
     

УКРАЇНА 

ЧУДЕЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

20 вересня  2021 року                                                                                            № 396 
 

Про проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з навчальних предметів у 2021/2022 н.р. 

серед учнів ЗЗСО Чудейської ТГ 

 

    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 

22.09.2011 № 1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за 

№ 1318/20056, на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 

17.08.2021 № 914 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів 

з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році», Департаменту освіти і 

науки від 22.11.2016 №494 «Про затвердження Умов проведення І-ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів» (зі змінами), 

зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції в Чернівецькій 

області 25.11.2016 за №26/2468, наказу Департаменту освіти і науки від 07.09.2021 

№266 «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2021/2022 н.р. серед учнів ЗЗСО, ПТО та з метою пошуку, 

підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 

 

1. Провести І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів (далі – Олімпіади) у жовтні, ІІ етап – у листопаді-грудні 2021 року серед 

учнів ЗЗСО Чудейської територіальної громади з навчальних предметів з 

дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 

№ 

з/п 
Предмети Класи 

1 Українська мова та література  7-11 

2 Румунська мова та література  7-11 

3 Іноземні мови (англійська,  французька) 8-11 

4 Правознавство 9-11 

5 Історія 8-11 

6 Зарубіжна література 8-11 



7 Економіка 9-11 

8 Математика 6-11 

9 Біологія  8-11 

10 Географія 8-11 

11 Хімія 7-11 

12 Екологія 10-11 

13 Астрономія 10-11 

14 Фізика 7-11 

15 Інформатика 8-11 

16 Інформаційні технології 8-11 

17 Трудове навчання 8-11 

 

2.Затвердити: 

2.1 Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2021/2022 н.р.( додаток 1) 

2.2.Склад оргкомітету по проведенню ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін (додаток 2). 

 

3.Керівникам закладів загальної середньої освіти Чудейської ТГ: 

3.1 Забезпечити належну організацію та проведення І етапу олімпіад, 

об’єктивність оцінювання робіт учасників. 

3.2. Опрацювати методичні рекомендації щодо проведенння І етапу олімпіад 

та зразки олімпіадних завдань розміщенних на сайті ІППОЧО в вкладці 

«Олімпіади, конкурси» 

3.3. Олімпіадні завдання І етапу мають бути затвердженні керівником ЗЗСО. 

3.4. Подати до 26.10.2021 р. у відділ освіти звіт про проведення І етапу та 

заявки на участь у ІІ етапі олімпіад. 

3.5. Здійснити кваліметричне  оцінювання  якості виконання  олімпіадних  

завдань  учасниками учнівських олімпіад І етапу. 

3.6. На педраді у ІІ семестрі 2021/2022 н.р. розглянути питання  

результативності  участі учнів у ІІ, ІІІ етапах олімпіад. 

 

4.Відділу освіти, головам міжшкільних методичних об’єднань: 

4.1. Забезпечити належну організацію та проведення І, ІІ етапів олімпіад, 

об’єктивність оцінювання робіт учасників. 

4.2 у жовтні 2021 року провести при відділі освіти інструктивну нараду з 

питань підготовки школярів до участі в олімпіадах, конкурсах. 

4.3. Включити до складу журі ІІ етапу Олімпіад представників Чернівецького 

національного університету ім. Ю.Федьковича (за згодою). 

4.4 Подати до 07.10.2021 Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

на електронні адреси: grinyuk-oksana@ukr.net, obdar@ukr.net інформацію щодо 

відповідальних осіб за проведення ІІ етапу олімпіад, місце проведення.  

4.5. Передбачити необхідність друку завдань для відповідної кількості 

учасників олімпіад (за 1 годину до початку змагань, іноземних мов – за 2 години). 

4.6. Надіслати до 10.12.2021 паперовий варіант звітів про проведення ІІ етапу 

олімпіад та заявки на участь у ІІІ етапі олімпіад та електронний варіант  на 



електронні адреси завідувачів НМЦ ІППОЧО: vit_r79@i.ua   (НМЦ природничо-

математичних дисциплін) та svitlanakurysh@gmail.com (НМЦ суспільно-

гуманітарних дисциплін та європейської інтеграції). 

4.7. У січні 2022 року, травні 2022 року розглянути на засіданні колегії 

відділу освіти інформацію про результати проведення та участі учнів ЗЗСО в І-ІІ, 

ІІІ етапах олімпіад. 

5. Керівникам міжшкільних методичних об'єднань Чудейського ТГ: 

розглянути  на своїх засіданнях проблеми роботи з обдарованими дітьми під час 

підготовки до участі в олімпіадах в 2021-2022 н.р.. 

5.1 З метою якісного формування команд-учасниць ІІІ етапу олімпіад 

протягом грудня-січня 2021-2022 навчального року організувати і провести  

відбірково-тренувальні збори на базі шкіл Чудейської ТГ, залучити до підготовки  

школярів  кращих учителів ТГ. 

5.3 Здійснити кваліметричне оцінювання якості виконання олімпіадних 

завдань учасниками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

5.4 До 17.12.2021 проаналізувати результати ІІ етапу олімпіад, відзначити 

учнів-переможців та вчителів-предметників, тренерів. 

5.5 На нараді  заступників  директорів ЗЗСО, засіданнях  міжпредметних  

методичних об'єднань проаналізувати  результативність  І,ІІ,ІІІ етапів олімпіад. 

6. Розпорядження розмістити на інформаційному сайті відділу  освіти. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника  

відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту О.К. Кіфу. 

 

Сільський голова                                                         А.Д.Піцул 
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                                                                                             Додаток 1 

Розпорядження відділу 

освіти Чудейської с/р 

                         від 20.09.2021 № 396 

 

ГРАФІК 

проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

 з навчальних предметів у 2021/2022 н.р. 

 

    

 

 

 

 

 

 
  

№ 

з/п 
Дата Предмет 

1 06.11.2021 Українська мова та література 

2 06.11.2021 Екологія 

3 07.11.2021 Географія 

4 13.11.2021 Історія 

5 13.11.2021 Інформатика 

6 13.11.2021 Румунська мова та література 

7 14.11.2021 Інформаційні технології 

8 14.11.2021 Французька мова 

9 20.11.2021 Фізика 

10 21.11.2021 Правознавство 

11 27.11.2021 Англійська мова 

12 27.11.2021 Економіка 

13 26-27.11.2021 Трудове навчання 

14 28.11.2021 Математика 

15 28.11.2021 Біологія 

16 04.12.2021 Зарубіжна література 

17 04.12.2021 Астрономія 

18 05.12.2021 Хімія 



                                                                                             Додаток 2 

Розпорядження відділу 

освіти Чудейської с/р 

                          від 20.09.2021 № 396 

 

Склад оргкомітету   

по проведенню  Всеукраїнських  учнівських олімпіад   

з навчальних предметів 

 

1.  Кіфу Олена Костянитинівна   

 

- начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та 
спорту  Чудейської ТГ -  голова 

оргкомітету 

2.  Биндю Ніна Василівна 

  

 

- голова міжшкільного методичного 

об’єднання математичного циклу при 

відділі освіти, сім’ї, молоді та спорту  

Чудейської ТГ – заступник голови 

оргкомітету 

3. Микайло Людмила  Мірчевна - спеціаліст відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту  Чудейської ТГ 

4. Микайло Олена Василівна - голова міжшкільного методичного 

об’єднання 

5. Микайлу Марія Георгіївна  - голова міжшкільного методичного 

об’єднання 

6. 

  

Іонашку Альона Модестівна 

 

- голова міжшкільного методичного 

об’єднання 

 

7.  

8. 

 

9. 

    

Фрунза Георгій Володимирович  

 

Іванович Наталя Борисівна 

 

Сандулович Михайло Валерійович 

              

- голова міжшкільного методичного 

об’єднання 

-  голова міжшкільного методичного 

об’єднання 

- голова міжшкільного методичного 

об’єднання 

   

   

  
 

 


