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Про проведення I етапу Всеукраiнських
учнiвських олiмпiад iз навчальних lrредметiв

у Миколаiвському навчаJIьно-виховному комплексi

у 2018/2019 навчальному роцi

Вiдповiдно до cTaTTi 35 Закону УкраiЪи кПро загfu,Iьну середню ocBiTy,,. ПолохtеННя

про BceyKpaiHcbKi 1^lHiBcbKi олiмпiади, турнiри, конкурси з навч€uIьнрJ)i предпlетiв.

конкурси-захисти науково-дослiдницьких робiт, олiмпiади зi спецiа_пьних ,It{сциплiн та

конкурси фаховоi майстерностi, затвердженого наказом MiHicTepcTBa осtli,ги i rlаУКИ-

молодi та спорту Украiни вiд22.09.2011 }lb 1099, зареестрованого в MiHicTeilcTBi юстицil
Украiни 17.11.2011 за J\Ъ 1318/20056 (iз змiнами), Правил проведення I. II, III е'гапiв

Всеукраiнських учнiвських олiмпiад iз навчальних предметiв у Харкiвсl.rсiй об;IаСТi.

затверджених наказом Головного управлiння освiти i науки XapKiBcbrioi обласноl

державноТ ддмiнiстрачii вiд 25.04.2012 Jt 241, заресстрованих у Головноlчlr, управлiннr
юстицii у Харкiвськiй областi 14.06.2012 за Jt 42l\405, на виконання наказу MiHicTeilcTBzl

освiти i науки Украiни вiд 02.08.2018 Jф 849 кПро проведення Всеукраiнськll:i учнiвських
олiмпiад i TypHipiB з навчальних предметiв у 201,812019 навчшIьному рrlцi)), нi]каз}'

,Щепартаменту науки i освiти XapKiBcbKoi обласноi державноТ адмiнiстрацii пi;1 24.09 20lE
Jф238 uПро проведення II етапу Всеукраiнських у.rнiвських олiмпiад i,l нzlвч&лlrних

предметiв у Харкiвськiй областi у 201812019 навчальному роцi>, наказ,,, управ-lliння
оовiти, молодi та спорту Лозiвськоi районноi державноТ адмiнiстрачii вiд27.tj9.20l8 J'igЗ02

кПро проведення I етапу Всеукраiнських учнiвських олiмпiад iз навчальни\ предметiв 1

Лозiвському районi у 201812019 навчальному роцi> з метою створен}lя на,]ежних умов
для виявлення й пiдтримки обдарованоТ молодi, розвитку iT iHTepeciB, оllr,дliзовiillого
проведення I етапу i пiдготовки до II етапу Всеукраiнських учнiвських олiмпiirд iз
навчаJIьних предметiв,

НАКАЗУЮ:
1. Провести I (шкiльний) етап Всеукраiнських уrнiвських олiмпiад i:r навчальних

предметiв у 2018/2019 н.р.згiдно з графiком (додаток 1).

з 02.10.2018 iro 24.10 201Е
2. Затверлити персоншIьний склад оргкомiтетiв, журi I (шкiльного) е,т,:lпу олiл,,пiад
(fiолаток 2)
З. Затверлити склад комiсiй, якi готують завдilння для учасникiв олiмпiад (дilлаток 3 )

4. Заступнику директора з навчшIьно-виховноi роботи Сидоренко Л.В.:
4.1. Проконтролювати дiяльнiсть шкiльних методичних об'еднань з пiдготоlltси завдань i

(шкiльного) етапу Всеукраiноьких учнiвських олiмпiад iз навчальних предметirз.

До 02.10.20l8
4.2. Забезпечити якiсну пiдготовку переможцiв I (шкiльного) етапу Всi:украiнських

учнiвських олiмпiад iз навчальних предметiв до участi у II (районному) етапi



Що t')2.1 l 20 i 8

4.3. Надати до районного методичного кабiнеry GолкАЙ I.) звiт про проведення I етапу

всеукранських уrнiвських олiмпiад iз навчаrrьних предметiв , заJIвку на участь команд у
II етапi олiмпiад(в електронному та паперовому виглядi) згiдно з визначенl,rми формаtrlll
(додатки 2, З)

До26.10.20l8
з. Контроль за виконанням дчlного накчву покласти на заступника директора з навча.rlьно-

виховноТ роботи Сидоренко Л.В.

.Щиректор пlдпис С.Ю..Щмитрiева

згiдно

Дире С.Ю.,Щмитрiева

бр*цФ

/_ \lt:-1чrUч+ч,l| /,>



Додаток 1

до наказу вlд27 .09.2018 Jlfu 140

Рекомендований графiк проведення
I (шкiльного) етапу Всеукраiнських учнiвських олiмпiад
iз навчальних предметiв у 2018/2019 навчальному рочi

ль
зlп .Щата Предмет

класll

1 02.10.20l 8 Трудове навчання 8-1 l

2. 03. 10.20l 8 УкраiЪська мова та лiтература 7 -11

1
_). 04.10.2018 Екологiя 10-1]

4. 05. 10.201 8 математика 6-1l

5. 08.10.2018 Географiя 8-1l

7 -l16. 09. 10.20l8 Фiзика

]. 10. i0.2018 [сторiя 8_11

8. l1.10.20l8 Росiйська мова та лiтература 9-1l

9. l2.10.201 8 Хiмiя 7-||

l0. l6. l0.2018 Iноземнi мови: англiйська, нiмецька, 8-1 l

ll l7. 10.20l8 Бiологiя 8-1 l

|2. l8.10.2018 Iнформатика 8_1 l

13 l 9. l0.201 8 EKoHoMiKa 9-1 l

|4. 22. 10.2018 Астрономiя 10-1 1

l5. 23. 10.20l 8 Правознавство 9-1 l

16. 24.10.2018 Iнформацiйнi технологtt 8-1 l

i

]
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Додагок 2

до наказу вtд27.09.20l1 NT l40

Персональнпй склад оргкомiтеry,
журi I етапу олiмпiад

l. Сидоренко Л.В. - голова журi
2. Щмитрiева С.Ю. - член журi
З. Яковлева О.В. - член журi
4. Шевчук М.О. - член журi
5. Колеснiкова I.I. - член журi

додагок З

до нЕжазу вiд27 .09.201 1 Л! l 40

Склад комiсiй,
якi гоryють завдання для учасникiв олiмпiад

1. Природничо-математичного циклу:
1.1.Яковлева о.В. - вчитель математики
1.2.Сидоренко Л.В. - вчитель математики
1.З.Гавриленко T.L. - вчитель географii
1.4. Бажина С.С.. - вчитель бiологii, xiMii
1.5. Макаренко С.В. - вчитель iнформатики
1.6. Коваленко Ю.В. - вчитель трудового IIавчання

2. Суспiльно-ryманiтарногo циклу:
2.1, Шевчук М.О. - вчитель росiйськоi мови, зарубiжноi лiтератури
2.2. Колеснiкова I.I. - вчитель украrЪськоi мови, лiтератури
2.3. Iванченко А.М. - вчитель украiнськоТ мови, лiтератури
2.4. Яковлева О.Г. - вчитель icTopii, правознaвства
2.5. Ткаченко В.В. - вчитель iноземноТ мови (англiйськоТ мови)


