
 

 

 

 
 

Сумська  обласна  державна  адміністрація 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 
 

24.09.2020                                              м. Суми                                          №  387-ОД 

 

Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади 

з навчальних предметів серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у 2020/2021 навчальному році 
 

 

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 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, Положення про Всеукраїнські учнівські 

Інтернет-олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 11.06.2012  № 671 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 27 червня 2012 року за № 1074/21386, з метою пошуку, 

підтримки, розвитку творчого потенціалу учнівської молоді та підготовки до 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2020/2021 навчальному році І-ІІ етапи Всеукраїнської 

учнівської Інтернет-олімпіади з предметів: українська мова та література, 

математика, історія України, англійська мова, фізика, хімія, біологія, географія 

серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 

І етап – 19.10 – 29.10.2020 у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти відповідно до графіка (додаток 1); 

ІІ етап – 16.02.2021 (обласний, дистанційно) серед учнів ІІІ курсу. 

2. Затвердити склад оргкомітету, журі з проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської Інтернет-олімпіади з навчальних предметів серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти (додаються). 

3. Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у Сумській 

області (Самойленко Н.Ю.): 

1) Розробити заходи щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади до 06.10.2020. 

2) Скласти завдання та порядок проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської  Інтернет-олімпіади до 10.02.2021.  

4. Провести ІІ етап Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади 16.02.2021 

(дистанційно) на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

5. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 
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       1) Забезпечити проведення І етапу Всеукраїнської учнівської Інтернет-

олімпіади з  української мови та літератури, історії України, англійської мови, 

математики, фізики, хімії, біології, географії. 

2) Розробити завдання для проведення І етапу олімпіад та надіслати 

Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у Сумській області 

до 12.10.2020. 

        3) Надати звіт про результати І етапу Всеукраїнської учнівської Інтернет-

олімпіади з навчальних предметів Навчально-методичному центру професійно-

технічної освіти у Сумській області (Самойленко Н.Ю.) до 04.11.2020 та заявку 

на участь у ІІ етапі олімпіади до 08.02.2021 (додатки 2, 3). 

         4) Забезпечити участь учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, які стали переможцями I етапу Всеукраїнської учнівської  Інтернет-

олімпіади, у ІІ етапі. 

 6. Директору державного професійно-технічного навчального закладу 

«Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» Сікірніцькому С.В. 

забезпечити підготовку навчальних кабінетів для перевірки олімпіадних завдань 

членами журі 18.02.2021. 

 7. Ректорам Сумського державного університету Васильєву А.В., Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Лянному Ю.О., 

комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти Нікітіну Ю.О., начальнику управління освіти і науки Сумської міської 

ради Данильченко А.М., директорам Відокремленого структурного підрозділу 

«Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету» 

Антикову М.М., Сумського коледжу економіки і торгівлі Гончаренко Т.П. 

забезпечити участь педагогічних працівників у роботі журі ІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади 18.02.2021. 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                             Вікторія ГРОБОВА 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Надія КОЩІЙ  – т.в.о. начальника відділу 

професійної, вищої освіти  та 

наукової роботи управління 

професійної, вищої освіти, 

наукової роботи та ресурсного 

забезпечення  

 

 

 Наталія САМОЙЛЕНКО  – директор Навчально-

методичного центру професійно-

технічної освіти у Сумській 

області 

 

 

 Марина ШАПОВАЛ  – головний спеціаліст-

юрисконсульт 

 

 
Валентина Лабудько               Ольга Смоленко  



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

 Наказ Департаменту 

освіти і науки  
24.09.2020 №  387-ОД 

 

 

СКЛАД 

оргкомітету з проведення  ІІ етапу Всеукраїнської учнівської  

Інтернет-олімпіади з навчальних предметів серед учнів закладів  

професійної (професійно-технічної) освіти 

 

 

Кощій Надія 

Григорівна 

- т.в.о. начальника відділу професійної, вищої 

освіти  та наукової роботи управління 

професійної, вищої освіти, наукової роботи та 

ресурсного забезпечення,  голова оргкомітету; 

Самойленко Наталія 

Юріївна 

- директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Сумській області, 

заступник голови оргкомітету;  

Лабудько Валентина 

Семенівна 

- методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Сумській області 

(за згодою); 

Сікірніцький Сергій  

Володимирвич 

- директор державного професійно-технічного    

навчального закладу «Сумське вище професійне  

училище будівництва  і  дизайну»; 

Смоленко Ольга 

Петрівна 

- методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Сумській області 

(за згодою).  

 

__________ 

 

 

Т.в.о. начальника відділу професійної,  

вищої освіти та наукової роботи 

управління професійної, вищої 

освіти, наукової роботи та  

ресурсного забезпечення                                                                 Надія КОЩІЙ 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

 Наказ Департаменту 

 освіти і науки  
  24.09.2020 №  387-ОД 

 

 

СКЛАД 

журі з проведення  ІІ етапу Всеукраїнської учнівської Інтернет-

олімпіади з навчальних предметів серед учнів закладів професійної  

(професійно-технічної) освіти 

 

«Українська мова та література» 

 

Гаврилко 

Валентина 

Петрівна 

- учитель української мови і літератури Комунальної 

установи Сумська  спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  

№ 25 м. Суми Сумської області, голова журі (за згодою); 

Івченко 

Світлана 

Володимирівна   

- учитель української мови і літератури Комунальної 

установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів   

№ 2 імені Д.Косаренка м. Суми Сумської області (за 

згодою); 

Дудченко 

Антоніна 

Сергіївна 

- викладач української мови і літератури Сумського 

коледжу економіки і торгівлі (за згодою). 

 

«Історія України» 

 

Третьякова 

Олена 

Василівна 

- методист з історії та правознавства навчально-

методичного відділу координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

голова журі (за згодою);  

Кузьменко 

Світлана 

Петрівна 

- учитель історії та правознавства Комунальної установи 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 

м. Суми Сумської області (за згодою); 

Ільяшенко 

Ганна 

Миклаївна 

- учитель історії та правознавства Комунальної установи  

Сумська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів  № 15 

імені Д.Турбіна м. Суми Сумської області (за згодою). 

 

 «Англійська мова» 

 

Клюніна 

Наталія 

Василівна 

 

- старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти 

комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, голова журі (за 

згодою); 
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  Продовження додатка 

Чуланова 

Галина 

Валеріївна 

- кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

германської філології Сумського державного 

університету (за згодою); 

Нонко Яніна 

Сергіївна 

 

- учитель англійської мови Комунальної установи  Сумська 

загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 15 імені 

Д.Турбіна м. Суми Сумської області (за згодою). 

 

«Математика» 
 

Вороніна Надія  

Костянтинівна 

- викладач математики Відокремленого структурного 

підрозділу «Машинобудівний фаховий коледж Сумського 

державного університету», голова журі (за згодою); 

Нагорна Лариса  

Іванівна  

 

- учитель математики Сумської загальноосвітньої школи 

№ 12 імені Б.Берестовського м. Суми Сумської області 

(за згодою);  

Павленко 

Тетяна  

Іванівна 

- учитель математики Сумської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 27 м. Суми Сумської області (за згодою). 

 

«Фізика» 
 

Комар Наталія 

Дем’янівна   

- методист Відокремленого структурного підрозділу 

«Машинобудівний фаховий коледж Сумського 

державного університету», голова журі (за згодою); 

Тупека Наталія 

Федорівна 

- учитель фізики Комунальної установи Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 м. Суми 

Сумської області (за згодою); 

Рикова Наталія 

Михайлівна 

- учитель фізики Комунальної установи Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 м. Суми 

Сумської області (за згодою). 

 

 «Хімія» 
 

Депутат 

Вікторія 

Микитівна 

- учитель хімії Комунальної установи Сумська класична 

гімназія м. Суми Сумської області, голова журі (за 

згодою); 

Маневська Алла 

Віталіївна 

- учитель хімії Комунальної установи Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 імені Героя   

Радянського Союзу О.Бутка м. Суми Сумської області (за 

згодою); 

Малоштан Яна 

Геннадіївна 

- учитель хімії Комунальної установи Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 м. Суми 

Сумської області (за згодою). 
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Продовження додатка 

«Біологія» 

 

Міронець 

Людмила 

Петрівна 

- в.о. декана природничо-географічного факультету 

Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, 

доцент, голова журі (за згодою); 

Обозна Лідія 

Леонідівна 

- учитель біології  Комунальної  установи  Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 

імені Д.Турбіна м. Суми Сумської області (за згодою); 

Яловець 

Олександр  

Олександрович 

- учитель біології Комунальної установи Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 м. Суми  

Сумської області (за згодою). 

 

«Географія» 

 

Сюткін Сергій 

Іванович 

- кандидат географічних наук, доцент кафедри загальної та 

регіональної географії Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, голова 

журі (за згодою); 

Красуля 

Валентина 

Миколаївна 

- учитель географії Комунальної установи Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 імені Героя 

Радянського Союзу О.Бутка м. Суми Сумської області (за 

згодою); 

Мельникова 

Інна Вікторівна 

- викладач географії Відокремленого структурного 

підрозділу «Машинобудівний фаховий коледж Сумського 

державного університету» (за згодою). 

 

__________ 

 

 

Т.в.о. начальника відділу професійної,  

вищої освіти та наукової роботи 

управління професійної, вищої 

освіти, наукової роботи та  

ресурсного забезпечення                                                                 Надія КОЩІЙ 



 

 

 

 Додаток 1 

 до наказу Департаменту  

освіти і науки  
 24.09.2020 №  387-ОД 

 

ГРАФІК 

проведення І етапу Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади  

з навчальних предметів серед учнів закладів  

професійної (професійно-технічної) освіти 
 

№ 

з/п 

Предмети Дата участі  в  

І етапі олімпіад 

Час і місце проведення 

І етапу олімпіад 

1 Українська мова та 

література 

19.10.2020 о 13.00, заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти 

2 Математика 20.10.2020 о 13.00, заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти 

3 Історія України 21.10.2020 о 13.00, заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти 

4 Англійська мова 22.10.2020 о 13.00, заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти 

5 Фізика 26.10.2020 о 13.00, заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти 

6 Хімія 27.10.2020 о 13.00, заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти 

7 Біологія 28.10.2020 о 13.00, заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти 

8 Географія 29.10.2020 о 13.00, заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти 

 

__________ 

 
 

Т.в.о. начальника відділу професійної,  

вищої освіти та наукової роботи 

управління професійної, вищої 

освіти, наукової роботи та  

ресурсного забезпечення                                                                 Надія КОЩІЙ 



 

 

 

 Додаток 2 

 до наказу Департаменту  

 освіти і науки  
 24.09.2020 №  387-ОД 
 

ЗВІТ 

про проведення I етапу Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади 

з навчальних предметів серед учнів закладів  

професійної (професійно-технічної) освіти 

 

1. Відомості про учасників олімпіад: 

 

2. У цьому пункті висвітлюються організація і проведення олімпіад, результати, 

пропозиції щодо поліпшення роботи олімпіад. 

 

_______________ 

 

 

Заступник директора  

з навчально-методичної 

роботи                                   

 

 

підпис 

 

 

Власне ім’я  ПРІЗВИЩЕ 

 

 « _____» ___________ 2020 р. 

Предмети 

Кількість груп, що 

брали участь в 

олімпіадах 

(ІI-III курси) 

Кількість учасників 

олімпіади  

(IІ-III курси) 

Кількість 

переможців  

I етапу за 

ступенями 

дипломів 

усього II III 
I етап 

I II III 
усього II III 

Українська 

мова та 

література 

         

Історія 

України 
         

Англійська 

мова 
         

Математика          

Фізика          

Хімія          

Біологія          

Географія          

Разом          



 

 

  

 

Додаток 3 

 до наказу Департаменту  

 освіти і науки  
 24.09.2020 №  387-ОД 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь команди  _________________________ у  ІІ етапі олімпіади  

(назва закладу освіти) 

 

 За рішенням оргкомітету і журі І етапу Всеукраїнської учнівської Інтернет-

олімпіади на ІІ етап Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади 

направляються такі учні-переможці І етапу олімпіади: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

учня 

(повністю) 

Число, 

місяць 

(прописом), 

рік 

народження 

Назва 

предмета 

 Курс 

навчання 

Місце, 

зайняте 

на І етапі 

олімпіади 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача, 

який 

підготував 

учня 

(повністю) 

       

 

_______________ 

 

 

Директор закладу 

освіти 

 
підпис 

 

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

 

 

М.П.        « ____» _______________2021 р. 
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