ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Управління освіти і науки
46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

Н А К А З
19.10.2022

№ 298

Про проведення
I-II
етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів
у 2022-2023 навчальному році
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
03.10.2022 № 883 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і
турнірів з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році», відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 711
«Про початок навчального року під час дій правового режиму воєнного стану
в Україні», 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 р. за № 1099 (із змінами), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17.11.2011 р. за № 1318/20056 (далі Положення), враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 року
№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом
України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, Указ Президента України від 12.08.2022
року № 573/2022 № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в
Україні», затвердженого Законом України від 15.08.2022 року № 2500-ІХ,
наказу департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової
адміністрації від 14.10.2022 р. № 100/01-07 «Про проведення I-IІI етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2022-2023
навчальному році», з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого
потенціалу обдарованої молоді
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам закладів загальної середньої освіти м. Тернополя:

1.1. Провести у 2022/2023 навчальному році І (шкільний) етап
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін у
жовтні 2022 року.
1.2. Створити організаційні комітети для підготовки та проведення
олімпіад, журі для перевірки виконання завдань, призначити експертівконсультантів для розв’язання спірних питань у роботі журі. Персональний
склад оргкомітетів, журі, експертів-консультантів затвердити наказом.
1.3. Створити комісії для підготовки завдань І етапу олімпіад, склад
комісій затвердити наказом.
2. Затвердити персональний склад оргкомітетів, журі, експертівконсультантів учнівських олімпіад з базових дисциплін та галузей знань
(додаток 1).
3. Керівникам закладів загальної середньої освіти сприяти участі в
олімпіаді членів журі та оргкомітету згідно з додаток 1 (додається).
4. Керівникам ТУГ, ТСШ № 3, 29, Тернопільського ліцею № 21, ТЗОШ
№ 4, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 27:
4.1. Організувати освітній процес для учнів 1-4 класів очно, 5-11 класів
– дистанційно (відповідно до кількості аудиторій).
4.2. Підготувати аудиторії для проведення олімпіад з 8.00.
4.3. Забезпечити дотримання правил техніки безпеки, охорони праці
учасників під час проведення олімпіад та наявність медичного працівника,
здійснити підготовку приміщень і територій з дотриманням законодавства
України в частині роботи закладу загальної середньої освіти під час дії
правового режиму воєнного стану в Україні, запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
4.4. Посприяти відеосупроводу виконання конкурсних завдань, на базі
яких проводиться ІІ етап олімпіади з іноземних мов.
5. Лабораторії розвитку здібностей та лідерства дітей Тернопільського
комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та
моніторингу:
5.1. Довести до відома закладів загальної середньої освіти, що:
- у І етапі олімпіад із навчальних предметів беруть участь усі охочі учні
за умов попередньої реєстрації, і що будь-які обмеження права участі учнів у
цих етапах олімпіад не допускаються;
- на І та ІІ етапах предметних олімпіад учні мають право брати участь
у змаганнях за клас (курс) не молодший, ніж клас (курс) їх навчання;
- для якісної підготовки ІІ етапу предметних олімпіад проводиться
електронна реєстрація на блозі http://vsenkiv.blogspot.com у вказаний в п. 5.3.
термін та висвітлення результатів олімпіад;
- у ІІ етапі беруть участь переможці І (шкільного) етапу (не більше 1
учня з паралелі з усіх предметів);
- учні ТТЛ у ІІ етапі предметних олімпіад з математики, фізики,
інформатики – окремою командою;

- учні шкіл-інтернатів обласного підпорядкування на території міста
беруть участь у ІІ етапі учнівських предметних олімпіад.
5.2. Здійснити онлайн-навчання заступників директорів ЗЗСО, ПТНЗ, які
відповідають за роботу з обдарованими дітьми, з метою оволодіння
технологіями електронної реєстрації.
5.3. Провести ІІ етап олімпіад із базових дисциплін за завданнями
Тернопільського обласного комунального інституту
післядипломної
педагогічної освіти у листопаді – грудні 2022 р. згідно з графіком:
Дата і час
проведення

Предмет

Класи

Місце проведення

ТКМЦНОІМ,
45 кабінет
Тернопільський ліцей
№ 21
ТЗОШ № 16
ТЗОШ № 11
ТЗОШ № 11
ТЗОШ № 18
ТЗОШ № 26, 27
ТЗОШ № 23
ТСШ № 29
ТЗОШ № 14
ТКМЦНОІМ,
кабінет 45
ТЗОШ № 24
ТЗОШ № 28
ТУГ, ТЗОШ № 4, 13,
16
ТСШ № 3
ТЗОШ № 19
ТЗОШ № 24
ТУГ, ТЗОШ № 4, 13,
16

03 листопада

- економіка

9-11

04 листопада

- образотворче мистецтво

9 і 11

10 листопада
11 листопада
11 листопада
17 листопада
18 листопада
24 листопада
25 листопада
01 грудня
02 грудня

- математика
- німецька мова
- французька мова
- географія
- трудове навчання
- хімія
- англійська мова
- історія
- екологія

7-11
8-11
8-11
8-11
9 і 11
8-11
8-11
8-11
10-11

08 грудня
09 грудня
15 грудня

- астрономія
- українська мова і література
- інформатика

10-11
8-11
8-11

16 грудня
21 грудня
22 грудня
23 грудня

- фізика
- правознавство
- біологія
- інформаційні технології

7-11
9-11
8-11
8-11

Остання
дата
реєстрації
31.10
31.10
07.11
07.11
07.11
14.11
14.11
21.11
21.11
28.11
28.11
05.12
05.12
12.12
12.12
16.12
16.12
16.12

5.4. Ознайомити учасників олімпіад до початку виконання завдань з
порядком проведення під час воєнного стану, вимогами, обладнанням,
інструментами, матеріалами, видами і формами морального та матеріального
заохочення тощо.
5.5. Забезпечити учням можливість:
- ознайомитись з відповідями (розв’язками) завдань, запропонованими
журі після олімпіади, та з попередніми результатами оцінювання робіт;
- після завершення кожного туру олімпіади подати апеляції згідно з
Положенням до відповідного журі з приводу об’єктивності оцінки у
7-денний термін і одержати відповідь в усній формі. Питання про допуск до
розгляду апеляції вирішується головою оргкомітету та експертомконсультантом; дозволу одного з них достатньо для розгляду апеляції.

5.6. Провести моніторингове дослідження факторів на результативність
учасників.
5.7. Створити можливості для:
- запобігання втручанню батьків, учителів, які готували учасників, та
сторонніх осіб у перебіг олімпіад, участі у перевірці робіт та розгляді
апеляцій;
- громадського спостереження за проведенням олімпіад з навчальних
предметів та галузей знань, яке можуть здійснювати представники
учнівського самоврядування, освітніх закладів, батьківської ради при
міському голові, ЗМІ (за умов попередньої реєстрації і не більше 1-го на
класне приміщення).
6. Встановити таку процедуру визначення та нагородження переможців
ІІ етапу предметних учнівських олімпіад:
- переможці та призери І, ІІ етапів олімпіади оголошуються
відповідними оргкомітетами на основі рекомендацій журі.
- переможці ІІ етапу олімпіад нагороджуються грамотами управління
освіти і науки в кількості, яка не перевищує 30 % учасників олімпіад у
класах окремих паралелей з орієнтовним розподілом кількості грамот
у співвідношенні: 1 – за І місце, 2 – за ІІ місце, 3 – за ІІІ місце.
- учасники олімпіад можуть нагороджуватися заохочувальними
грамотами в окремих номінаціях;
- переможці ІІ (1 місце), ІІІ та ІV етапів учнівських предметних
олімпіад, переможці та призери альтернативних міських олімпіад
нагороджуються одноразовими преміями, відповідно до рішення
виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 26 січня 2016 р.
№ 7/5/60.
7. Контроль за виконанням покласти на заступника начальника
управління Сум І.М.

Начальника управління

Галина Литвинюк, 0352 52 00 12
Володимир Сеньків, 0352 52 19 58

Ольга ПОХИЛЯК

