
 
Україна 

Первомайський професійний ліцей 

Н А К А З 

26.12.2017 Первомайський № 01 – 06/ 410  

 

Про проведення І етапу учнівської 

олімпіади з предмета «Охорона праці» 

 

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 у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 

за  № 1318/20056 (із змінами), наказу Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації «Про проведення ІІ (обласного) етапу олімпіади з 

предмета «Охорона праці» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 

Харківської області у 2017/2018 навчальному році» від 11.12.2017 № 363 та  з 

метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, 

розвитку її інтересів до вивчення предмета «Охорона праці», 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити  організаційний комітет та журі І етапу олімпіади з предмета 

«Охорона праці» серед учнів Первомайського професійного ліцею у 2017/2018 

навчальному році та затвердити їх персональні склади (Додаток 1). 

2. Затвердити порядок проведення І етапу олімпіади з предмета «Охорона 

праці» серед учнів ліцею у 2017/2018 навчальному році (Додаток 2). 

3. Організаційному комітету забезпечити підготовку та проведення І етапу 

олімпіади з предмета «Охорона праці» серед учнів ліцею. 

4. Призначити експертом-консультантом Білокінь В.Г. викладача 

Первомайського професійного ліцею. 



5. Голові методичної комісії викладачів, майстрів виробничого навчання 

зварювального профілю Гаражі Н.О. розглянути та затвердити на засіданні 

завдання для I етапу олімпіади до 15.01.2018. 

6. Викладачу предмета «Охорона праці» Білокінь В.Г.: 

6.1. Згідно з графіком організувати проведення І етапу учнівської олімпіади, 

підготувати підсумковий протокол до 19.02.2018. 

6.2. Узагальнити результати проведення І етапу олімпіади з предмета 

«Охорона праці» серед учнів Первомайського професійного ліцею. 

6.3. За результатами I етапу олімпіади розпочати підготовку до II 

(обласного) етапу. 

7. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з 

НВР  Білокінь В.Г. 

 

Директор          Г.П. Луханіна 

 

 

 

 

 
З наказом ознайомлені: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________  Білокінь В.Г.   

_________________ Лук’янчикова О.В. 

_________________ Литвін Т.В. 

_________________ Гапоненко О.В. 

_________________ Гаража Н.О. 

_________________ Старожилова Г.В.  

 



Додаток 1  

 

 

Склад оргкомітету I етапу учнівської олімпіади  

з предмета «Охорона праці» 

 

Голова оргкомітету – методист Лук’янчикова О.В. 

Члени оргкомітету:  

1. Голова методичної комісії зварювального профілю Гаража Н.О. 

2. Старший майстер виробничого навчання – Старожилова Г.В. 

3. Інженер з охорони праці – Гапоненко О.В. 

 

Склад журі I етапу учнівської олімпіади 

з предмета «Охорона праці» 

 

Голова журі олімпіади – заступник директора з НВР Білокінь В.Г. 

 

Члени журі: 

 Викладачі професійно – теоретичної підготовки: 

- Гаража Н.О. 

- Слюсарев Г.І. 

 

 

Експерт-консультант 

 

Заступник директора з НВР, викладач предмета « Охорона праці» – Білокінь В.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 2 

 

Порядок проведення  

І етапу олімпіади з предмета «Охорона праці» 

серед учнів Первомайського професійного ліцею 

 у 2017/2018 навчальному році 
 

1. І етап олімпіади з предмета «Охорона праці» серед учнів Первомайського 

професійного ліцею у 2017/2018 навчальному  році  проводиться в кабінеті № 35 

«Охорона праці»  15 лютого 2018 року. Початок о 14-00. Термін виконання – 1 

година. Форма проведення – письмова робота. 

2. Кількісний склад учасників І етапу олімпіади з предмета «Охорона праці» серед 

учнів  Первомайського професійного ліцею у 2017/2018 навчальному  році  

становить: учні груп № 12, 15, 18, 43, які мають бали успішності більше 9, а також 

всі бажаючі учні. 

 

Графік проведення І етапу учнівської олімпіади з предмета «Охорона праці» 

серед учнів Первомайського професійного ліцею 

у 2017/2018 навчального року 

 

№ 

з/п 

Номер групи Курс Дата Час Кабінет 

1 12, 15, 18, 22, 

25, 28, 32, 35, 

38, 43 

 

І, ІІ, ІІІ,  

ТУ 

 

15.02.2018 

 

14.00 – 15.00 

 

35 

 

 


