
Д О В І Д К А  

про підсумки І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних дисциплін у 2020/2021 навчальному році 
 

             І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

дисциплін у 2020/2021 навчальному році проводилися  відповідно наказу 

Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 № 1175 «Про проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 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 22.09.2011 № 1099, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 (із змінами), 

Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів у Харківській області, затверджених наказом 

Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної 

адміністрації від 25.04.2012 № 241, зареєстрованим у Головному управлінні 

юстиції у Харківській області 14.06.2012 за № 42/1405, наказу Департаменту  

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 27.10.2020 № 

146 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів у Харківській області у 2020/2021 навчальному році», 

наказу відділу освіти від 28.10.2020 № 121 «Про проведення І, ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2020/2021 

навчальному році», наказу Мурафської ЗОШ І-ІІІ ступенів від 29.10.2020 № 

91 «Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році»  з 03.11.2020 по 

13.11.2020 в закладі було проведено І етап учнівських олімпіад із 4 

навчальних предметів:  географії, історії, української мови та літератури, 

біології.            

У І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів взяли участь 41 учень 7-11-х  класів закладу, що становить 29 % 

від загальної кількості учнів 7-11-х класів.   

 Кількість учасників  олімпіади з географії (12 учнів), української 

мови та літератури (6 учнів), з історії – (9 учнів), біології(6 учнів), хімії(4 

учні), російська мова та література(4 учні). 

Призерами І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стали 27 школярі, 

що становить від кількості учасників І етапу (65%): з  них І місце здобули 9 

учнів (34 %), ІІ місце – 3 учнів (11 %), ІІІ місце – 15 учнів (55%).  Для участі 

в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад було направлено 

11 учнів – переможці шкільного етапу. 

В цілому І етап пройшов організовано. Складено графік олімпіад, створено 

журі для перевірки олімпіадних робіт та визначення переможців і призерів І 

етапу. Кількість учасників шкільних олімпіад зменшилася порівняно з 



попередніми навчальними роками. Певною мірою, таку тенденцію можна 

пояснити відсутністю паралелів та з карантинними обмеженнями. 

Адміністрацією школи було узагальнено матеріали, вчасно подано заявки на 

участь у ІІ (районному) етапі учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

ІІ (районний) етап учнівських олімпіад проходив онлайн на платформі 

ZOOM на базі навчального закладу. Вчителі школи, які були залучені до 

роботи у складі журі районних предметних олімпіад, своєчасно з’являлися, 

об’єктивно підходили до оцінювання робіт учнів. 

У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад взяли участь 6 учнів школи.  

Результати олімпіад показали, що педагогічним колективом проводиться 

певна робота з розвитку інтересів учнів до знань. 

З завданнями  учасники  олімпіад справилися добре. Глибокі знання показали 

учні на олімпіадах з української мови та літератури та  історії. 

Всього учні школи у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад вибороли 4 призових 

місць, з них: 

І – 2  місця; 

ІІІ – 2 місця.  

Високі результати на ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад 

продемонстрували такі учні: 
1.  Мельник Дар’ я Українська мова 

та література 

І місце 11 клас 

2.  Шопінська Єлизавета Українська мова 

та література 

І місце 10 клас 

3.  В’юнник Анастасія Українська мова 

та література 

ІІІ місце 7 клас 

4.  Рідкокаша Максим Історія ІІІ місце 10 клас 

Призерів підготували такі вчителі: 
В’юнник Людмила Миколаївна Історія 1 призер 

Давидич Наталія Миколаївна Українська мова та література 1 призер 

Базюра Валентина Василівна Українська мова та література 2 призера 

Аналіз результативності виступу учнівської команди школи у ІІ етапі 

олімпіад, порівняльні результати виступу команди у попередні роки свідчать 

про те, що педколективом проводиться робота щодо розвитку інтересів учнів 

до поглиблення знань з базових дисциплін, проводиться робота з 

обдарованими дітьми. 

   В І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України учениця 10 класу  Шопінська 

Єлизовета отримала  диплом І ступеню. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:    

1. Проаналізувати результати І етапу Всеукраїнських олімпіад на засіданні  

шкільних методичних студій.  

2. Адміністрації закладу:              

2.1. Створювати в навчальному закладі необхідні умови для роботи з 

обдарованими дітьми.              

2.2. Під час складання навчального плану продумувати систему завдань з 



метою поглиблення знань учнів з окремих галузей знань, розвитку 

інтелектуальних здібностей учнів. 
 


