
 
Україна 

Первомайський професійний ліцей 

Н А К А З 

16.02.2018 Первомайський № 65 

 

Про підсумки І етапу учнівської 

олімпіади з предмета «Охорона праці» 

 

Згідно з п. 1.2 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 у Міністерстві юстиції України 

17.11.2011 за  № 1318/20056 (із змінами),  наказу Первомайського 

професійного ліцею від 26.12.2017 № 01 – 06/410 «Про проведення І етапу 

учнівської олімпіади з предмета «Охорона праці»» та з метою створення 

належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її 

інтересів до вивчення предмета «Охорона праці» 15.02.2018 р. було проведено І 

етап учнівської олімпіади з предмета «Охорона праці». 

Всього у І етапі олімпіади взяли  участь 11 учнів, що становить 5 %  від 

загальної кількості учнів ліцею. 

Результати проведення І етапу Олімпіади свідчать, що рівень навчальних 

досягнень конкурсантів відповідає вимогам навчальної програми з «Охорони 

праці». За підсумками І етапу олімпіади кращими визнані:  

І місце: учень групи №25 – Фомичов Олег; 

ІІ місце: учень групи №43 – Красатюк Костянтин; 

ІІІ місце: учениця групи №12 – Панова Олександра та учениця групи №22 – 

Влащенко Марина, які набрали однакову кількість балів. 

Враховуючи вищезазначене,  

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити підсумковий протокол проведення І етапу учнівської 

олімпіади з охорони праці у 2017/2018 навчальному році (Додаток 1). 

        2.Направити переможця І етапу учнівської олімпіади Фомичова Олега учня 

групи №25, який зайняв І місце для участі у ІІ (обласному) етапі олімпіади з 

предмета «Охорона праці»  серед учнів ПТНЗ Харківської області до 

Державного навчального закладу «Харківське вище професійне училище №6». 

 15.03.2018р.  

 

 



3.Забезпечити викладачу предмета «Охорона праці» Білокінь В.Г. якісну 

підготовку учня у ІІ (обласному) етапі олімпіади з предмета «Охорона праці». 

4.Відповідальною за охорону праці, БЖД учня в день проведення ІІ 

(обласного) етапу олімпіади з предмета «Охорона праці» призначити викладача 

Білокінь Вікторію Григорівну, яка підготувала і буде супроводжувати учасника 

олімпіади до місця проведення обласної олімпіади. 

5.Голові методичної комісії педагогічних працівників зварювального 

профілю Гаражі Н.О.: 

 – проаналізувати підсумки І етапу учнівської олімпіади з охорони праці у 

2017/2018 навчальному році й забезпечити її обговорення на засіданні 

методичної комісії. 

До 28.02.2018 

6.Подати заявку на участь у ІІ (обласному) етапі олімпіади з предмета 

«Охорона праці». 

7.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР 

Білокінь В.Г. 

 

 

 

 
 

Директор       Г.П. Луханіна 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до наказу від 16.02.2018 №  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Первомайського 

професійного ліцею 

_________ Г.П. Луханіна 

"___" _______ 2018 

 

ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ 

 
І етапу олімпіади серед учнів Первомайського професійного ліцею 

з предмету «Охорона праці»  у  2017/2018 навчальному році 

 

Дата проведення: 15.02.2018 року 

Взяли участь:  11 учасників 

Викладач: Білокінь Вікторія Григорівна 

 

№ 

з/п 

Прізвище та ім’я 

учасника 
№ 

 групи 
Професія 

Код 

роботи 

Кількість балів за 

рівнями навчальних 

досягнень учнів 

Сума 

балів 
(0-

100) Р
ей

ти
н

г 

І 
(0-25) 

ІІ 
(0-20) 

ІІІ 
(0-30) 

ІV 
(0-35) 

1 Ващенко 

Марина 
22 

Кухар, кондитер К 20 15 30 25 90 3 

2 Головка Тетяна 12 Кухар, кондитер Д 20 15 30 20 85 4 

3 Ільїн Ілля  43 
Офісний службовець 

(бухгалтерія) 
Л 15 15 30 15 75 7 

4 Красатюк 

Костянтин 
43 

Офісний службовець 

(бухгалтерія) 
И 20 15 30 27,5 92,5 2 

5 Кур’янова Марія 43 
Офісний службовець 

(бухгалтерія) 
Б 15 15 25 25 80 5 

6 Кухар Анастасія 12 
Кухар, кондитер З 15 15 30 17 77 6 

7 Панова 

Олександра 
12 

Кухар, кондитер Ж 25 15 30 20 90 3 

8 Пилипенко 

Діана 
12 

Кухар, кондитер А 15 5 25 30 75 7 

9 Пономарьова 

Олена 
43 

Офісний службовець 

(бухгалтерія) 
В 15 15 25 25 80 5 

10 Рибалка Тетяна 12 Кухар, кондитер Е 20 10 30 25  85 4 

11 Фомичов О.В. 25 тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 
виробництва категорії 

«A1», «А2»; слюсар з 

ремонту с/г машин та 
устаткування; водій 

автотранспортних засобів 

категорії «C» 

Г 20 15 30 30 95 1 

 

Типові помилки:  

- учні не точно дають визначення понять нещасний випадок, виробничий 

травматизм. 

 



 

Первомайський професійний ліцей 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у ІІ етапі олімпіади з предмета «Охорона праці» 

 у 2017/2018 н.р. 

 

 

Прізвище та  ім’я  

 учня 

К
у

р
с 

н
а

в
ч

а
н

н
я

 

Г
р

у
п

а
 

Професія, з якої 

навчається 

Додаткова інформаціяПрізвище 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

викладача 

Фомичов Олег 2 25 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва категорії 

«A1», «А2»; слюсар з 

ремонту с/г машин та 

устаткування; водій 

автотранспортних 

засобів категорії «C» 

Білокінь 

Вікторія 

Григорівна 

 

 

 

 

 

            Директор                                                   Г.П. Луханіна 

                                             

         

      

 

                            

 
 


