
       
 

ДАРНИЦЬКА  РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 

 

 

НАКАЗ 

26.09.2018               м. Київ                              № 389 
 

 

Про проведення І (шкільного)  

та ІІ (районного) етапів  

Всеукраїнських та Київських міських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів 

у 2018/2019 навчальному році 

 

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 2011року №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 

листопада 2011року №1318/20056, наказів Міністерства освіти і науки України від 

02 серпня 2018 року № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських  олімпіад 

і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році» та Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту від 19 вересня 2018 року № 630 «Про проведення 

I (шкільного) та ІІ (районного) етапів Всеукраїнських та Київських міських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році» та з 

метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Затвердити склад оргкомітетів, журі та апеляційних комісій ІІ (районного) 

етапу Всеукраїнських та Київських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2018-2019 навчальному році.  

 

2. Керівникам закладів освіти району: 

   2.1. Забезпечити проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських та 

Київських міських учнівських олімпіад з української мови та 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, лінгвістики та інформаційних технологій (номінації «Офісні 

технології», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна анімація», «WEB-

програмування» в жовтні 2018 року.  

  2.2.  Провести I (шкільний) етап учнівських олімпіад з іноземних мов та мов 

національних меншин (східних мов, іспанської мови, польської мови) та 

відрядити переможців на III (міський) етап.  

  2.3. За результатами проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських та 

Київських учнівських олімпіад з навчальних предметів підготувати звіти і 

надіслати до 02.11.2018 р. до НМЦ. 

 

3. Виконувачу обов’язків директора НМЦ Мігуновій О.В.: 

3.1. Організувати проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських та 

Київських учнівських олімпіад з навчальних предметів з 10 листопада 2018 року 

до 22 грудня 2018 року відповідно до графіка (додаток 1). 

3.2. Урахувати, що в ІІ (районному) етапі учнівських олімпіад із навчальних 

предметів беруть участь лише переможці І (шкільного) етапу згідно із заявками 

від закладів освіти. 

3.3.Забезпечити організаційне і науково-методичне керівництво  

ІІ (районним) етапом Всеукраїнських та Київських учнівських олімпіад. 

4. Виконувачу обов’язків директора НМЦ Мігуновій О.В. та методистам: 

Вайвалі В.В., Демській Л.М., Доломанській В.В., Душинському В.О., 

Кохановському В.А., Марковській С.Ф., Перепелиці О.І., Прокопенко А.Л., 

Серафімовій І.А., Сікорському В.А., Тимошенку О.І. надіслати звіти про 

проведення ІІ (районного) етапу олімпіад із базових і спеціальних 

дисциплін, заявки на участь команд у ІІІ етапі Всеукраїнських та Київських 

учнівських олімпіад до 29.12.2018 р. до Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. 

5. Методисту НМЦ з питань роботи з обдарованою дитиною Черевко Л.В. 

підготувати аналітичні звіти про проведення І (шкільного) етапу до  

09.11.2018 р. та ІІ (районного) етапу до 29.12.2018 р. Всеукраїнських та 

Київських учнівських олімпіад з навчальних предметів у закладах загальної 

середньої освіти Дарницького району. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на виконувача обов’язки 

директора НМЦ Мігунову О.В. 

 

 

Начальник                                                                                      Є.І. Списовська 
 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу управління освіти 

Дарницької районної в місті Києві  

державної адміністрації 

від  26.09.2018 р. № 389 

 
 

ГРАФІК  

проведення ІІ (районного) етапу 

 учнівських олімпіад з навчальних предметів  

у 2018/2019 навчальному році 
 

№ Дата 

проведення 

День Час Навчальні предмети Класи, 

учні яких 

можуть 

брати 

участь 

Місце 

проведення 

1 10 листопада субота 10.00 Українська мова і 

література 

7-11 ліцей «Наукова 

зміна» 

2 11 листопада неділя 10.00 Географія 8-11 гімназія № 315 

3 17 листопада субота 10.00 Інформатика 8-11 ліцей «Наукова 

зміна» 

4 18 листопада неділя 10.00 Іноземні мови (німецька, 

французька, іспанська) 

8-11 СШ № 314 

СШ № 329 

«Логос» 

5 23 листопада п’ятниця 15.00 Астрономія 10-11 гімназія № 290 

6 24 листопада субота 10.00 Історія 8-11 СШ № 274 

7 24 листопада субота 10.00 Інформаційні технології в 

номінації «Комп’ютерна 

анімація» 

6-11 гімназія № 290 

8 25 листопада неділя 10.00 Математика  6-11 Слов’янська 

гімназія 

9 30 листопада п’ятниця 15.00 Економіка 9-11 ліцей «Наукова 

зміна» 

10 1 грудня субота 10.00 Правознавство 9-11 СШ № 302 

11 1 грудня субота 10.00 Зарубіжна література 7-11 СШ № 302 

12 1 грудня субота 10.00 Трудове навчання (хлопці) 8-11 СШ № 302 

13 1 грудня субота 10.00 Трудове навчання 

(дівчата) 

8-11 спеціальна 

школа № 10 

14 1 грудня субота 10.00 Інформаційні технології в 

номінації «Комп’ютерна 

графіка» 

5-11 гімназія № 290 

15 2 грудня неділя 10.00 Біологія 8-11 СШ № 274 

16 2 грудня неділя 10.00 Лінгвістика 6-11 школа І-ІІІ 

ступенів № 160 

17 7 грудня п’ятниця 15.00 Педагогіка і психологія 11 школа І-ІІІ 

ступенів № 289 

18 8 грудня субота 10.00 Хімія 7-11 гімназія № 315 

19 8 грудня субота 10.00 Образотворче мистецтво 6-11 гімназія № 290 

 

 



Продовження додатка 

20 9 грудня неділя 10.00 Інформаційні технології в 

номінації «Офісні 

технології» 

8-11 Київська 

інженерна 

гімназія 

ліцей «Наукова 

зміна», 

гімназія № 237, 

гімназія № 267 

21 14 грудня п’ятниця 15.00 Екологія 10-11 СШ № 274 

 
 

22 

14 грудня п’ятниця 14.00 Фізична культура 11 Скандинавська 

гімназія 

15 грудня субота 10.00 Фізична культура 11 Скандинавська 

гімназія 

23 15 грудня субота 10.00 Російська мова та 

література 

8-11 гімназія № 267 

24 15 грудня субота 10.00 Фізика 7-11 Київська 

інженерна 

гімназія 

25 16 грудня неділя 10.00 Іноземні мови (англійська 

мова) 

8-11 Скандинавська 

гімназія 

26 22 грудня субота 10.00 Інформаційні технології в 

номінації «WEB-

програмування» 

6-11 гімназія № 290 

 

 

В.о. директора НМЦ                                                                                         О. Мігунова 

 


