3.  05.11.2016 Біологія 8-11 

4.  06.11.2016 Українська мова і література  7-11  

5.  12.11.2016 Трудове навчання 8-11 

6.  13.11.2016 Екологія  10-11  

7.  19.11.2016 Іноземні мови (англійська, 

французька, німецька, іспанська)  

8-11  

8.  20.11.2016 Інформатика  8-11  

9.  26.11.2016 Історія 8-11 

10.  27.11.2016 Хімія 7-11 

11.  03.12.2016 Математика  6-11  

12.  04.12.2016 Географія 8-11 

13.  10.12.2016 Правознавство 9-11 

14.  11.12.2016 Фізика 7-11 

15.  17.12.2016 Інформаційні технології  8-11  

16.  18.12.2016 Мови та літератури національних 

меншин України (польська, 

болгарська, мова іврит, російська) 

8-11 

17.  24.12.2016 Економіка 9-11 

18.  25.12.2016 Астрономія 10-11 

 

 

 

Проректор КВНЗ КОР  

«Академія неперервної освіти»    Є.М. Бачинська 
 

 

 



Додаток 2 
 

до наказу департаменту освіти і  

науки Київської обласної  

державної адміністрації 
 

від 15 вересня 2016 року № 288 

 

 

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ 

кількісного складу команди від відділу освіти районної державної 

адміністрації, міської ради, управління освіти, управління освіти і науки 

міської ради для участі у ІІІ (обласному) етапі  

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 н. р. 
 

Склад команди формується з дотриманням таких положень: 
 

1. Один учень-переможець ІІ (районного, міського) етапу олімпіади з 

даного предмета від кожної паралелі класів, що беруть участь у змаганнях. 
 

2. Включення до складу команди району (міста) додаткового учасника за 

кожний диплом І ступеня, отриманий членом цієї команди на ІІІ (обласному) 

етапі, або диплом І, ІІ, ІІІ ступеня, отриманий на IV етапі відповідної 

олімпіади минулого року. 
 

3. Учасник, який минулого року виборов диплом І, ІІ чи ІІІ ступеня на  

ІІІ (обласному) і ІV (Всеукраїнському) етапах, повинен змагатися за право 

увійти до складу команди на загальних підставах, беручи участь у 

І (шкільному) та ІІ (районному, міському) етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів. 

 

 

 

Проректор КВНЗ КОР  

«Академія неперервної освіти»     Є.М. Бачинська 

 

 

 

 

 
 


