
Ч ЕРН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А ДМ ІН ІС ТРА Ц ІЯ  

У П РАВЛ ІН Н Я ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З

2017 року м. Чернігів № ЦГ~¥~

Про проведення III етапу 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад із навчальних предметів 
у 2017/2018 навчальному році.

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 
№1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів із 
навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році», Управління освіти і науки 
обласної державної адміністрації від 25.09.2017 № 336 «Про проведення І, II 
та III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів 
у 2017-2018 навчальному році», керуючись «Положенням про Всеукраїнські 
учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти 
науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 
фахової майстерності», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки молоді та 
спорту України від 22.09.2011 № 1099, «Правилами проведення в області І-ІІІ етапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів», затвердженими 
наказом Управління освіти і науки обласної державної адміністрації 
від 03.09.2012 №353

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад оргкомітету, журі, комісій із підготування завдань, 
експертів-консультантів, план роботи оргкомітету, графіки проведення III етапу 
олімпіад та відбірково-тренувальних зборів до IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад із навчальних предметів (додаються).

2. Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, управлінь освіти міських рад:

2.1 Сформувати команди для участі у III етапі олімпіад згідно з рейтингом 
(наказ Управління освіти і науки облдержадміністрації від 25.09.2017 № 336).

2.2 Передбачити витрати на проїзд учасників олімпіад, оплату відряджень 
керівників команд і членів журі III етапу олімпіад за рахунок сторони, яка відряджає.

2.3 Забезпечити своєчасну явку учасників олімпіад відповідно до графіка їх 
проведення. Учасники олімпіад повинні мати перелік документів згідно з п.3.7



Правил проведення в області І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів.

2.4 Призначити відповідальними за збереження життя і здоров’я учнів, 
керівників команд, які їх супроводжують.

3. Директорам Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої 
сільської молоді Чернігівської обласної ради (Коломієць Г.В.) та Ніжинського 
обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради (Шевчук Т.М.):

3.1 Сформувати команди для участі у III етапі олімпіад згідно з рейтингом 
(наказ Управління освіти і науки облдержадміністрації від 25.09.2017 № 336).

3.2 Забезпечити своєчасну явку учасників олімпіад відповідно до графіка 
їх проведення. Учасники олімпіад повинні мати перелік документів згідно з п.3.7 
Правил проведення в області І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів.

3.3 Призначити відповідальними за збереження життя і здоров’я учнів 
керівників команд, які їх супроводжують.
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4. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського (Заліський A.A.):

4.1 До 22 грудня підготувати завдання для проведення III етапу олімпіад. 
Зберігати завдання як таємні матеріали до початку відповідних олімпіад.

4.2 Забезпечити фінансування проведення III етапу олімпіад відповідно до 
затвердженого кошторису.

4.3 Виділити згідно із заявками місця в гуртожитку для поселення учасників 
олімпіад та членів журі.

5. Управлінню освіти Чернігівської міської ради (Білогура В.О.) сприяти 
проведенню III етапу олімпіад у визначених оргкомітетом закладах освіти згідно з 
графіком їх проведення.

6. Відповідальність за організацію і проведення III етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад покласти на відділ загальної середньої та корекційної освіти 
Управління освіти і науки обласної державної адміністрації (Соронович О.Ю.), 
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського (Заліський A.A.).

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
Соронович О.Ю.
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Начальник Управлі М.А. Конопацький


