
 

  

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 

 

від 05.04.2019 року    № 133 

 

Про підсумки проведення ІІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів у 2018 – 2019 

навчальному році 

 

Протягом січня-лютого 2019 року проведено ІІІ (обласний) етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 19 навчальних предметів.  

Олімпіади проходили 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 року № 1099, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 17. 11. 2011 року за № 1318/20056 та з метою 

пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді.  

У обласному етапі олімпіад взяли участь 1822 учні навчальних закладів 

освіти усіх адміністративних одиниць області, з яких переможцями стали 857 

учнів, що представляли всі райони та міста обласного підпорядкування. 

Окремими командами виступали комунальний заклад «Житомирський 

обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради 

та Житомирський міський ліцей при Житомирському державному 

технологічному університеті (з предметів природничо-математичного циклу), 

які підтвердили високий рівень підготовки учнів.   

На підставі рішень журі ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з  

навчальних предметів  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити результати ІІІ етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 2018 – 2019 навчального року і нагородити переможців 

дипломами відповідних ступенів згідно з додатками 1 – 19.  

2.  Затвердити результати ІІІ етапу учнівських предметних олімпіад у 

розрізі адміністративно-територіальних одиниць за 2018 – 2019 навчальний рік 

згідно з додатком 20.  



3. Оголосити подяку за організаційну роботу щодо забезпечення належних 

умов для проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів 2018 – 2019 н. р. директору департаменту освіти 

Житомирської міської рад Валентину АРЕНДАРЧУКУ, завідувачці науково-

методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради Тетяні 

МЯНОВСЬКІЙ та керівникам закладів освіти м. Житомира, на базі яких 

проходили олімпіади, згідно з додатком 21.   

4. Відзначити подяками вчителів, які підготували переможців ІІІ 

(обласного) етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2018 – 2019 навчальному році, та рекомендувати атестаційним комісіям 

закладів загальної середньої освіти врахувати під час атестації цих вчителів 

п. 4.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників згідно з 

додатками 1 – 19.  

5.  Комунальному закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради   

(Ігор СМАГІН) проаналізувати результати ІІІ (обласного) етапу всеукраїнських 

учнівських олімпіад з  навчальних предметів з метою організації методичного 

супроводу роботи з обдарованими учнями.  

6.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління, начальника відділу загальної середньої, дошкільної та інклюзивної 

освіти управління освіти і науки Житомирської обласної державної 

адміністрації Ольгу ЛИПОВЕЦЬКУ. 

 

 

 

Начальник управління            Лариса ШЕВЧУК  

 

 

 


