МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ З
ПОЛІГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
НАКАЗ
12жовтня 2016 року

№ 250
м. Дніпропетровськ

Про проведення олімпіад
із загальноосвітніх предметів
у ДНЗ «МВПУПІТ» у 2016-2017 н.р.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
19.08.2016 р. № 1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і
турнірів з навчальних предметів у 2016-2017 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 року № 1099, керуючись листом НМЦПТО у
Дніпропетровській області від 11.10.2016 р № 13/4-216, з метою пошуку,
підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді
НАКАЗУЮ:
1. Викладачам ПТНЗ провести учнівські олімпіади з української мови і
літератури, англійської мови, історії, правознавства, економіки, математики,
фізики, хімії, біології, екології, географії, інформаційних технологій:
І етап – з 26 жовтня до 09 листопада 2016 року за завданнями,
складеними викладачами самостійно на рівні програмових вимог і
погодженими методичними комісіями та методичною радою навчального
закладу – до 25.10.2016 р.
2. Викладачам ПТНЗ (Єловій Г.І., Ус Л.В., Ковбасі В.М.,
Афанасьєвій О.Ю., Макаренко Т.М., Безкровній О.А., Родіній А.О.,
Гончаровій І.П.) здати звіти про кількість учасників по курсах, роботи
переможців і попередні заявки на участь у ІІ етапі серед учнів ПТНЗ надати
до НМЦ ПТО у Дніпропетровській області до 16 листопада, а також
заступнику директора з НМР – Юденковій О.П. до 10 листопада цього року.
3. Забезпечити участь переможців училищних олімпіад у ІІ заочному
етапі, який буде проведено в НМЦ ПТО з визначенням переможців-учасників

ІІІ обласного етапу на базі ДОІППО з англійської мови, хімії, біології,
географії.
Другий очний етап буде проведено за завданнями НМЦ ПТО виключно
для переможців І етапу (І місце):
– з української мови і літератури 26 листопада у ДЦПО;
– з історії 28, 29, 30 листопада в режимі он-лайн;
– з математики 15, 17, 18 листопада а режимі он-лайн;
– з фізики 22, 23, 24 листопада в режимі он-лайн;
– з правознавства 6, 7,8 грудня в режимі он-лайн;
– з екології 15 грудня (захист проектів).
Початок роботи о 10.00.
Після визначення переможців II етапу НМЦ ПТО у Дніпропетровській
області сформує команди учнів для участі у третьому етапі обласних
олімпіад за графіком ДОІППО.
4. Методичній комісії природничо-математичних дисциплін (голова –
Родіна А.О.) розглянути можливість участі учнів у математичному,
природничому та фізичному конкурсах «Кенгуру», «Колосок», «Левеня» та
подати письмові пропозиції до навчальної частини – заст. директора з НМР
Юденковій О.П.
5. Методичній комісії суспільно-гуманітарних дисциплін (голова –
Єлова Г.І.) розглянути можливість участі учнів у конкурсах з англійської
мови «Грінвіч» та інші, подати письмові пропозиції та детальний звіт про
участь до навчальної частини – заст. директора з НМР Юденковій О.П.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
НМР – Юденкову О.П., заступника директора з НВР – Гончарову І.П.
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