
 

Міністерство освіти і науки України 

Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» 

НАКАЗ 

 

______________                                            м. Суми №________ 

 

Про підсумки проведення II етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2019/2020 навчальному році 

 

За наслідками наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 27.11.2019 № 762-ОД «Про підсумки II етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнів професійної (професійно-

технічної) освіти у 2019/2020 навчальному році» у II етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти 

узяли участь 7 учнів закладу. Учні закладу взяли участь у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах з української мови і літератури, історії України, англійської мови, 

математики, фізики, хімії, біології по 1 учаснику, не взяли участі у Всеукраїнській 

учнівській олімпіаді з географії. Результати олімпіад засвідчили, що 4 учні вибороли 

призові місця, а саме: біологія - II місце - Ситар Інна, гр.№22 (викладач Ніколаєнко Т.В.); 

хімія - II місце - Гущіна Аріна, гр.№20 (викладач Ніколаєнко Т.В.); математика - III місце 

- Ратушна Яна, гр.№31 (викладач Овсієнко В.А.); фізика - III місце - Іщенко Руслан, гр.№ 

24 (викладач Іванущенко К.О.). Учні цих викладачів показали високий рівень 

теоретичної підготовки, уміння виконувати завдання практичного характеру, творчо 

мислити, обгрунтовувати результати, застосовувати набуті знання на практиці, здатність 

виконувати завдання дослідницького характеру, робити висновки та узагальнення. 

Достатній рівень підготовки виявили учні з української мови і літератури: VI місце -

Феденко Лія, гр.№31 (викладач Дарницька О.В.), X місце з історії України - Велітченко 

Світлана, гр.№31 (викладач Тютюнник І.С.). Кількісний склад учасників олімпіад від 

закладу становить 87%, якість участі в олімпіадах становить 57%. 

Ці результати свідчать про ефективну роботу з обдарованими дітьми, 

відповідальне ставлення педагогів при підготовці учнів до олімпіад. 

Разом з тим низький рівень знань у II етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

англійської мови серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти виявила учениця 

Гайкова Анастасія, гр.№30 - XVII місце (викладач Косенко О.П.). 

Виходячи з вищезазначеного, 

НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити подяки викладачам, які підготували переможців II етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019/2020 навчальному році. 

2. Відзначити учнів - переможців II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти. 

3. Заступнику директора з НМР Мірошниченко Н.М., методисту Тютюнник І.С., 

керівникам методичних комісій предметів суспільно-гуманітарного циклу Косенко О.П., 

предметів природничо-математичного циклу Сухоставець О.М.: 

 

 



3.1. Проаналізувати, обговорити підсумки олімпіад на педагогічній раді, 

засіданнях методичних комісій до 12.12.2019 

3.2. Розробити заходи щодо підвищення рівня знань учнів, ліквідації недоліків, 

виявлених у процесі проведення олімпіад, та надати їх Навчально-методичному центру 

професійно-технічої освіти у Сумській області. 

4. Викладачам загальноосвітньої підготовки спланувати та проводити системну 

роботу по підготовці учнів до І,II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти у 2020/2021 

навчальному році 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мірошниченко 

 

 

Директор С.В.Сікірніцький 


