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№
м. Дніпропетровськ

Про підсумки проведення
I етапу та результати участі
учнів ВПУ в олімпіадах із базових дисциплін
Згідно з наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від
19.08.2013 № 642/0/212-13 «Про проведення Всеукраїнських учнівських
олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2013-2014 навчальному році»,
відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські турніри, олімпіади,
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, на виконання наказу директора ДНЗ
«МВПУПІТ» від 04.11.2013 № 224, з метою виявлення і заохочення
обдарованої учнівської молоді, розвитку інтересів учнів, їхніх нахилів та
природних обдарувань училищі у період з 28 жовтня по 08 листопада 2013 р.
було проведено I етап предметних олімпіад із 11 предметних олімпіад, у
якому взяло участь 147 учнів ВПУ, що становить 37% від загальної кількості
учнів. Можна відзначити відчутне зростання інтересу учнів до олімпіадних
змагань порівняно з минулим роком. У 2012–2013 н.р. в I етапі брали участь
98 учнів ВПУ, що становило 22%. Найбільшу активність проявили учні на
олімпіадах з української мови та літератури, математики, хімії та
інформатики.
Переможці I етапу предметних олімпіад були направлені для участі в II
очному (обласному) етапі. За результатами участі призове місце посіли учні
ДНЗ «МВПУПІТ» з математики та інформатики. Так, за результатами II етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики серед учнів I курсу ПТНЗ
четверте місце посів Пономаренко Р.І. (гр. № 4), набравши 13 балів із 26
максимальних, а серед учнів II курсу перше місце отримала Куксова А.О. (гр.
№ 2) набравши максимальну кількість балів – 14. В олімпіаді з інформатики
перше місце отримав Романов І.Ю.(гр. № 2), який набрав 49 балів із 54
максимальних.

Результати участі в II очному (обласному) етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади з української мови та літератури – II курс та історії I та
II курс стали також успішними, учні ДНЗ «МВПУПІТ» ввійшли у десятку
кращих по області, а саме: Олексієнко М.В. посіла VIII місце з української
мови та літератури – II курс; Федоряк М.В. – VI місце з історії I курс,
Олексієнко М.В. – VIII місце II курс.
Поряд із цим, навчальний заклад має вагомі здобутки з інших базових
дисциплін, які передбачали проведення II етапу у заочному вигляді:
англійської мови, географії, хімії, економіки, інформатики, фізики, екології,
правознавства.
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 (Юдіна М.В.) відзначити
учнів-призерів (I та IV місця) – Куксову А.О., Пономаренко Р.І.,
Романова І.Ю.
2. За плідну роботу з розвитку творчих здібностей учнів, підвищення
їхніх навчальних можливостей оголосити подяку викладачам математики –
Макаренко Т.М. та інформатики Гончаровій І.П., учні яких посіли призові
місця, із занесенням до трудової книжки.
3. Головам методичних комісій (Єловій Г.І., Родіній А.О.,
Баранець О.В.):
3.1. Проаналізувати до 08.01.2014 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. Практичному психологові до 4 лютого 2014 р. провести вивчення
індивідуальних нахилів учнів та за допомогою викладачів створити банк
даних училища «Обдарованість».
3.3. 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.
3.4. Викладачеві правознавства – Ковбасі В.М. в подальшому не
порушувати терміни проведення олімпіад з правознавства та своєчасно
здавати звітну документацію.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
НМР – Юденкову О.П.
Директор ДНЗ «МВПУПІТ»
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