
 

 
УКРАЇНА 

СОКИРЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від   14  вересня   2017 року             м. Сокиряни                           № 153 

 

Про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських  

учнівських олімпіад із базових дисциплін  

у 2017/2018 н. р.  серед учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів Сокирянської міської ради 

  

 Відповідно до вимог  статті  42 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади,  

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 

майстерності(далі Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056, на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 № 1112 «Про проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів із навчальних предметів у 

2017/2018 навчальному році» на виконання наказу Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації від 13.09.2017 № 389 «Про 

проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 

дисциплін у 2017/2018 н.р.  серед учнів ЗНЗ, ПТНЗ» та з метою пошуку, 

підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді: 

 

 

 

1. Провести І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 

дисциплін на базі загальноосвітніх навчальних закладів  у жовтні 2017 

р., а ІІ етап - у листопаді-грудні 2017 р. на базі ЗНЗ І-ІІІ ступенів №1 м. 

Сокиряни  згідно переліку базових дисциплін, що додається. 

  
 

2. Затвердити : 

2.1 Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

базових дисциплін, що додається. 

2.2 Склад оргкомітету з підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із базових дисциплін, що додається. 

2.3 Склад журі для перевірки робіт учасників ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із базових дисциплін, що додається. 

2.4 Дорожню карту щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з    



 

      базових дисциплін, що додається . 
 

3. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів Сокирянської 

міської ради : 

3.1 Забезпечити належну організацію і проведення І етапу олімпіад. 

3.2 Відповідно до п.2.2.3.Положення затвердити завдання І етапу олімпіад. 

3.3 До 01.11.2017 р. здійснити кваліметричне оцінювання якості виконання 

завдань учасниками І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та 

видати відповідний виробничий наказ. 

3.4 До 01.11.2017 р. надіслати  до оргкомітету з підготовки та проведення ІІ 

етапу  олімпіад (Щербатюк Т.М.): 

3.4.1.Звіти про проведення  І  етапу  олімпіад та заявки на участь команд у 

ІІ етапі .  

3.4.2 Довести до учасників олімпіад зміст п.п.2.7, 4.1-4.2. Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси. 

       3.5 Забезпечити участь команд  на ІІ етап олімпіад відповідно до вимог            

       п.п.3.11-3.14, 3.16-3.17 Положення. 

3.6  Покласти відповідальність за безпеку життя і здоров'я школярів на 

керівників команд. 

3.7   Забезпечити членів журі  для перевірки та оцінювання учнівських робіт 

відповідно до графіка олімпіад.  

3.8  Компенсувати  роботу у вихідний день іншим днем відпочинку 

педагогічним працівникам навчального закладу, яких призначено 

керівниками команд, членами журі ,  апеляційних  комісій ІІ етапу 

олімпіад. 

                                                   

4.   В.о директора  ЗНЗ І-ІІІ ст. №1 м. Сокиряни  Заришняк О. М.  спільно з  

відділом з питань  освіти, культури, охорони здоровʹ я , молоді та спорту 

Сокирянської міської ради  забезпечити належні    умови для   проведення  

ІІ етапу олімпіад відповідно до вимог п.2.5.5.Положення. 

        

5.  Відділу  з питань  освіти, культури, охорони здоровʹ я , молоді та 

        спорту  Сокирянської міської ради : 

 5.1.Забезпечити належну організацію і проведення І, ІІ етапів олімпіад,   

об'єктивність оцінювання робіт учасників. 

        5.2. Забезпечити друк завдань для відповідної кількості учасників олімпіад   

        (за 1 годину до початку змагань, іноземних мов – за 2 години)  

  5.3. Компенсувати  роботу у вихідний день іншим днем відпочинку  

   працівникам відділу з питань  освіти, культури, охорони здоровʹ я , молоді  

  та спорту Сокирянської міської ради  відповідно до графіку залучення  

  вказаних вище працівників у ІІ етапі олімпіад. 

        6. Проаналізувати до 12.12.2017 р. результати шкільних, міських  

       олімпіад і відзначити учнів-переможців та вчителів-предметників. 

        7. Надіслати до 20.12.2017  в Інститут післядипломної педагогічної освіти 

 Чернівецької області звіт про проведення ІІ етапу олімпіад та заявки на  

 участь у ІІІ етапі олімпіад. 

8. У травні  2018 року розглянути на засіданні методичної ради  



 

 інформацію про результативність участі школярів ЗНЗ району у ІІ - ІV 

етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 

2017/2018 н.р. 

9. Відділу  бухгалтерського обліку та звітності виконавчого  

   комітету міської ради здійснити відповідні розрахунки в межах  

   кошторисних призначень згідно додатку на суму 5000 ( п’ять   тисяч  

   гривень)   грн. 

 

10.  Контроль за виконанням даного розпорядження  покласти на  Гончар 

С.С. , начальника відділу  з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

молоді та спорту Сокирянської міської ради . 

 

      

 

       Міський голова                                                                            В. Равлик  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням  

міського голови 

 Сокирянської міської ради  

14.09.2017 №153 

 

 

Перелік базових дисциплін для 

проведення І,ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

у 2017/2018 н.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Класи  Предмет 

1 7-11 кл Українська мова та література 

2 6 -11 кл Математика 

3 8-11 кл Англійська мова 

4 8-11 кл Інформатика 

5 8-11 кл Географія 

6 10-11 кл Астрономія 

7 8-11 кл Зарубіжна література 

8 8-11 кл Трудове навчання 

9 10 -11 кл Екологія 

10 8-11 кл Історія 

11 10-11 кл Інформаційні технології 

12 9 -11 кл Економіка 

13 8-11 кл Біологія 

14 7-11 кл Фізика 

15 7-11 кл Хімія 

16 9-11 кл Правознавство 



 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням  

міського голови 

 Сокирянської міської ради  

                                                                                                              14.09.2017 № 153 

 

                                                                ГРАФІК 

проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

із базових дисциплін у 2017/2018 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
                                                                                                                           
 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Дата Предмет 

1 04.11.2017 Англійська мова 

2 04.11.2017 Інформаційні технології 

3 05.11.2017 Астрономія 

4 05.11.2017 Біологія 

5 11.11.2017 Географія 

6 10-11.11.2017 Трудове навчання 

7 11.11.2017 Економіка 

8 12.11.2017 Фізика 

9 12.11.2017 Історія 

10 18.11.2017 Інформатика 

11 18.11.2017 Зарубіжна література  

12 19.11.2017  Хімія 

13 25.11.2017 Українська мова та література 

14 25.11.2017 Екологія 

15 26.11.2017 Математика 

16. 26.11.2017 Правознавство 

   

   



 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням  

міського голови 

 Сокирянської міської ради  

14.09.2017 № 153 

 

 

Склад 

оргкомітету з підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із базових дисциплін. 

 

 

1. Равлик  В. С.  – міський голова  Сокирянської  міської  ради, голова  

 

2. Гончар С.С. – начальник відділу з питань  освіти, культури, охорони 

здоровʹя, молоді та спорту Сокирянської міської ради ,  заступник голови 

 

3.Щербатюк Т.М. – спеціаліст відділу з питань  освіти, культури, охорони 

здоровʹя, молоді та спорту Сокирянської міської ради,  секретар 

 

4.Радчук Т.М. . – спеціаліст відділу з питань  освіти, культури, охорони 

здоровʹя, молоді та спорту Сокирянської міської ради  

 

5.Смеречинський  С.В. – спеціаліст відділу з питань  освіти, культури, 

охорони здоровʹя, молоді та спорту Сокирянської міської ради  

 

6.  Босак Л.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи ЗНЗ І –ІІІ 

ступенів №1 м.Сокиряни 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням  

міського голови 

 Сокирянської міської ради  

14.09.2017 №153 

 

 

 

 

                                                                            Склад 

журі для перевірки робіт учасників ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із базових дисциплін в 2017/2018 н.р. 

 

Українська мова і література 

       1. Місюрко Г.М., вчитель української мови і літератури ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1  

         м. Сокиряни , голова журі ; 

       2  Івасюк А.М., вчитель української мови і літератури ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1  

         м. Сокиряни , 

       3. Батюк Р. І., вчитель української мови і літератури Сокирянської гімназії ; 

       4. Гащук Р.В.,  вчитель української мови і літератури Сокирянської гімназії; 

       5. Ткач Л. М., вчитель української мови і літератури ЗНЗ І – ІІІ ступенів с.  

        Коболчин.; 

       6. Мельник В.В., вчитель української мови і літератури ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1  

         м. Сокиряни ; 

      7. Вончул В.П., вчитель української мови і літератури ЗНЗ І – ІІІ ступенів с.  

        Коболчин.; 

       8.Глушко Г.В., викладач української мови та літератури  Сокирянського ВПУ. 

 

 

 

Зарубіжна  література 

 

1. Дзик М.М., вчитель зарубіжної літератури ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. Сокиряни, 

   голова журі ; 

 2. Цибулько Н.А., вчитель зарубіжної літератури Сокирянської гімназії; 

 3. Скрипник А.А., вчитель зарубіжної літератури ЗНЗ І – ІІІ ступенів с. Коболчин; 

 4  Дзик В.П., викладач зарубіжної літератури Сокирянського ВПУ. 

   

Географія 

1. Пошак Л.Г.,  вчитель географії ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. Сокиряни , голова 

журі ; 

2.  Швець С.І, вчитель географії  Сокирянської гімназії ; 

3.  Дорофей С.С., вчитель географії ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. Сокиряни; 

4.  Гладка  О.Г., викладач географії  Сокирянського ВПУ. 

                                               

Економіка 

      1. Шпанюк Ю.П., вчитель економіки ЗНЗ І – ІІІ ступенів с.  Коболчин, 

голова журі ; 



 

2. Дорофей С.С., вчитель економіки ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. Сокиряни; 

       3.  Швець С.І.,  вчитель економіки Сокирянської гімназії ; 

       4. Кушнір О.І., викладач  економіки Сокирянського ВПУ. 

 

   

Фізика. астрономія 

 

1.  Римарчук В.Г., вчитель  фізики ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. Сокиряни, 

   голова журі ; 

2.  Черній А.П.,  вчитель фізики ЗНЗ І – ІІІ ступенів с. Коболчин; 

3.  Головачук М.А., вчитель фізики Сокирянської гімназії; 

4.  Вікол К.Й., викладач фізики Сокирянського ВПУ. 

 

 

 

Біологія 

1. Соловська Н.П.., вчитель біології  ЗНЗ  І – ІІІ ступенів №1м.Сокиряни , голова 

журі ; 

2. Босак Л. М.,  вчитель біології  ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. Сокиряни  ; 

3. Шаматайло Н.В., вчитель біології ЗНЗ І – ІІІ ступенів с. Коболчин. 

4. Мельник О.М., вчитель біології  Сокирянської гімназії ; 

5. Паращук Т.В., викладач біології Сокирянського ВПУ. 

 

 

 

Історія 

 

1. Кучерява Г.М., вчитель історії  ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. Сокиряни, голова 

журі ; 

2. Кучерява  Л. М.,  вчитель історії Сокирянської гімназії; 

3. Кучмей А.А., вчитель історії  ЗНЗ І – ІІІ ступенів с. Коболчин ; 

4. Балан В.О., викладач  історії Сокирянського ВПУ. 

 

    

 

 

Правознавство 

       1. Петрушко І.В.,   вчитель правознавства  ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. Сокиряни,  

             голова журі; 

2. Пугач І. С., вчитель правознавства   Сокирянської гімназії  

3 Кучмей А.А., вчитель правознавства  ЗНЗ І – ІІІ ступенів с. Коболчин; 

           4.  Шевчук М.В., викладач правознавства Сокирянського ВПУ. 

   

Математика 

 

1.  Кучінік Н. М., вчитель математики ЗНЗ І – ІІІ ступенів с. Коболчин, голова 

журі ; 

2.  Тугарова С.Д.,  вчитель математики ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. Сокиряни;  

3.  Щаслива В.П., вчитель математики  Сокирянської гімназії; 

4.  Дяков Р.І., вчитель математики  Сокирянської гімназії; 



 

5.  Горянська О.М., вчитель математики ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. Сокиряни; 

6. Яворська Г.Г., викладач математики Сокирянського ВПУ. 

 

Хімія 

 

1 Мєх Г.В., вчитель хімії  ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. Сокиряни, голова журі ; 

3. Мельник О.М.,  вчитель хімії  Сокирянської гімназії; 

4. Черній Т.Б., вчитель хімії   ЗНЗ І – ІІІ ступенів с. Коболчин ; 

5. Воротняк М.В., викладач хімії Сокирянського ВПУ. 

   

Англійська мова 

 

 

1. Ткачук Є.Н., вчитель англійської мови  Сокирянської гімназії , голова журі ; 

2. Баштан Л. І.,  вчитель англійської мови  ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. Сокиряни; 

3. Швець Н.В.,  вчитель англійської мови  ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. Сокиряни; 

4. Горган В.І., вчитель англійської мови  Сокирянської гімназії; 

5. Гандзій В.І., вчитель англійської мови ЗНЗ І – ІІІ ступенів с. Коболчин; 

6. Руснак М.М., вчитель англійської мови  ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. Сокиряни. 

7. Смеречинська  К.Д., вчитель англійської мови  ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. 

Сокиряни; 

8. Кушнір І.М., викладач англійської мови Сокирянського ВПУ. 

   

 

 

 

 

Інформатика, інформаційні технології 

 

1. Черній А.П., вчитель інформатики ЗНЗ І – ІІІ ступенів с. Коболчин, голова 

журі;  

2. Кучерявий О.Д.,  вчитель інформатики ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. Сокиряни;  

3. Георгіян О.В., вчитель інформатики  Сокирянської гімназії; 

4. Черній Г.І., викладач  інформатики Сокирянського ВПУ. 

 

Екологія  

 

 

1. Соловська Н.П., вчитель екології  ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. Сокиряни, голова 

журі ; 

2. Бабін Я.В.,  вчитель екології Сокирянської гімназії; 

3. Шаматайло Н.В., вчитель екології  ЗНЗ І – ІІІ ступенів с. Коболчин ; 

4. Черній Т.Б., викладач Сокирянського ВПУ. 

   

 

Трудове навчання (обслуговуюча праця) 
         

 

1. Яхневич Н.В., вчитель трудового навчання ЗНЗ І – ІІІ ступенів с. Коболчин, 

голова журі ; 



 

2. Мороз В.І.,  вчитель трудового навчання  ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. 

Сокиряни; 

3. Черній Н.І., вчитель трудового навчання  ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. Сокиряни. 

 

 

Трудове навчання (технічна праця) 
         

 

1.  Черній Н.І., вчитель трудового навчання ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м Сокиряни , 

голова журі;  

2. Мороз В.І.,  вчитель трудового навчання  ЗНЗ І – ІІІ ступенів №1 м. 

Сокиряни;  

3. Черній Н.І., вчитель трудового навчання  ЗНЗ І – ІІІ ступенів с. Коболчин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядженням  

міського голови 

 Сокирянської міської ради  

14.09.2017 №153 

 

 

                                                         Дорожня карта  

підготовки та проведення І , ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад  

із базових дисциплін 
 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавець Примітка 

1.  Написання розпорядження  

щодо проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнських олімпіад із 

базових дисциплін 

До 

10.10.2017 

Щербатюк Т.М., 

спеціаліст 

відділу з питань 

освіти, 

культури, 

охорони 

здоровʹя, молоді 

та спорту 

 

2.  Проведення інструктивно-

методичної наради заступників 

директорів з навчально-

виховної роботи з метою 

вироблення спільної програми 

дій  щодо якісної підготовки та 

проведення олімпіад 

22.10.2017 

Гончар С.С., 

начальник 

відділу з питань 

освіти, 

культури, 

охорони 

здоровʹя, молоді 

та спорту 

 

3.  Участь школярів  у І та ІІ 

етапах Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах з 

базових дисциплін 

До 

04.11.2017 

Заступники 

директорів з 

навчально-

виховної роботи 

 

І етап  

4.  Написання наказу щодо 

проведення І етапу 

Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін 

До 

10.10.2017 
Директори ЗНЗ  

5.  Підготувати пакет матеріалів 

для проведення та 

оформлення результатів 

олімпіад 

 

До 

21.10.2017 

 

Заступники 

директорів з 

навчально-

виховної роботи  

 

6.  Проведення І етапу олімпіади  З 17 по  

30.10.2017 

Директори ЗНЗ, 

вчителі - 

предметники 

 



 

7.  Перевірка робіт учасників І 

етапу олімпіад 

В день 

проведення 

олімпіади 

Журі   

8.  Звіти про результати участі 

учасників І етапу олімпіади  

До  

01.11.2017 

Директори ЗНЗ Зведений  

цифровий звіт 

9.  Заявки про участь у ІІ етапі 

олімпіад 

До  

01.11.2017 

Директори ЗНЗ  

10.  Подати матеріали І етапу 

олімпіад з базових дисциплін 

на експертизу згідно додатку 6 

До  

01.11.2017 

Директори ЗНЗ  

11.  Здійснити кваліметричне 

оцінювання якості виконання 

олімпіадних завдань 

учасниками І етапу олімпіад 

До  

01.11.2017 

Директори ЗНЗ, 

заступники з 

навчально-

виховної роботи 

порівняння 

якості завдань 

ІІ етап 

12.  Прийняття звітів, заявок  від 

ЗНЗ для оформлення 

матеріалів на ІІ етап олімпіад 

До  

01.11.2017 

Щербатюк Т.М., 

спеціаліст 

відділу з питань 

освіти, 

культури, 

охорони 

здоровʹя, молоді 

та спорту 

 

13.  Оформлення пакету 

документів для проведення та 

оформлення результатів ІІ 

етапу олімпіад 

До  

04.11.2017 

Щербатюк Т.М., 

спеціаліст 

відділу з питань 

освіти, культури, 

охорони 

здоровʹя, молоді 

та спорту 

 

14.  Проведення олімпіад Листопад -

грудень 

оргкомітет  

15.  Узагальнення результатів 

олімпіад. Написання наказу про 

підсумки проведення І-ІІ етапів 

олімпіад. 

До 

15.12.2017 

Щербатюк Т.М., 

спеціаліст 

відділу з питань 

освіти, культури, 

охорони 

здоровʹя, молоді 

та спорту 

 

16.  Формування заявок на участь у 

ІІІ етапі олімпіад. Оформлення 

звітів 

До 

12.12.2017 

Щербатюк Т.М., 

спеціаліст 

відділу з питань 

освіти, культури, 

охорони 

здоровʹя, молоді 

та спорту 

 

17.  Здача пакету документів на 

участь у ІІІ етапі 

Всеукраїнських олімпіад з 

До 

08.12.2017 

Щербатюк Т.М., 

спеціаліст 

відділу з питань 

 



 

базових дисциплін освіти, культури, 

охорони 

здоровʹя, молоді 

та спорту 

 Програма проведення олімпіади  

19. Отримання олімпіадних 

завдань 

755 – 800 Щербатюк Т.М., 

спеціаліст 

відділу з питань 

освіти, культури, 

охорони 

здоровʹя, молоді 

та спорту 

 

20. Розмноження матеріалів 

олімпіад 

800 – 930 Щербатюк Т.М., 

спеціаліст 

відділу з питань 

освіти, культури, 

охорони 

здоровʹя, молоді 

та спорту 

 

21. Прибуття учасників олімпіади, 

реєстрація, здача пакету 

документів 

 

9 00 – 925.  

 

Керівники 

команд, 

оргкомітет  

 

22. Відкриття олімпіади  

Ознайомлення з інструктажем 

проведення олімпіади. 

 

9 25 – 935.  

 

Члени  

оргкомітету 

 

23.  Розміщення учасників по 

аудиторіях 

935 - 950 Оргкомітет  

28. Проведення олімпіади 1000 – 1300 Оргкомітет, 

 

 

29. Збір зошитів та шифрування. 

Передача зошитів  

голові журі 

1300 – 1310 

 

Щербатюк Т.М., 

спеціаліст 

відділу з питань 

освіти, культури, 

охорони 

здоровʹя, молоді 

та спорту 

 

30. Розбір завдань, робота   з 

членами журі 

1310– 1330 

 

Голова журі Критерії 

оцінювання 

31. Перевірка робіт. 

 

1330 – 1500 

 

Голова та члени 

журі 

 

Результати 

письмових 

робіт 

32. Заповнення протоколів 1500 – 1600 

 

Голова журі 

 

Результати 

тестових та 

письмових 

робіт 

33. Розміщення протоколів на 

сайті Сокирянської міської 

ради 

1800 – 1900 в 

день 

проведення 

олімпіади 

Системний 

адміністратор 

 

Результати 

олімпіади 



 

34. Написання заяв на апеляції 1000 – 1100  

наступного 

дня 

Учасник 

олімпіади, 

апеляційна 

комісія 

Збір заяв на 

апеляцію 

35. Апеляція   

 

1100 – 1230 Апеляційна 

комісія 

Корекція 

результатів  

41. Спільне засідання журі та 

оргкомітету для визначення 

переможців з врахуванням 

апеляції 

1300 – 1330  Журі, 

оргкомітет 

Протокол 

спільного 

засідання журі 

та оргкомітету 

42.  Здача електронної інформації в 

ІППОЧО по підсумках 

проведення олімпіади 

Наступний 

день після 

олімпіади 

 до 1500 

Щербатюк Т.М., 

спеціаліст 

відділу з питань 

освіти, 

культури, 

охорони 

здоровʹя, молоді 

та спорту 

 

 

 


