ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
25.09.2017

№ 898

Про проведення І (шкільного) та ІІ (районного) етапів
Всеукраїнських та київських міських
учнівських олімпіад з навчальних предметів
у 2017/2018 навчальному році
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науководослідницьких 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, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056,
наказу Міністерства освіти і науки України від 02 серпня 2017 року № 1112
«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних
предметів у 2017/2018 навчальному році» та з метою пошуку, підтримки,
розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді
Н А К А З У Ю:
1. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій:
1.1. Забезпечити проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських
та київських міських учнівських олімпіад з української мови
і літератури, англійської мови, іспанської мови, німецької мови,
французької мови, історії, правознавства, математики, інформатики,
фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії, економіки,
трудового навчання, педагогіки і психології, зарубіжної літератури,
образотворчого мистецтва, російської мови і літератури, фізичної
культури, інформаційних технологій у номінаціях «Офісні
технології», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна анімація»,
«WEB-дизайн» та лінгвістики в жовтні 2017 року.
1.2.

Провести I (шкільний) етап учнівських олімпіад з іноземних мов
та мов національних меншин: арабської, китайської, корейської,
перської, турецької, японської та мови гінді, івриту, польської та
новогрецької мов і літератур – та відрядити переможців на
III (міський) етап.

1.3.

Провести ІІ (районний) етап учнівських олімпіад
грудні 2017 року згідно з додатком 1.

у листопаді -

1.4.

Урахувати, що в ІІ (районному) етапі учнівських олімпіад
із навчальних предметів беруть участь лише переможці
І (шкільного) етапу згідно із заявками навчальних закладів.

1.5.

Скласти графік проведення
ІІ (районного) етапу учнівських
олімпіад з образотворчого мистецтва, зарубіжної літератури,
трудового навчання, педагогіки і психології, фізичної культури,
інформаційних технологій у номінаціях «Комп’ютерна графіка»,
«Комп’ютерна анімація».

1.6.

Сформувати предметно-методичні комісії зі складання завдань
для учнівських олімпіад з образотворчого мистецтва, зарубіжної
літератури,
трудового навчання, педагогіки і психології
інформаційних технологій у номінаціях «Комп’ютерна графіка»,
«Комп’ютерна анімація».

1.7.

Забезпечити тиражування завдань та нерозголошення їх змісту
до початку проведення учнівських олімпіад.

1.8.

Подати до 01 листопада 2017 року в Інститут післядипломної
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
(пр-т П. Тичини, 22 а, каб. 45) інформацію про відповідальну особу
в районі за проведення учнівських олімпіад, зазначених у додатку 1,
за формою відповідно до додатку 3.

1.9.

Подати списки учасників ІІ (районного) етапу учнівських олімпіад
та їх результати у друкованому та електронному вигляді не пізніше
ніж через два тижні після проведення олімпіади до Інституту
післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка згідно з додатком 2.

1.10. Подати звіти про проведення ІІ (районного) етапу учнівських
олімпіад та заявки на участь команд у ІІІ (міському) етапі
до Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка (пр-т Тичини, 22 а, каб. 45)
у друкованому та електронному вигляді (в одному з таких форматів:
doc, docx, xls, xlsx, odt, ods) не пізніше ніж за два тижні до дня
проведення кожної предметної олімпіади (s.khimko@kubg.edu.ua;
s_himko@ukr.net).
2. Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету
імені Бориса Грінченка (Войцехівський М.Ф.):
2.1.Підготувати завдання для проведення ІІ (районного) етапу
учнівських олімпіад з предметів, зазначених у додатку 1, критерії
їх оцінювання та відповіді.

2.2.Забезпечити науковий рівень змісту завдань, наступність
із завданнями III (міського) етапу та нерозголошення їх змісту
до дня проведення учнівських олімпіад.
2.3.Розробити методичні рекомендації для підготовки та проведення
ІІ (районного) етапу учнівських олімпіад із предметів.
2.4.Надсилати не раніше ніж за два дні до проведення учнівських
олімпіад, зазначених у додатку 1, завдання на електронну адресу
відповідальних осіб у районах.
2.5.Надіслати не пізніше ніж через дві години після завершення
олімпіади відповідальним особам у районах відповіді до завдань
та критерії оцінювання.
3. Директору координаційного центру інформаційно-комунікаційних
технологій Департаменту освіти і науки, молоді та спорту (Плєвако К.П.)
розмістити цей наказ на сайті Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Бохно О.В.

Директор Департаменту

О. Фіданян

Додаток 1
до наказу Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від «25» вересня 2017 р. № 898

ГРАФІК

проведення II (районного) етапу
учнівських олімпіад з навчальних предметів
у 2017/2018 навчальному році
№

Дата
проведення

Класи, учні
День

1.
2.
3.

11 листопада субота
12 листопада неділя
18 листопада субота

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

19 листопада
24 листопада
25 листопада
26 листопада
1 грудня
2 грудня
3 грудня
3 грудня
9 грудня
10 грудня

неділя
п’ятниця
субота
неділя
п’ятниця
субота
неділя
неділя
субота
неділя

14.
15.
16.
17.
18.

15 грудня
16 грудня
16 грудня
17 грудня
23 грудня

п’ятниця
субота
субота
неділя
субота

Навчальні предмети

яких можуть
брати участь

Географія
Українська мова і література
Іноземні
мови
(німецька,
французька, іспанська)
Інформатика
Астрономія
Історія
Математика
Економіка
Фізика
Біологія
Лінгвістика
Іноземні мови (англійська)
Інформаційні
технології
в
номінації «Офісні технології»
Екологія
Російська мова та література
Хімія
Правознавство
Інформаційні
технології
в
номінації «WEB-дизайн»

8-11
7-11
8-11

Начальник управління
дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти

О. Бохно

8-11
10-11
8-11
6-11
9-11
7-11
8-11
6-11
8-11
8-11
10-11
8-11
7-11
9-11
6-11

Додаток 2
до наказу Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від «25» вересня 2017 р. № 898

Інформація
управління освіти ____________
районної в місті Києві державної адміністрації
про учасників ІІ (районного) етапу учнівських олімпіад
2017|2018 навчального року та їх результати

№ з/п

Прізвище, ім’я учня

Начальник управління освіти
районної в місті Києві
державної адміністрації

Навчальний
заклад

Клас

(прізвище, підпис)

(ПІБ, телефон виконавця)

Начальник управління
дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти Департаменту

Місце

О. Бохно

Додаток 3
до наказу Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від «25» вересня 2017 р. № 898

Інформація
управління освіти ____________
районної в місті Києві державної адміністрації
про відповідальну особу за отримання завдань II (районного) етапу
учнівських олімпіад

№ Навчальний
з/п
предмет

Відповідальна
особа

Начальник управління освіти
районної в місті Києві
державної адміністрації

Мобільний
Електронна
телефон
адреса
відповідальної відповідальної
особи
особи

(прізвище, підпис)

(ПІБ, телефон виконавця)

Начальник управління
дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти Департаменту

О. Бохно

