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Про проведення ІІІ етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з  навчальних предметів у 2020 році 

 

     На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06 серпня 2019 

року № 1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 

2019/2020 навчальному році», відповідно до Умов проведення І-ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, затверджених 

наказом головного управління освіти і науки від 25.09. 2012 р. № 756 (зі змінами і 

доповненнями) 

НАКАЗУЄМО: 

1. Провести у 2020 році ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів на базі відповідних факультетів Львівського національного 

університету імені Івана Франка у такі терміни: 

25 січня -  правознавство, математика, біологія; 

01 лютого - історія, економіка, астрономія; 

08 лютого – українська мова  і  література,  інформаційні технології, 

географія;  

15 лютого – іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська), 

інформатика;  

15-16  лютого – хімія; 

22 лютого -  екологія; 

22-23 лютого – фізика. 

2. Провести засідання апеляційних комісій з вищевказаних учнівських олімпіад: 

26 січня - правознавство, математика, біологія; 

02 лютого - історія, економіка, астрономія; 

09 лютого – українська мова  і  література,  інформаційні технології, 

географія;  

16 лютого – іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська), 

інформатика, хімія;  

23 лютого – фізика, екологія. 



3. Затвердити склади  комісій зі складання завдань (додаток 1), оргкомітетів і журі 

(додаток 2), експертів (додаток 3) ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів.  

4. Деканам відповідних факультетів: механіко-математичного, біологічного, 

філологічного, фізичного, хімічного, юридичного, прикладної математики та 

інформатики, іноземних мов, економічного, історичного, географічного 

Львівського національного університету імені Івана Франка спільно з 

відповідальними працівниками Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» забезпечити 

підготовку приміщень та необхідного обладнання для проведення олімпіад. 

5. Головам оргкомітетів олімпіад: 

5.1. Забезпечити реєстрацію учасників з 9.00 год., початок олімпіад о 10.00 

год. 

5.2. До участі в олімпіадах допускати учнів відповідно до рейтингу, 

визначеного наказом Департаменту освіти і науки від 03 вересня 2019 року №07-

01/319 та заявок, затверджених місцевими органами управління освітою.  

6. Керівникам місцевих органів управління освітою: 

6.1. Призначити керівників команд відповідальними за збереження життя і 

здоров’я учнів під час відрядження на олімпіаду; 

6.2. Віднести на рахунок коштів місцевих органів управління освітою 

витрати на проїзд учнів-учасників Ш етапу олімпіад та відрядження керівників 

команд, членів оргкомітетів і журі . 

7. Комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» (М. Кацюба): 

7.1. Провести фінансування витрат на проведення  олімпіад відповідно до 

кошторису. 

7.2. У лютому-березні 2020 року провести відбірково-тренувальні збори з 

підготовки команд до участі у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів. 

8. Контроль за виконанням наказу доручити начальникові управління 

дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту, 

позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних 

закладів і науки департаменту Г. Яворовській та проректорам університету 

відповідно до їх посадових обов‘язків. 
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