
 

 

  
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

Г О Л О В Н Е  У П Р А В Л І Н Н Я  О С В І Т И  І  Н А У К И  

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Н А К А З 

 

30.12. 2010 р. Львів        № 996   

 

Про проведення IIІ етапу   

Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з християнської етики, трудового навчання, 

російської мови і літератури  

та педагогіки і психології  
  

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 2010 року 

№891 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів у 2010/2011 

навчальному році”,  відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з 
базових і  спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти 

України від 18 серпня 1998 р. №305,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у 2011 році ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

у такі терміни: 

29 січня  –  християнська  етика - на базі Львівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 

5 лютого   – трудове навчання - на базі гімназії «Євшан» та середньої 

загальноосвітньої школи №18 Залізничного району м.Львова;    

         12 лютого --     російська мова і література - на базі середньої загальноосвітньої 

школи  № 52 Галицького району м. Львова та педагогіка і психологія - на базі 

Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 
          

2. Провести засідання апеляційних комісій з вищевказаних учнівських олімпіад : 

30 січня  – християнська  етика; 

6   лютого   – трудове навчання;.      

          13 лютого -- російська мова і література та педагогіка і психологія; 

 

3. Затвердити склади комісій зі складання завдань (додаток1), оргкомітетів та журі ІІІ 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (додаток 2). 

 

4. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (Р.Шиян): 

     4.1. Забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво проведенням  

олімпіад; 



 

 

4.2. До участі в олімпіадах допускати учнів відповідно до рейтингу, визначеного       
наказом  Головного  управління  освіти  і  науки від 07 жовтня 2010 року №768 та 

заявок, затверджених районними (міськими) відділами(управліннями)освіти.              

4.3. Провести фінансування  витрат  на проведення  олімпіад відповідно  кошторису. 

    4.4. До 25 лютого 2011 року забезпечити передачу підсумкових матеріалів про 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад (протоколи журі, фінансові звіти) в 

Головне управління освіти і науки. 

    4.5. У лютому-березні 2011 року провести тижневі збори з підготовки команд до 

участі у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.   

                      

5. Начальникам відділів освіти Залізничної (Р.Вороняк) та Галицької (В.Огура) 

райдержадміністрацій Львівської міської ради спільно з працівниками Львівського  

обласного  інституту  післядипломної  педагогічної  освіти (Р.Шиян) сприяти підготовці 

приміщень та необхідного обладнання для проведення олімпіад.  

 

 6. Відділу  соціального  захисту Головного  управління освіти і науки (О.Солтис) 
забезпечити організацію проживання учасників ІІІ етапу олімпіад. 

 

7. Головам оргкомітетів олімпіад: 

7.1. Забезпечити реєстрацію учасників з 9.00 год., початок олімпіад об 10.00 год. 

7.2. До участі в олімпіадах допускати учнів відповідно до рейтингу, визначеного  
наказом  Головного  управління  освіти  і  науки від 07 жовтня 2010 року №768 та  

заявок, затверджених районними (міськими) відділами(управліннями)освіти.  

 

8. Начальникам управлінь, завідувачам відділів освіти:                      
8.1.Покласти на керівників команд персональну відповідальність за збереження 

життя і здоров’я учнів під час відрядження на олімпіаду; 

8.2. Віднести на рахунок коштів районних(міських) відділів(управлінь) освіти 

витрати на проїзд учнів - учасників Ш етапу олімпіад та відрядження керівників команд, 

членів оргкомітетів і журі . 

                                                                                                                                      

9. Контроль за виконання наказу покласти на заступника начальника Головного  

управління освіти  і  науки  Б.Біляк.  

 

Начальник 

Головного управління    М.Брегін 


