
Міністерство освіти і науки України 

Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» 

НАКАЗ 

___________                  м. Суми    №____  

 
Про проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських 

Інтернет-олімпіад із навчальних предметів 

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 2011р.  

№ 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 за 

№ 1074/21386, на виконання наказів Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації від 24.09.2020 № 387-ОД «Про проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади із навчальних предметів серед учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2020/2021 навчальному році», з 

метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу учнівської молоді та 

підготовки до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 

НАКАЗУЮ: 

      1. Провести серед учнів ІІ-ІІІ курсу із 19 по 29 жовтня 2020 року І етап 

Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад із таких предметів: українська мова та 

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

географія. 

 2. Затвердити склад організаційного комітету, журі, апеляційної комісії та графік 

проведення олімпіад (додаються). 

3. Методисту Тютюнник І.С. забезпечити контроль за проведенням І етапу 

учнівських олімпіад із навчальних предметів. 

4. Викладачам Дарницькій О.В., Іванущенко О.В., Тютюнник І.С., Ніколаєнко Т.В., 

Петровському С.Г., Косенко О.П., Ревенко Т.В., Бережній І.А., Іванущенко К.О., 

Федін Л.М.: 

4.1. Розробити завдання для проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

та надати методисту закладу до 08.10.2020. 

4.2. Здати звіти методисту закладу та керівникам методичних комісій до 30.10.2020. 

4.3. Забезпечити участь команди закладу у ІІ етапі Всеукраїнських Інтернет-

олімпіад із навчальних предметів у лютому 2021 року. 

5. Керівникам методичних комісій здати методисту закладу звіти та заявки на 

участь у ІІ етапі Всеукраїнських Інтернет-олімпіад із навчальних предметів до 

02.11.2020. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на методиста Тютюнник І.С. 

 

 

Директор                                                                                                       С.В.Сікірніцький 

Тютюнник 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ ДПТНЗ «Сумське ВПУ 

будівництва і дизайну»  

_________  № ____ 
 

 

Графік  

проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

із навчальних предметів 

у 2020/2021 навчальному році 

 
№ 

з/п 

Предмет  Платформа  Дата 

 проведення  

Відповідальний 

викладач 

1 Українська мова та 

література 

«Всеосвіта» 19.10.2020 Дарницька О.В. 

2 Математика Google Classroom 

 

20.10.2020 Іванущенко К.О. 

3 Історія України «На Урок» 21.10.2020 Тютюнник І.С. 

Петровський С.Г. 

4 Англійська мова «На Урок» 22.10.2020 Косенко О.П. 

Ревенко Т.В. 

5 Фізика  Google Classroom 26.10.2020 Іванущенко К.О. 

Бережна І.А. 

6 Хімія «На Урок» 

 

27.10.2020 Ніколаєнко Т.В. 

7 Біологія «На Урок» 

 

28.10.2020 Ніколаєнко Т.В. 

8 Географія  «На Урок» 

 

29.10.2020 Федін Л.М. 

 

 

 

Директор                              С.В.Сікірніцький  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ ДПТНЗ «Сумське ВПУ 

будівництва і дизайну»  

___________№ ______ 

 

Склад 

оргкомітету проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

із навчальних предметів  

у 2020/2021 навчальному році 

 

 

 

Мірошниченко Н.М.,    - заступник директора з навчально-методичної роботи,   

голова оргкомітету; 

Тютюнник І.С.,              - методист, заступник голови;    

Косенко О.П., - керівник методичної комісії суспільно-гуманітарного 

циклу; 

Сухоставець О.М.,  - керівник методичної комісії природничо-математичного 

циклу; 

 

 

 

Директор                              С.В.Сікірніцький  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ ДПТНЗ «Сумське ВПУ 

будівництва і дизайну»  

___________  № _____ 

 

Склад журі 

 І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

із навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році 

 

 
 Українська мова та література  

Мірошниченко Н.М.             - заступник директора з НМР, голова журі; 

Дарницька О.В.          - викладач; 

Тютюнник І.С.              - методист. 

 

Математика 

Мірошниченко Н.М.   - заступник директора з НМР, голова журі; 

Іванущенко О.В.   - викладач; 

Сухоставець О.М.              - викладач. 

 

Історія України 

Мірошниченко Н.М.   - заступник директора з НМР, голова журі; 

Тютюнник І.С.   - викладач; 

Петровський С.Г.   - викладач. 

 

Англійська мова 

Мірошниченко Н.М.   - заступник директора з НМР, голова журі; 

Косенко О.П. - викладач; 

Ревенко Т.В.    - викладач. 

 

Фізика 

Мірошниченко Н.М.   - заступник директора з НМР, голова журі; 

Іванущенко К.О. - викладач; 

Бережна І.А.              - викладач. 

 

Біологія 

Мірошниченко Н.М.   - заступник директора з НМР, голова журі; 

Ніколаєнко Т.В. - викладач; 

Сухоставець О.М.    - викладач. 

 

Хімія 

Мірошниченко Н.М.   - заступник директора з НМР, голова журі; 

Ніколаєнко Т.В. - викладач; 

Сухоставець О.М.    - викладач. 

 

Географія 

Мірошниченко Н.М.   - заступник директора з НМР, голова журі; 

Федін Л.М.              - викладач; 

Косенко О.П.              - викладач. 

 

 

 

Директор                      С.В.Сікірніцький  



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ ДПТНЗ «Сумське ВПУ 

будівництва і дизайну»  

_____________  № ______ 
 

 

Склад 

апеляційної комісії І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

із навчальних предметів 

у 2020/2021 навчальному році 

 

 

 

Сікірніцький С.В.,  - директор ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва і  

дизайну»,  голова апеляційної  комісії;  

Мірошниченко Н.М., - заступник директора з навчально-методичної роботи; 

Тютюнник І.С.,           - методист; 

Докторович В.М.,          - заступник директора з навчально-виробничої роботи; 

Косенко О.П., - керівник методичної комісії суспільно-гуманітарного 

циклу; 

Сухоставець О.М.,  - керівник методичної комісії природничо-математичного 

циклу. 

 

 

 

Директор                              С.В.Сікірніцький  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	Міністерство освіти і науки України

