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Н А К А З 
 

"_03__" ____12____ 2010  р.                      №   364  .  
 

м. Київ 
 

 

Про проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

у 2010/2011 навчальному році 

 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21.09.2010 

№ 891 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2010-

2011 навчальному році» та відповідно до Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади з базових та спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-

захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.08.1998 

№ 305 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з 

базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності», зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції від 24.09.1998 за № 598/3038 та з метою стимулювання 

творчого самовдосконалення учнівської молоді, виявлення й розвитку 

обдарованих учнів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад у січні-лютому 

2011 року на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти 

педагогічних кадрів (м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 37) та навчальних 

закладів області. 
 

2. Затвердити:  
 

2.1. Графік проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

у 2010/2011 навчальному році (додаток 1). 
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2.2. Склад оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

(додаток 2). 
 

3. Оргкомітету сформувати та затвердити склад журі ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад до 25.12.2010. 
 

4. Голові організаційного комітету Клокар Н.І. забезпечити підготовку 

завдань ІІІ етапу олімпіад та здійснювати координацію діяльності членів 

організаційного комітету. 
 

5.Управлінню професійної, вищої освіти, науки, інноваційної діяльності 

та кадрового забезпечення навчальних закладів (Лисенко І.Е.), відділу 

інтернатних закладів та соціального виховання управління комунальних 

навчальних закладів (Марченко Т.М.) головного управління освіти і науки 

Київської обласної державної адміністрації, керівникам відділів освіти 

районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти, управлінь 

освіти і науки міських рад забезпечити: 
 

5.1. Своєчасне подання заявок для участі у ІІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад до 29.12.2010. 
 

5.2. Підвезення учнівських команд до місця проведення олімпіад та у 

зворотному напрямі.  
 

5.3. Організацію супроводу учнівських команд керівниками, на яких 

покласти відповідальність за збереження життя й здоров`я учасників олімпіад. 
 

6. Фінансування ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

здійснювати за рахунок обласного бюджету (Гончаренко А.В.). 
 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 

начальника головного управління освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації Л.І.Лахтадир. 
 

 

Начальник головного управління                                         В.Г. Бутник  
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Додаток 1 

 

     ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ головного управління освіти і 

науки Київської обласної державної 

адміністрації 

 

"_____" _________ 2010 р.  № ____ 

 

 

ГРАФІК 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

 у 2010/2011 навчальному році 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведення 
Дисципліна 

Класи,  

учні яких 

беруть 

участь у 

 ІІІ етапі 

Місце проведення 

1.  15.01.2011 Географія 8-11 м. Біла Церква 

2.  14-16.01.2011 Фізика (І-ІІ тур)  8-11 м. Фастів 

3.  16.01.2011 Педагогіка і психологія 11 м. Біла Церква 

4.  21-23.01.2011 Математика 7-11 м. Фастів 

5.  22.01.2011 Трудове навчання (І-ІІ тури) 9 та 11 м. Ірпінь 

6.  23.01.2011 Хімія (І-ІІ тур) 8-11 м. Біла Церква 

7.  29.01.2011 Біологія (І-ІІ тур)  8-11 м. Біла Церква 

8.  30.01.2011 Українська мова та література 8-11 м. Біла Церква 

9.  05.02.2011 Історія  8-11 м. Біла Церква 

10.  05.02.2011 Екологія 10-11 м. Біла Церква 

11.  06.02.2011 Іноземні мови (І-ІІ тур) 9-11 м. Біла Церква 

12.  12.02.2011 Основи економіки 9-11 м. Біла Церква 

13.  13.02.2011 Російська мова та література 8-11 м. Біла Церква 

14.  19.02.2011 Основи інформатики та 

обчислювальної техніки 

9-11 м. Біла Церква 

15.  20.02.2011 Основи правознавства  9-11 м. Біла Церква 

16.  26.02.2011 Світова література 8-11 м. Біла Церква 

17.  26.02.2011 Астрономія 10-11 м. Біла Церква 

18.  27.02.2011 Образотворче мистецтво 6-11 м. Біла Церква 

 

Завідуюча центром роботи   

з обдарованими дітьми Київського 

обласного інституту післядипломної  

освіти педагогічних кадрів                                                   І.І. Сотніченко 
 

 


