
 
Україна 

Первомайський професійний ліцей 

Н А К А З 

20.03. 2018 Первомайський №94  

Про підсумки участі учнів Первомайського 

професійного ліцею у ІІІ (обласному) етапі  

Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з предметів  загальноосвітнього циклу 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 

№1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 

навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році», наказів Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 02.02.2018 №2 

«Про проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 

Харківської області у 2017/2018 навчальному році», від 12.03.2018 №54 «Про 

підсумки ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти Харківської області у 2017/2018 навчальному році» на основі спільних 

рішень оргкомітету та журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Харківської області у 2017/2018 навчальному році, учні 

Первомайського професійного ліцею отримали наступні результати: 

з української мови та літератури - Панова Олександра Володимирівна, І 

курс, група №12 - 13 місце (28 балів); 

з хімії - Заяць Поліна Олександрівна, ІІ курс, група №22 - 11 місце (9,5 

балів); 

з біології - Панова Олександра Володимирівна, І курс, група № 12 - 15 

місце (15,5 балів); 

з математики – Панова Олександра Володимирівна, І курс, група №12 - 17 

місце (9 балів); 



з правознавства – Кур’янова Марія Сергіївна, І курс, група №43 - 10 місце 

(19,5 балів); 

з англійської мови – Пилипенко Діана Володимирівна, І курс, група №12 - 

25 місце (25 балів); 

з фізики – Заяць Поліна Олександрівна, ІІ курс, група №22 - 20 місце (8,5 

балів); 

з історії – Кравченко Владислав Віталійович, ІІІ курс, група №32 - 15 місце 

(21 бал); 

з інформатики – Косенко Роман Андрійович, І курс, група №15 - 16 місце 

(53 бали). 

Загальний рейтинг участі учнів ліцею у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах за 2017/2018 навчальний рік складає – 26 місце (32 учасника). 

Командна сума балів - 189,0, 29,53% від максимально можливого. В 2016/2017 

навчальному році  – 34 місце (43 учасника). Командна сума балів - 163,8, 25,6 % 

від максимально можливого. Дані результати говорять про стабільно середній 

рівень навчальних досягнень учнів з базових предметів загальноосвітньої 

підготовки. 

На підставі зазначеного 

НАКАЗУЮ: 

1. Викладачам Блюсюк Н..Ю., Єрмаковій К.І., Довганич Н.О., Коротенко 

Т.В., Лук’янчиковій О.В., Хітун Л.Д., Литвін Т.В.:  

1.1. продовжити роботу з виявлення та розвитку творчого потенціалу та 

здібностей обдарованих учнів; 

1.2. проаналізувати результати своєї роботи щодо підготовки та участі 

учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та виявити причини 

низьких (високих) результатів; 

2. Голові методичної комісії викладачів загальноосвітніх предметів, 

фізичної культури та захисту Вітчизни Блюсюк Н.Ю. розробити методичні 

рекомендації щодо покращення результатів олімпіад та представити їх на 

інструктивно-методичній нараді до 01.06.2018 року.  



3. Методисту Лук’янчиковій О.В. зробити порівняльний моніторинг участі 

учнів ліцею в  ІІІ етапі олімпіади за 2016/2017 та 2017/2018 н.р. 

4. Заступнику директора з НВР Білокінь В.Г. посилити контроль за 

роботою викладачів з обдарованими учнями, практикувати виступи про досвід 

роботи найрезультативніших з них. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                 Г.П. Луханіна 

 

 

З наказом ознайомлені: 

__________ Білокінь В.Г. 

__________ Лук’янчикова О.В. 

__________ Блюсюк Н.Ю. 

__________ Коротенко Т.В. 

__________ Довганич Н.О. 

__________ Литвін Т.В. 

__________ Єрмакова К.І. 


