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НАКАЗ
«
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м. Дніпро

Про організацію та проведення
Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів
у 2021 - 2022 навчальному році

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науководослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової
майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 22.09.2011 № 1099 (зі змінами), наказу 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», згідно з наказом департаменту освіти і науки Дніпропетровської
облдержадміністрації від 11 листопада 2021 року № 4530/0/212-21 «Про
проведення II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів у 2021-2022 навчальному році» комунальний заклад вищої освіти
«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»
здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення олімпіад у 20212022 навчальному році.
З метою якісного проведення II етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад

НАКАЗУЮ:
1.
Координатором з питань підготовки та проведення II—III етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (далі - олімпіади),
обласних етапів турнірів (далі - турніри) призначити директора обласного
навчально-методичного центру підвищення кваліфікації педагогічних
працівників Добрянську О. М.
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2.
Відповідальними
за
організаційно-методичне
забезпечення
проведення олімпіад та турнірів, формування складу предметно-методичних
комісій з числа фахівців відповідних галузей для складання завдань II та III
етапів олімпіад призначити:
класи II етап III етап
8-11 Сергієнко А.А.;
з української мови та літератури - 7-11
9-11 Богатирьову Т.М.;
з англійської мови 8-11
9-11 Богатирьову Т.М.;
8-11
з іспанської мови 9-11 АлуєвуМ.А.;
8-11
з німецької мови 9-11 АлуєвуМ.А.;
8-11
з французької мови 9-11 ЧигринуВ.А.;
9-11
з мови іврит 9-11 Чубарову М.Є.;
з російської мови та літератури 9-11
9-11 Чубарову М.Є.;
9-11
3 польської мови 9-11 Базилевську Л.Л.;
з правознавства 9-11
8-11 Базилевську Л.Л.;
8-11
з історії 9-11 Скоробогатова А.В.;
9-11
з економіки 7-11 КірманаВ.К.;
з математики 6-11
8-11 ЧаусГ.Г.;
8-11
з біології 8-11 Соколову Е.Т.;
8-11
з географії 10-11 Романець О.А.;
з астрономії 10-11
8-11 Романець О.А.;
7-11
з фізики 8-11 КірманаВ.К.;
7-11
з хімії 10-11 ЧаусГ.Г.;
10-11
з екології 8-11 Мірошниченка А. А.;
8-11
з інформатики 9-11 Мірошниченка А.А.;
8-11
з інформаційних технологій 9-11 Ковальчук І.М..
8-11
з трудового навчання 3. Відповідальним за проведення олімпіад та турнірів:
3.1. Організувати роботу членів предметно-методичних комісій з числа
фахівців відповідної галузі щодо підготовки завдань для проведення II етапу
олімпіад, передати їх у закодованому вигляді через мережу Інтернет
оргкомітетам районних (міських) олімпіад відповідно до графіку проведення
олімпіад (додаток 1).
3.2. Розробити рекомендації щодо особливостей процедури проведення
II етапу олімпіад у 2021 - 2022 навчальному році, надіслати їх керівникам
органів
управління
освітою
виконавчих
комітетів
міських
рад,
райдержадміністрацій та розмістити на сайті комунального закладу вищої
освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної
ради» (далі - Академії).
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3.3. Подати координатору з питань підготовки та проведення олімпіад та
турнірів Добрянській О. М. пропозиції до проекту наказу щодо графіку, місця
проведення III етапу олімпіад, кількісного та персонального складу
оргкомітетів, журі, експертів-консультантів III етапу олімпіад, комісій по
визначенню переможців відбірково-тренувальних зборів, складу журі IV етапу
олімпіад (до ЗО листопада 2021 року).
4. Планово-фінансовому відділу (Нежива Н.А.) розробити кошторис
витрат на проведення III етапу олімпіад.
5. Бухгалтерській службі (Тоточенко Т.В.) здійснити витрати пов’язані з
проведенням III етапу олімпіад відповідно до кошторису та наданих
документів.
6. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на
проректора з науково-педагогічної та методичної роботи Ватковську М. Г.,
директора обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації
педагогічних працівників Добрянську О.М., контроль - на першого проректора
Шапран Л.О.

Ректор

Віктор СИЧЕНКО
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Додаток 1
до наказу комунального
закладу вищої освіти
“Дніпровська академія
неперервної освіти”
Дніпропетровської обласної
Ради”
/ Л/
^.11.2021 №
ГРАФІК
проведення II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів у 2021/2022 навчальному році
N з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Найменування олімпіади
Англійська мова
Астрономія
Біологія
Г еографія
Екологія
Економіка
Інформатика
Інформаційні технології
Іспанська мова
Історія
Математика
Мова іврит та єврейська література
Німецька мова
Польська мова
Правознавство
Російська мова
Трудове навчання
Українська мова та література,
Фізика
Французька мова
Хімія

Дата проведення
05 грудня 2021 року
11 грудня 2021 року
27 листопада 2021
05 грудня 2021 року
12 грудня 2021 року
18 грудня 2021 року
13 листопада 2021 року
12 грудня 2021 року
05 грудня 2021 року
27 листопада 2021
18 грудня 2021 року
21 листопада 2021 року
05 грудня 2021 року
12 грудня 2021 року
18 грудня 2021 року
12 грудня 2021 року
14 листопада 2021 року
20 листопада 2021 року
04 грудня 2021 року
05 грудня 2021 року
12 грудня 2021 року

