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Відповідно до пункту 6, підпункту 13 пункту 11 Положення про
департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови Миколаївської обласної державної
адміністрації від 14 лютого 2018 року № 32-р, із метою створення належних
умов для раннього виявлення та розвитку обдарованих і здібних дітей
молодшого шкільного віку,

НАКАЗУЮ:

1.

Провести учнівські олімпіади із базових дисциплін серед учні

2-4 класів закладів загальної середньої освіти Миколаївської області (далі Олімпіади) у такі терміни:
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перший етап (шкільний) - з ЗО березня по 10 квітня 2018 року;
другий етап (на рівні районів, міст, об’єднаних територіальних громад) 21 квітня 2018 року;
третій етап (обласний) - 28 квітня 2018 року.

2. Затвердити Положення про учнівські олімпіади з базових дисциплін
серед учнів 2-4 класів закладів загальної середньої освіти Миколаївської
області (далі - Положення про обласні учнівські олімпіади з базових дисциплін
серед учнів 2-4 класів), що додається.

3. Миколаївському обласному інституту післядипломної педагогічної
освіти (Шуляру В.І.):

1)

ознайомити начальників відділів (управлінь) освіти районних

державних адміністрацій (міських рад), об’єднаних територіальних громад,
керівників інтернатних закладів освіти з Положенням про учнівські олімпіади з
базових дисциплін серед учнів 2-4 класів;

2) провести третій етап Олімпіад із української мови та літературного
читання, іноземної мови, математики, природознавства, курсу «Я у світі» серед
учнів 4 класів на базі Миколаївської спеціалізованої школи І ступеня № 59 з
поглибленим вивченням іноземної мови;

3) забезпечити належний організаційний та науково-методичний рівні
проведення третього етапу Олімпіад;

4) забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової інформації.

з
4.

Начальникам

відділів

(управлінь)

освіти

районних

державних

адміністрацій (міських рад), об’єднаних територіальних громад, керівникам
інтернатних закладів освіти:

1) організувати підготовку учнів до проведення Олімпіад;

2) забезпечити проведення на базі закладів загальної середньої освіти
Олімпіад серед учнів:
2 класів — із української мови й літературного читання, математики,
природознавства;
3-4 класів - із української мови й літературного читання, іноземної мови,
математики, природознавства, курсу «Я у світі»;

3) провести на базі одного із закладів загальної середньої освіти другий
етап Олімпіад серед учнів 3-4 класів із української мови й літературного
читання, іноземної мови, математики, природознавства, курсу «Я у світі» за
завданнями,
працівниками

розробленими

науково-педагогічними

Миколаївського

обласного

та

інституту

педагогічними
післядипломної

педагогічної освіти;

4) надіслати звіти про проведення другого етапу Олімпіад, заявки на
участь у третьому етапі та роботи переможців другого етапу до Миколаївського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти до 25 квітня 2018 року;

5) забезпечити прибуття учнів, переможців другого етапу, та їх
керівників до Миколаївської спеціалізованої школи І ступеня № 59 з
поглибленим вивченням іноземної мови 28 квітня 2018 року для участі у
третьому етапі Олімпіад.
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5. Витрати на проїзд учасників третього етапу Олімпіад, направлення
осіб, які їх супроводжують, віднести за рахунок установи, що направляє.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової
інформації.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Миколаївського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Шуляра В. І.

Директор департаменту освіти і
науки Миколаївської обласної
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

О. О. Удовиченко

Головний спеціаліст-юрисконсульт
департаменту освіти і науки
Миколаївської облдержадміністрації

-"й. М. Зайченко
& 02.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти
і науки Миколаївської обласної
державної адміністрації
15 березня 2018 року № 159

Положення
про учнівські олімпіади з базових дисциплін серед учнів 2-4 класів
закладів загальної середньої освіти Миколаївської області

І. Загальні положення

1. Положення про учнівські олімпіади з базових дисциплін серед учнів
2—4 класів закладів загальної середньої освіти Миколаївської області визначає
порядок організації та проведення обласних олімпіад із базових дисциплін
серед учнів 2-4 класів (далі - Олімпіади), їх організаційне, методичне та
фінансове забезпечення, порядок участі учнів закладів загальної середньої
освіти Миколаївської області в Олімпіадах і визначення переможців.

2. Олімпіади серед учнів 2-4 класів проводяться з метою створення
належних умов для раннього виявлення та розвитку обдарованих і здібних до
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вивчення основ наук дітей молодшого шкільного віку, заохочення та
стимулювання їх

інтересів,

допитливості,

інтелектуальної

ініціативи

й

позитивної мотивації до навчання.

3. Основними завданнями Олімпіад є:
стимулювання й розвиток творчого потенціалу учнів закладів загальної
середньої освіти І ступеня;
підвищення інтересу в молодших школярів до вивчення навчальних
предметів початкової школи;
створення умов для підвищення рівня викладання навчальних предметів
початкової школи в закладах загальної середньої освіти Миколаївської області
на основі особистісно-орієнтованого підходу;
активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи зі здібними та
обдарованими учнями молодшого шкільного віку;
формування в молодших школярів досвіду інтелектуальних змагань
засобами їх поступового залучення до участі в Олімпіадах вищого рівня.

4. Організаторами Олімпіад є департамент освіти і науки Миколаївської
обласної державної

адміністрації та Миколаївський

обласний

інститут

післядипломної педагогічної освіти.

II. Підготовка учнів до участі..в Олімпіадах

1.

Підготовка учнів до участі в Олімпіадах на рівні закладу загальн

середньої освіти здійснюється на уроках через проведення індивідуальної та
групової роботи, упровадження диференціації класних і домашніх завдань, а
також у позаурочній, позакласній творчо-пошуковій діяльності молодших
школярів, у ході проведення класних олімпіад тощо.

з
2.

Підготовка дітей на рівні району (міста/об’єднаної територіально

громади), інтернатного закладу освіти може проводитися в очній формі та/або в
режимі он-лайн. До роботи з обдарованими та здібними до вивчення основ
наук учнями початкових класів можуть залучатися заклади позашкільної
освіти.

III. Порядок проведення Олімпіад

1. Олімпіади проводяться в три етапи:
перший етап - шкільний - проводиться з ЗО березня по 10 квітня
2018 року на базі закладів загальної середньої освіти Миколаївської області
серед учнів 2 класів - із української мови й літературного читання, математики,
природознавства; учнів 3-4 класів - із української мови й літературного
читання, іноземної мови, математики, природознавства, курсу «Я у світі»;
другий етап - на рівні районів, міст, об’єднаних територіальних громад проводиться 21 квітня 2018 року на базі одного із закладів загальної середньої
освіти

відповідного

району

(міста/об’єднаної

територіальної

громади),

інтернатного закладу освіти Миколаївської області серед учнів 3-4 класів - із
української мови й літературного читання, іноземної мови, математики,
природознавства, курсу «Я у світі»;
третій етап - обласний - проводиться 28 квітня 2018 року на базі одного із
закладів міста Миколаєва серед учнів 4 класів із української мови й
літературного читання, іноземної мови, математики, природознавства, курсу
«Я у світі».

2. Для організації та проведення Олімпіад створюється організаційний
комітет (далі - оргкомітет), експертна комісія, предметно-методична комісія, а
для перевірки виконання завдань та оцінювання результатів - журі.
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3. Оргкомітет формує предметно-методичну комісію зі складання
завдань, до якої входять фахівці відповідної галузі (не більше двох осіб на один
навчальний предмет). Члени предметно-методичної комісії зі складання завдань
забезпечують науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошення до моменту
оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом
комісії зі складання завдань, категорично забороняється. Завдання готуються
окремо з кожного предмета.

4. Учасники Олімпіад отримують завдання та дають на них відповідь
мовою викладання навчальних предметів у закладі освіти, в якому навчаються,
крім олімпіад із іноземної мови.

5. При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками,
словниками, електронним обладнанням, засобами комунікації (мобільними
телефонами тощо).

6. Роботи учнів підлягають обов’язковому шифруванню; забороняється
використання будь-яких позначок, що сприяли б дешифровці. Шифрування
робіт здійснює голова журі.

7. Переможців Олімпіад визначають в особистій першості.

IV. Перший етап Олімпіад

1. Персональний склад оргкомітетів і журі, експертної комісії першого
етапу Олімпіад затверджується наказом керівника закладу освіти.

2. Завдання для учасників першого етапу Олімпіад готує предметнометодична комісія зі складання завдань, склад якої затверджується наказом
керівника закладу загальної середньої освіти.
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3. Переможці першого етапу Олімпіад нагороджуються дипломами
І, II, III ступенів, відповідне рішення затверджується наказом керівника
закладу загальної середньої освіти.

4. Звіти про проведення першого етапу Олімпіад і заявки на участь
команд у наступному етапі оргкомітети першого етапу надсилають до районних
(міських/об’єднаних територіальних громад) оргкомітетів.

V. Другий етап Олімпіад
ч..

1. Другий етап Олімпіад проводиться за завданнями, складеними
науково-педагогічними

та

педагогічними

працівниками

Миколаївського

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

2. Персональний склад оргкомітету та журі, експертної комісії другого
етапу Олімпіад, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються
наказами управлінь, відділів освіти міських рад, районних державних
адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, інтернатних закладів освіти.

3. Зміни до проведення другого етапу і заяви-анкети на участь у третьому
(обласному) етапі учнівської олімпіади з базових дисциплін серед учнів
4 класів закладів загальної середньої освіти Миколаївської області оргкомітети
другого етапу надають до Миколаївського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти не пізніше 25 квітня 2018 року (останні згідно з додатком).

VI. Третій етап Олімпіад

1.

Персональний склад оргкомітету і журі та експертної комісії

затверджується наказом департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
державної адміністрації.
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2.

Третій

етап

Олімпіад

проводиться

на

базі

Миколаївськ

спеціалізованої школи І ступеня № 59 з поглибленим вивченням іноземної
мови.

3.

Завдання для проведення третього етапу Олімпіад готує предметн

методична комісія, склад якої за рішенням оргкомітету затверджується наказом
департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

VII. Учасники Олімпіад

1. У першому етапі Олімпіад беруть участь усі учні 2-4 класів закладів
загальної середньої освіти Миколаївської області, які виявили бажання.

2. У другому етапі Олімпіад беруть участь учні 3-4 класів, які стали
переможцями першого етапу, в тому числі учні-переможці інтернатних закладів
освіти.

3. У третьому етапі Олімпіад беруть участь учні 4 класів закладів
загальної середньої освіти Миколаївської області, які стали переможцями
другого етапу.

4. Право брати участь в Олімпіадах із декількох предметів однієї або
різних освітніх галузей надається в першому етапі змагань.

5. До кожного наступного етапу Олімпіад допускаються учні, які стали
переможцями попереднього етапу.

6. За попередньою заявкою управлінь, відділів освіти міських рад,
районних державних

адміністрацій,

інтернатних

освіти

закладів

на

об’єднаних

всіх

етапах

територіальних

громад,

інтелектуальних

змагань
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оргкомітетом мають бути створені відповідні спеціальні умови для дітей із
особливими освітніми потребами.

7. Учасники Олімпіад повинні дотримуватися вимог їх проведення, норм і
правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету й журі.

8. До місця проведення Олімпіад учні прибувають організовано в
супроводі керівника команди, маючи при собі учнівський квиток.

9. До складу команд другого етапу Олімпіад входять переможці першого
Ч..

етапу: від шкіл із чотирьох і більше паралельних класів - 2 учасники, від усіх
інших - по одному учневі від кожного класу (паралелі) із усіх навчальних
предметів, визначених наказом управління, відділу освіти міської ради,
районної

державної

адміністрації,

об’єднаної

територіальної

громади,

інтернатного закладу.

10. До складу команд третього етапу Олімпіад входять переможці другого
етапу: від міста Миколаєва - 3—4 учні, від району (міста), а також від школиінтернату обласного підпорядкування - по одному учаснику з усіх навчальних
предметів, визначених наказом департаменту освіти і науки Миколаївської
обласної державної адміністрації.

VIII. Керівники команд

1. Керівник команди призначається з числа вчителів закладів загальної
середньої освіти, які брали участь у підготовці учнів до Олімпіад і не є членами
журі або оргкомітету відповідного етапу.

2. Команду чисельністю понад 5 осіб супроводжують двоє дорослих, які є
керівниками команди.
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3. Керівники команд повинні забезпечити своєчасне прибуття учнів на
Олімпіади й повернення їх до закладів освіти.

4. Керівники команд після прибуття до місця проведення Олімпіад
підтверджують інформацію про учасників третього етапу на підставі звітів і
заявок, що були попередньо надані до Миколаївського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти.

5. У разі зміни складу учасників керівник команди після прибуття до
місця проведення третього етапу Олімпіад надає до оргкомітету додаткову
заявку із зазначенням причин заміни учнів, які не змогли взяти участь у
змаганнях.

IX. Оргкомітет Олімпіад

1. Оргкомітет Олімпіад створюється з числа працівників науковометодичних установ, закладів загальної середньої освіти, представників
місцевих органів державної влади, громадських організацій тощо.

2. Очолює оргкомітет голова, який має заступника і секретаря. Голова
оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з
організації проведення Олімпіад.

3. Оргкомітет проводить організаційну роботу з підготовки і проведення
Олімпіад, забезпечує порядок їх проведення, сприяє висвітленню результатів у
засобах масової інформації.

4. Члени оргкомітету на спільному з журі засіданні приймають рішення
щодо визначення та нагородження переможців Олімпіад відповідного етапу.
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5.

Рішення за підсумками проведення Олімпіад та дипломи переможців

підписуються головою оргкомітету та журі.

X. Журі та експертна комісія Олімпіад

1. Журі формується з фахівців відповідного профілю з числа педагогічних
та науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої, вищої та
післядипломної освіти. До складу журі входять голова, заступник голови та
члени журі. Доручення між членами журі розподіляє голова, а за його
відсутності - заступник.

2. До складу журі Олімпіад не можуть входити близькі особи учасника
Олімпіад.

3. Голова журі бере участь у формуванні складу журі, забезпечує
об’єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників Олімпіад, надає
науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт учасників.

4. Журі перевіряє та оцінює олімпіадні роботи учнів, аналізує рівень
підготовки учасників змагань, готує подання про нагородження переможців,
складає відповідний аналітичний звіт; надає до оргкомітету звіти про
результати Олімпіад протягом двох робочих днів після їх проведення.

5. Експертна комісія складається з педагогічних та науково-педагогічних
працівників закладів загальної середньої, вищої та післядипломної освіти і
надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт
учасників; здійснює апеляцію; бере участь у складанні аналітичних і науковометодичних документів за результатами проведення Олімпіад.
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XI. Апеляції

1. Батьки (або особи, які їх замінюють) на всіх етапах Олімпіад, у яких
дитина брала участь, мають право ознайомитись із завданнями і результатами її
роботи.

2. У разі виникнення питань протягом трьох робочих днів після
оприлюднення результатів Олімпіад батьки мають право подати заяву
експертній комісії щодо правильності та об’єктивності оцінювання виконаних
учнем завдань і одержати усну чи письмову (за вимогою заявника) відповідь.
і.

3. Рішення експертної комісії фіксується в протоколі засідання цієї комісії
та надається для ознайомлення заявнику та в оргкомітет.

XII. Нагородження переможців та учасників Олімпіад

1. Переможцями стають учні, які набрали найбільшу сумарну кількість
балів, але не менше двох третіх від максимально можливої кількості.

2. Переможці визначаються на спільному засіданні оргкомітету та журі не
пізніше трьох робочих днів після проведення Олімпіад.
і»

3. Переможці Олімпіад нагороджуються дипломами І, II, III ступенів
окремо за класами та предметами з орієнтовним розподілом кількості дипломів
у співвідношенні 1:2:3.

4. Рішення першого етапу Олімпіад про нагородження переможців та
учасників затверджується наказом керівника
освіти.

закладу загальної середньої
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5. Рішення другого етапу Олімпіад про нагородження переможців та
учасників затверджується наказом управлінь, відділів освіти міських рад,
районних державних

адміністрацій,

об’єднаних

територіальних

громад,

інтернатних закладів освіти.

6. Рішення третього етапу Олімпіад про нагородження переможців та
учасників затверджується наказом департаменту освіти і науки Миколаївської
обласної державної адміністрації.

7. У разі втрати диплом не поновлюється й дублікат не видається.

XIII. Фінансування Олімпіад

1. Проведення Олімпіад фінансується за рахунок місцевого бюджету.

2. Витрати на проведення першого і другого етапів, витрати на проїзд
(в обидва кінці) і харчування в дорозі учасників; відрядження осіб, які
супроводжують учнів, здійснюють відповідні відділи (управління) освіти,
установи та заклади освіти, що направляють команду або окремих учасників на
Олімпіади.

3. Витрати на оплату праці комісії зі складання завдань другого і третього
етапів і перевірку робіт третього етапу здійснює Миколаївський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти в межах асигнувань, передбачених
кошторисом на проведення Олімпіад.

4. Оплата відряджень членів оргкомітетів, журі, експертної комісії
Олімпіад здійснюється за рахунок установ, у яких вони працюють.
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5.

До роботи зі складання завдань для Олімпіад усіх етапів та до участі

роботі оргкомітету і журі можуть залучатися працівники різних закладів освіти,
установ та організацій на договірних підставах із оплатою праці відповідно до
чинного законодавства.

В. о. начальника відділу
дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти
департаменту освіти і науки
Миколаївської обласної
державної адміністрації

Н. М. Багаєва

Додаток
до Положення про учнівські
олімпіади з базових дисциплін
серед

учнів

2-4

класів

закладів загальної середньої
освіти Миколаївської області
(пункт 3 розділу V)

Заява-анкета
на участь у третьому (обласному) етапі учнівської
олімпіади з базових дисциплін серед учнів 4 класів закладів загальної середньої
освіти Миколаївської області

1. Навчальний предмет.
2. Прізвище, ім’я, по батькові учасника.
3. Дата народження (число, місяць, рік).
4. Найменування закладу освіти.
5. Клас навчання.
6. Місце, що посів учасник на другому етапі олімпіади.
7. Прізвище, ім’я, по батькові педагога, який підготував учня.
8. Прізвище, ім’я, по батькові та посада керівника команди.

Місце печатки

Підпис керівника

