






    Додаток 1 

до  наказу департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

від 29.09.2020  № 131  
 

     

     

 

З В І Т 

про проведення I, II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році 

                                        з                                                                  ____________________________________ 
                                               (назва олімпіади)                                                          (району, міста,  громади, закладу освіти)  

 

1. Відомості про учасників олімпіад: 
Кiлькiсть закладiв освіти, учнi яких 

брали участь у І етапі олiмпiади 
Класи Кiлькiсть учасникiв олiмпiад за етапами 

Кількість  переможців 

ІІ етапу за ступенями дипломів 

міських сільських 
спеціа-

лізованих 
 

I IІ 

І ІІ ІІІ 
міських 

сільських 

(селищ- 

них) 

спеціалізова- 

них 
міських 

сільських 

(селищ- 

них) 

спеціалізова- 

них 

   7          

   8          

   9          

   10          

   11          

   Разом:          

2. Коротко подаються відомості про організацію і проведення олімпіад, виконання учасниками завдань, участь учителів і працівників 

закладів освіти, вносяться пропозиції щодо поліпшення роботи олімпіади. 

 

 

М.П. 

Керівник місцевого органу управління освітою   

Голова оргкомітету олімпіади   

Голова журі олімпіади   

„_____”____________2020  року   

                                  

 

 



Додаток 2 

до  наказу департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

від 29.09.2020  № 131  

 

 

З А Я В К А 

на участь  команди  _________________________________________ 
                                          (району, міста, громади, закладу освіти) 

у  ІІІ   етапі  Всеукраїнської  олімпіади   з                                                                           у  2020/2021 навчальному році 

 

 

За рішенням оргкомітету і журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади на  IІІ  етап  Всеукраїнської  олімпіади направляються такі учні-

переможці ІІ етапу олімпіади:                                                                                                                                                                                                      

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я  та 

по батькові учня 

Число, 

місяць 

(словами), 

рік 

народження 

Найменування 

закладу освіти 

Клас 

(курс) 

навчання 

Клас (курс), 

за 

який буде 

виконувати 

завдання на 

олімпіаді 

Місце, 

зайняте 

на 

ІІ етапі 

олімпіади 

Прізвище, ім'я 

та по батькові 

працівника, 

який підготував 

учня 

Додаткова 

інформація 

(комп’ютерна 

мова програму-

вання) 

         

         

         

         

         

 

Керівником команди призначено___________________________________________________________________      

                                                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові, посада)  

 

 

 

М.П. 

Керівник місцевого органу управління освітою   

Голова оргкомітету олімпіади   

Голова журі олімпіади   

„______”____________2020  року   
 



Додаток 3 

до  наказу департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

від 29.09.2020  № 131 

 
Пропозиції _____________________________району/міста/громади/закладу освіти 

персонального складу фахівців щодо участі у роботі оргкомітету, журі ІІІ етапу  

учнівських олімпіад та відбірково-тренувальних зборах 

№ 

з/п 
Предмет викладання Прізвище та ініціали 

Основна 

посада 

Місце роботи (повна 

назва закладу освіти) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педзвання 

Класи, 

у яких 

викладатиме 

1. Українська мова і л-ра      

2. Історія      

3. Правознавство      

4. Англійська мова      

5. Німецька мова      

6. Французька мова      

7. Математика      

8. Фізика      

9. Астрономія      

10. Хімія      

11. Біологія      

12. Екологія       

13. Географія      

14. Економіка      

15. Інформатика      

16. Інформаційні технології      

17. Трудове навчання (технічна праця)      

 Трудове навчання (обслуговуюча праця)      

18. Російська мова і л-ра      

19. Румунська мова і л-ра      

20. Угорська мова і л-ра      

21. 
Українська мова і л-ра в школах з 

угорською та румунською мовами навчання 

     

 



    Додаток 4 

до  наказу департаменту освіти і науки 

    облдержадміністрації 

    від 29.09.2020  № 131 

    

 

 

Терміни проведення ІІ етапу олімпіад  

 

 

Навчальні предмети Терміни проведення 

англійська мова 9 листопада 2020 року 

екологія 10 листопада 2020 року 

німецька мова 11 листопада 2020 року 

географія 12 листопада 2020 року 

французька мова 13 листопада 2020 року 

біологія 16 листопада 2020 року 

історія 17 листопада 2020 року 

фізика  18 листопада 2020 року 

економіка 19 листопада 2020 року 

трудове навчання (технології) 20 листопада 2020 року 

математика  23 листопада 2020 року 

українська мова і література  24 листопада 2020 року 

хімія 25 листопада 2020 року 

угорська мова і література 26 листопада 2020 року 

інформатика  27 листопада 2020 року 

інформаційні технології  30 листопада 2020 року 

російська мова і література 1 грудня 2020 року 

правознавство 2 грудня 2020 року 

румунська мова і література 3 грудня 2020 року 

астрономія 4 грудня 2020 року 

українська мова і література в   школах з 

угорською та румунською мовами навчання 
7 грудня 2020 року 

 

 

 

 



    Додаток 5 

до  наказу департаменту освіти і науки 

    облдержадміністрації 

    від 29.09.2020  № 131 
 

 

Терміни проведення ІІІ етапу олімпіад  

 

Предмет Дата проведення Місце проведення 

англійська мова 11 січня 2021 року ЗІППО 

німецька мова 12 січня 2021 року ЗІППО 

французька мова 13 січня 2021 року ЗІППО 

екологія 14 січня 2021 року ЗІППО 

географія  15 січня 2021 року ЗІППО 

угорська мова та література 18 січня 2021 року ЗІППО 

українська мова та література 20 січня 2021 року ЗІППО 

фізика 21 січня 2021 року ЗІППО 

історія 22 січня 2021 року ЗІППО 

економіка 25 січня 2021 року ЗІППО 

румунська мова та література 26 січня 2021 року ЗІППО 

хімія 27 січня 2021 року ДВНЗ „УжНУ” 

російська мова та література 28 січня 2021 року ЗІППО 

трудове навчання (технології) 29 січня 2021 року 

Ужгородська 

загальноосвітня 

школа 

І – ІІІ ступенів № 8 

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

області 

астрономія 1 лютого 2021 року ЗІППО 

правознавство 2 лютого 2021 року ЗІППО 

українська мова та література 

в школах з угорською, 

румунською мовами  

навчання 

3 лютого 2021 року ЗІППО 

математика 

згідно з графіком 

МОН України 

ЗІППО 

біологія ЗІППО 

інформатика 
ДВНЗ „УжНУ” 

інформаційні технології 

 

 


