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року 

 

Положення про проведення учнівських олімпіад  

(шкільний тур) 

із базових навчальних предметів  

у 2012–2013 навчальному році 
 

Положення про проведення учнівських олімпіад (шкільний тур) із базових навчальних 

предметів у 2012–2013 навчальному році (далі – Положення) регламентує порядок підготовки, 

проведення, перевірки та підведення підсумків учнівських олімпіад у комунальному закладі освіти 

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради 

Дніпропетровської області». 

1. До часу проведення шкільного туру олімпіад здійснюються наступні заходи: 

1.1. Створення організаційного комітету у складі: Голова оргкомітету – заступник директора 

школи з навчально-виховної роботи Чащіна В.О., члени оргкомітету – заступник 

директора школи з навчально-виховної роботи Миргородська Л.М., член піклувальної 

ради закладу Скоропад О.О. (за згодою), керівник шкільного методичного об’єднання 

вчителів української мови та літератури – Баглай В.Г.,  керівник шкільного методичного 

об'єднання вчителів англійської та російської мови, світової літератури Дубовик Ю.П., 

керівник шкільного методичного об’єднання вчителів математики та фізики – Земляна Т.І.,  

керівник шкільного методичного об’єднання вчителів інформатики, технологій та 

трудового навчання - Величко І.О., Керівник шкільного методичного об’єднання вчителів 

хімії, біології, географії та економіки – Сташкова В.Д., керівник шкільного методичного 

об’єднання вчителів історії та правознавства – Черевата Н.А., керівник шкільного 

методичного об’єднання вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни – Якименко Н.Д., 

керівник шкільного методичного об’єднання учителів початкових класів Скулінець Г.В., 

завідуюча шкільною лабораторією нових інформаційних технологій навчання Бондар 

О.М., член ради закладу учениця 10А класу Жищук Аліна – наказ по школі. 

1.2. Погодження єдиних вимог щодо структури завдання по кожному навчальному предмету. 

1.2.1. Учнівські олімпіади (шкільний тур) із базових навчальних предметів у 2012-2013 

навчальному році проводяться із наступних предметів у таких класах: 

1.2.1.1. Українська мова та література – 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 класи 

1.2.1.2. Математика – 3, 4 класи (термін проведення визначається додатково) 

1.2.1.3. Математика – 6, 7, 8, 9, 10, 11 класи 

1.2.1.4. Історія України – 8, 9, 10, 11 класи 

1.2.1.5. Біологія – 8, 9, 10, 11 класи 

1.2.1.6. Хімія – 8, 9, 10, 11 класи 

1.2.1.7. Географія – 7, 8, 9, 10, 11 класи 

1.2.1.8. Російська мова та література – 8, 9, 10, 11 класи 

1.2.1.9. Правознавство – 9, 10, 11 класи 

1.2.1.10. Англійська мова – 8, 9, 10, 11 класи 

1.2.1.11. Економіка – 9, 10, 11 класи 

1.2.1.12. Фізика – 7, 8, 9, 10, 11 класи 

1.2.1.13. Основи інформатики та обчислювальної техніки – 8, 9, 10, 11 класи 

1.2.1.14. Трудове навчання – 9,11 класи 

1.2.1.15. Астрономія – 10, 11 класи 

1.2.1.16. Екологія – 9, 10, 11 класи 
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1.2.1.17. Інформаційні технології – 9, 10, 11 класи 

1.2.1.18. Фізична культура і спорт – 11 клас 

1.2.2. Завдання для олімпіад містить дві частини – відбірну та творчу. Відбірна частина 

може проводитись у вигляді тестів (як із використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, так і традиційної форми), індивідуального завдання претендентам для 

участі в творчій частині олімпіади (у тому числі, й за допомогою дистанційних форм). 

1.2.3. Обов’язкова вимога до учасників відбірної та творчої частин: учасник має право 

виконати роботу лише один раз! У випадку порушення цієї вимоги йому 

нараховується 0 балів. 

1.2.4. Максимально можлива кількість залікових балів за відбірну частину – 25. Час на 

виконання цієї частини за у вигляді тестів – до 40 хвилин. Термін та час для виконання 

індивідуального завдання визначає вчитель, який викладає предмет. 

1.2.5. Максимально можлива кількість набраних балів за творчу частину – 50. Час на 

виконання творчої частини – до 80 хвилин. При складанні завдань творчої частини 

зазначати максимально можливу кількість балів за кожне завдання.  

1.2.6. Для визначення учасників творчої частини олімпіад з математики (8, 9, 10, 11 класи), 

української мови (8, 9, 10, 11 класи), історії України (10, 11 класи), фізики (7, 8, 9, 10, 

11 класи), біології (8, 9, 10, 11 класи), російської мови (7, 8, 9, 10, 11 класи), економіки 

(9, 10, 11 класи), хімії (8, 9, 10, 11 класи), географії (7, 8, 9, 10, 11 класи), 

правознавства (9, 10, 11 класи) заздалегідь проводиться відбірний тур, який 

передбачає виконання тестової частини олімпіади із використанням інформаційно-

комунікаційних технологій у шкільній лабораторії нових інформаційних технологій 

навчання чи виконання індивідуального завдання. Для участі у творчій частині 

олімпіад із зазначених предметів допускаються два учасники відбірного туру, які 

набрали найбільшу кількість балів серед своєї вікової групи, а також рекомендуються 

ті учасники, хто набрав не менше 15 залікових балів при виконанні тестової частини. 

Як виняток, до участі у творчій частині олімпіади можуть бути допущені окремі учні 

за рекомендацією вчителя, який викладає предмет. 

1.2.7. При проведенні олімпіад з української мови (3, 4, 7 класи), математики (3, 4, 6, 7 

класи), історії України (8, 9 класи), фізики (7 класи), трудового навчання (8, 9, 10, 11 

класи), астрономії (10, 11 класи) тестова частина проводиться із застосуванням 

бланкової форми, або іншої форми визначеної вчителем. Для участі у творчій частині 

олімпіад із зазначених предметів допускаються два учасники відбірної частини, які 

набрали найбільшу кількість балів серед своєї вікової групи, а також рекомендуються 

ті учасники, хто набрав не менше 15 залікових балів при виконанні тестової частини. 

Як виняток, до участі у творчій частині олімпіади можуть бути допущені окремі учні 

за рекомендацією вчителя, який викладає предмет. 

1.2.8. Олімпіада із екології (9, 10, 11 класи) та курсу «Людина і суспільство» (11 клас) 

проводяться у вигляді створення та захисту творчої роботи за заздалегідь 

оголошеними темами. Термін для створення творчого проекту визначається вчителем, 

який викладає предмет. Дата та час захисту творчого проекту визначається у графіку 

проведення творчої частини. 

1.2.9. Завдання олімпіади з англійської мови містить 4 види мовленнєвої діяльності – 

аудіювання, читання, говоріння, письмо. Час та оцінювання результатів по кожному 

виду проводиться у відповідності із методичними рекомендаціями щодо проведення 

олімпіади з англійської мови.  

1.2.10. Творча частина олімпіади з трудового навчання передбачає виконання виробу. Час, 

відведений на виконання творчої частини з трудового навчання - до 120 хвилин. 

1.2.11. Олімпіада з інформатики у 8, 9, 10, 11 класах проводиться у двох номінаціях – 

«Інформаційні технології» та «Основи інформатики  та обчислювальної техніки». 

Змагання в обох номінаціях олімпіади проводяться в один день, містять тестову 

частину та творче завдання. Підсумки підводяться як в індивідуальному, так і у 

командному заліку. Результат виступу команди – сума балів, набраних учасниками в 
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обох номінаціях. Для участі в шкільній олімпіаді з інформатики формуються команди 

(із 2 чоловік): 

1.2.11.1. 11А клас – 1 команда (номінація «Інформаційні технології», «Основи 

інформатики  та обчислювальної техніки»); 

1.2.11.2. 11Б клас – 4 команди (номінація «Інформаційні технології», «Основи 

інформатики  та обчислювальної техніки»); 

1.2.11.3. 10А клас – 1 команда (номінація «Інформаційні технології»); 

1.2.11.4. 10Б клас – 2 команди (номінація «Інформаційні технології»); 

1.2.11.5. 9А клас – 2 команди (номінація «Інформаційні технології»); 

1.2.11.6. 9Б клас –  1 команда (номінація «Інформаційні технології»); 

1.2.12. Для учнів 10 та 11 класів проводиться олімпіада з інформатики у номінації 

«Програмування». Термін проведення змагань визначається вчителем, який викладає 

предмет. Підведення підсумків цієї олімпіади – лише в індивідуальному заліку. 

1.3. Розробка та затвердження графіка проведення шкільного туру олімпіад – наказ по школі. 

1.4. Підготовка, обговорення та погодження завдань для проведення шкільного туру олімпіад – 

методична рада. 

1.5. Тиражування індивідуальних завдань для учасників олімпіади у необхідній кількості – 

організаційний комітет. 

1.6. Підготовка проштампованих аркушів для робіт учнів свого класу – класний керівник. 

1.7. Підготовка та подача класним керівником за узгодженням із учителем-предметником 

попередніх заявок від команд - учасників шкільного туру олімпіад від кожного класу із 

вказівкою предметів. Мінімальне представництво у команді від класу у кожній олімпіаді – 

1 учень. – Голова оргкомітету, класні керівники, вчителі–предметники. 

1.8. Створення та затвердження складу журі по перевірці робіт і підведенню підсумків 

предметних олімпіад із кожного предмету – наказ по школі: 

1.8.1. Англійська мова – голова журі – Дубовик Ю.П., керівник шкільного методичного 

об’єднання вчителів англійської мови, світової літератури, російської мови, члени 

журі:  Величко Л.А., Ремез І.В., Могильна Н.І. 

1.8.2. Біологія – голова журі – Сташкова В.Д., керівник шкільного методичного об’єднання 

вчителів біології, хімії, географії, природознавства, економіки, члени журі: Пушко І.В., 

Сангул О.Є., Лаврінець О.О. 

1.8.3. Екологія - голова журі – Сташкова В.Д., керівник шкільного методичного 

об’єднання вчителів біології, хімії, географії, природознавства, економіки, члени журі: 

Пушко І.В., Сангул О.Є., Лаврінець О.О. 

1.8.4. Географія – голова журі – Сташкова В.Д., керівник шкільного методичного 

об’єднання вчителів біології, хімії, географії, природознавства, економіки, члени журі: 

Чащіна В.О., Лимар О.М. 

1.8.5. Економіка – голова журі –  Сташкова В.Д., керівник шкільного методичного 

об’єднання вчителів біології, хімії, географії, природознавства, економіки, члени журі: 

Чащіна В.О., Лимар О.М. 

1.8.6. Інформатика (4, 5 класи) – голова журі – Бугрієнко В.І., керівник шкільного 

методичного об’єднання учителів початкових класів, члени журі: Величко І.О., Бондар 

О.М.  

1.8.7. Інформатика (8, 9, 10, 11 класи) – голова журі – Величко І.О., керівник шкільного 

методичного об’єднання вчителів інформатики, трудового навчання, технологій, члени 

журі: Бондар О.М, Бондар В.А. 

1.8.8. Історія України – голова журі – Черевата Н.А., керівник шкільного методичного 

об’єднання вчителів історії, правознавства, етики, члени журі: Макієвська Т.Ю., 

Фещенко О.Ю., Козило Ю.В. 

1.8.9. Математика, 3-4 класи – голова журі – Бугрієнко В.І., керівник шкільного 

методичного об’єднання учителів початкових класів, члени журі: Кулик Л.В., 

Тищенко Т.Г., Олех Л.І. 
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1.8.10. Математика, 6-11 класи – голова журі – Земляна Т.І., керівник шкільного 

методичного об’єднання вчителів математики та фізики, члени журі: Нестерчук Л.А., 

Овдієнко Л.О., Щукіна К.І. 

1.8.11. Правознавство – голова журі – Черевата Н.А., керівник шкільного методичного 

об’єднання вчителів історії, правознавства, етики, члени журі: Макієвська Т.Ю., 

Фещенко О.Ю., Козило Ю.В. 

1.8.12. Російська мова – голова журі –Дубовик Ю.П., керівник шкільного методичного 

об’єднання вчителів англійської мови, світової літератури, російської мови, члени 

журі: Давидова Н.В., Колосова І.В. 

1.8.13. Трудове навчання – голова журі – Величко І.О., керівник шкільного методичного 

об’єднання вчителів інформатики, трудового навчання, технологій, члени журі: 

Сангул О.Є., Найда М.М. 

1.8.14. Українська мова – голова журі – Баглай В.Г., керівник шкільного методичного 

об’єднання вчителів української мови та літератури, члени журі: Полятикіна Л.П., 

Папченко І.С., Федорцова Н.Я., Баглай В.Г., Гандрабурова Ю.В., Антонюк Т.В. 

1.8.15. Фізика – голова журі – Земляна Т.І., керівник шкільного методичного об'єднання 

учителів математики та фізики, члени журі: Безсажний В.В., Рикова В.С. 

1.8.16. Астрономія – голова журі – Земляна Т.І., керівник шкільного методичного 

об'єднання учителів математики та фізики, члени журі: Безсажний В.В., Рикова В.С. 

1.8.17. Хімія – голова журі – Сташкова В.Д., керівник шкільного методичного об’єднання 

вчителів біології, хімії, географії, природознавства, економіки, члени журі: Сангул 

О.Є., Пушко І.В. 

1.8.18. Фізична культура і спорт – Якименко Н.Д., керівник шкільного методичного 

об’єднання вчителів фізичної культури, основ здоров’я, захисту Витчизни, члени журі: 

Волощенко Н.М., Дмитрієв П.М., Лисенко О.В. 

1.9. Визначення відповідальних за проведення олімпіади – графік проведення олімпіади. 

1.10. Уточнення попередньої заявки (пункт 2.2) та формування остаточного варіанту заявки 

для кожного змагання – Голова оргкомітету, щодня під час проведення олімпіади згідно із 

графіком, до початку проведення змагань. 

2. Учасники олімпіади 

2.1. Учасниками олімпіади є учні із рівнем навчальних досягнень не нижче достатнього із 

даного предмету. 

2.2. Попередню заявку на участь в олімпіаді від команди класу формує класний керівник у 

погодженні із відповідним вчителем – предметником із врахуванням графіку проведення 

змагань. Учні, не внесені до попередньої чи уточненої заявки, можуть приймати участь у 

змаганнях за власним бажанням, але результати їхніх робіт не враховуються при 

підведенні підсумків змагань.  

2.3. При формуванні заявки та під час проведення змагань класний керівник несе 

індивідуальну відповідальність за забезпечення оптимальної участі учнів класу у всіх 

олімпіадах, які проводяться відповідно до графіку. При необхідності ініціює перед 

Головою оргкомітету внесення зміни до заявки (пункт 2.2). 

3. Проведення змагань 

3.1. Олімпіади проводяться у відповідності із графіком, затвердженим наказом директора 

школи. Початок та завершення змагань із кожного предметів щодня фіксується у графіку. 

Загальний час на проведення олімпіади з кожного предмету (окрім трудового навчання і 

англійської мови) – 2 години (120 хвилин) на виконання завдань та 15 хвилин на 

вирішення організаційних питань. 

3.2. Відповідальні за проведення олімпіад зобов’язані: 

 Підготувати кабінет до початку проведення змагань. 

 Заздалегідь отримати індивідуальні завдання для кожного учасника у відповідності із 

заявкою, необхідні прилади, матеріали, посібники тощо. 

 Допустити до участі у змаганні тільки тих учнів, які були внесені в остаточну заявку. 

 Забезпечити своєчасний початок та завершення олімпіади.  
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 Забезпечити дотримання учасниками вимог щодо виконання олімпіадної роботи. При 

потребі на місці виконання робіт можуть бути присутніми лише члени оргкомітету. 

 Оформити записи у протоколах (На олімпіаду з’явилося…, Олімпіада розпочалася…, 

Олімпіада закінчилася…, Прізвище та ім’я учасників, клас, в якому навчаються, Дата 

проведення змагань). 

 Здати роботи учасників олімпіади Голові організаційного комітету не пізніше ніж через 

2 години 30 хвилин від часу початку змагання. 

3.3. Контроль за дотриманням вимог пункту 3.1 та 3.2 покладається на відповідальних 

представників оргкомітету та батьківського й учнівського самоврядування, обумовлених 

графіком проведення олімпіад. 

4. Перевірка робіт: 

4.1. Перевірка робіт здійснюється членами журі із даного предмету колегіально. Для перевірки 

робіт відводиться один день (день написання учнями творчої частини). До часу перевірки 

роботи (за винятком робіт із інформатики та трудового навчання – вироби) знаходяться у 

Голови організаційного комітету. По завершенні перевірки голова журі здає підписані 

протоколи та перевірені роботи заступнику директора школи з навчально-виховної роботи. 

4.2. Визначення призерів та лауреатів в особистому заліку змагань здійснюється із 

врахуванням наступної шкали: 

 90,1% - 100% від максимально можливої кількості балів – 1 місце 

 75,1% - 90% від максимально можливої кількості балів – 2 місце 

 60% - 75% від максимально можливої кількості балів – 3 місце 

 менше 60% від максимально можливої кількості балів – лауреат (без визначення 

місця) 

4.3. Голова журі по завершенні перевірки робіт складає протокол про результати змагань, який 

підписують всі члени журі. Підписаний протокол здається того ж дня голові оргкомітету.  

4.4. Відповідальний за якість перевірки робіт та достовірність інформації у протоколі про 

результати змагань – голова журі із даного предмету. 

4.5. Роботи учасників олімпіади зберігаються протягом навчального року у керівника 

шкільного методичного об'єднання вчителів відповідного предмету (голови журі). У 

випадку потреби роботи можуть бути пред’явлені членам оргкомітету. 

5. Підведення підсумків. 

5.1. У ході проведення змагань оргкомітет забезпечує розміщення поточної інформації на 

інформаційних стендах. 

5.2. Переможцеві (1 місце) нараховується 5 балів до індивідуального рейтингу, призеру (2 

місце) – 3 бали, призеру (3 місце) – 1 бал. Кожному лауреату нараховується 0,3 балів до 

індивідуального рейтингу.  

5.3. При підведенні підсумків у командному заліку результатом команди є середнє значення 

показників усіх учасників, які виконали усе завдання. У випадку відсутності учасника до 

результату команди вноситься 0 балів. 

5.4. По завершенні усіх предметних олімпіад, передбачених графіком змагань, оргкомітет 

визначає загальний командний (як середнє значення отриманих балів) та індивідуальний 

рейтинги результатів учнівських олімпіад із базових навчальних предметів. 

5.5. У командному заліку підсумки підводяться окремо для 3 класів (2 олімпіади), 4 класів (3 

олімпіади), 5 класів (1 олімпіада), 6 класів (1 олімпіада), 7 класів (4 олімпіад), 8 класів (10 

олімпіад), 9 класів (15 олімпіад), 10 класів (17 олімпіад), 11 класів (19 олімпіад). 

5.6. За результатами змагань Голова оргкомітету готує довідку «Про організацію, проведення 

та підсумки учнівських олімпіад із базових навчальних предметів у 2012-2013 

навчальному році» на спільне засідання ради та педагогічної ради школи.  

5.7. Переможці та призери учнівських олімпіад в особистому заліку нагороджуються 

грамотами та подяками і є основою для формування шкільної команди у районних 

змаганнях. 

5.8. Команди - переможці та призери учнівських олімпіад із базових навчальних предметів, 

нагороджуються грамотами та подяками. 
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