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Про підсумки проведення
I та II етапів та результати участі
учнів ВПУ в олімпіадах із базових дисциплін
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
08.08.2014р. № 918 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і
турнірів з навчальних предметів у 2014-2015 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, враховуючи рекомендації НМЦПТО у
Дніпропетровській області від 08.10.2014 № 13/4-224 та наказ Департаменту
освіти і науки № 610/0/212-14 від 08.10.2014 здійснено системну роботу
щодо пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої
молоді. На виконання наказу директора ДНЗ «МВПУПІТ» від 13.10.2014 №
208 викладачами ПТНЗ було проведено учнівські олімпіади з української
мови і літератури, англійської мови, історії, правознавства, економіки,
математики, фізики, хімії, біології, екології, інформаційних технологій: І етап
– з 27 жовтня до 07 листопада 2014 року за завданнями, складеними
викладачами самостійно на рівні програмових вимог і погодженими
методичними комісіями та методичною радою навчального закладу.
У першому етапі із 11 предметних олімпіад взяло участь по 8 – 10 осіб
по кожній дисципліні на першому і другому курсах навчання, в цілому 164
учнів ВПУ, що становить 41% від загальної кількості учнів. Можна
відзначити відчутне зростання інтересу учнів до олімпіадних змагань
порівняно з минулим роком. У 2013–2014 н.р. в I етапі брали участь 147 учнів
ВПУ, що становило 37%. Найбільшу активність проявили учні на

олімпіадах з математики, інформатики та економіки. Особливого значення в
цьому році набули правові турніри, під час участі в яких команда МВПУПІТ
посіла на рівні міста третє місце.
Переможці I етапу предметних олімпіад були направлені для участі в II
очному (обласному) етапі. Так, за результатами II етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з математики (он-лайн режим) серед учнів I курсу ПТНЗ
шосте місце посіла Турчина К.В. (гр. № 14 ), набравши 13 балів із 22
максимальних, а серед учнів II курсу п’яте місце отримав Пономаренко Р.І.
(гр. № 4) набравши 17 балів із максимальної кількісті – 22.
В олімпіаді з інформатики друге місце отримав Міленький О.О.(гр. №
1), який набрав 62 бали із 65 максимальних.
Результати участі в II очному (обласному) етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади з української мови та літератури не показали ніяких
результатів із-за неналежної організації, учасники на змагання не з’явились,
що свідчить про слабку взаємодію викладачів з майстрами в.н. до організації
таких заходів.
Результати олімпіади з фізики також стали також успішними, учні ДНЗ
«МВПУПІТ» ввійшли у п’ятірку кращих по області, а саме: Турчина К.В. (гр.
№ 14 ), набравши 20 балів із 27 максимальних посіла 5 місце (учні перших
курсів), а серед учнів II курсу четверте місце отримав Пономаренко Р.І. (гр. №
4) набравши 25 балів із максимальної кількісті – 28.
Результати олімпіади із історії також заслуговують уваги –
Олешкевич О.О. (гр. № 3, перший курс) отримав 17 балів із 19 максимальних,
посівши п’яте місце; серед учнів другого курсу Бєдіна В.Р. (гр. 4) посіла
також п’яте місце набравши 17 блів із 23 максимальних.
В конкурсі екологічних проектів участь була забезпечена, але вагомих
здобутків наша команда не отримала.
Виходячи із зазначеного вище та з метою покращення якості підготовки
учнів до предметних олімпіад, підвищення результативності участі учнів
училища в II етапі всеукраїнських учнівських олімпіад, підвищення рейтингу
навчального закладу,
НАКАЗУЮ:
1. Учнівському профспілковому комітетові (Гудимова Т.М.) відзначити
учнів-призерів Турчину К.В., Пономаренко Р.І., Олешкевич О.О., Бєдіна В.Р.,
Міленього О.О.
2. За плідну роботу з розвитку творчих здібностей учнів, підвищення
їхніх навчальних можливостей оголосити подяку викладачу інформатики
Гончаровій І.П., учень якої посіви призове місце.
3. Головам методичних комісій (Єловій Г.І., Родіній А.О.,
Баранець О.В.):
3.1. Проаналізувати до 09.01.2015 р. результати участі учнів у I та II
етапах всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін із метою
покращення роботи з обдарованими дітьми, підготовки їх до участі в III етапі
учнівських олімпіад.

3.2. Усім педагогічним працівникам ДНЗ «МВПУПІТ» в подальшій
викладацькій діяльності приділяти більше уваги методичному супроводу
процесу підготовки учнів до олімпіад; розробити збірки орієнтовних завдань;
активізувати участь учнів в очних та інтернет-олімпіадах; підвищити рівень
наставницької роботи з учнями, які потенційно можуть бути учасниками
олімпіади.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
НМР – Юденкову О.П.
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