
Організаційно-методичний супровід другого етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з хімії у 2019-2020 н.р.

Звертаємо  вашу  увагу  на  те,  що  у  2019/2020  навчальному  році
інтелектуальні  змагання учнів  проводяться  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
р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 р. за №
1318/20056 (далі – Положення), наказу Міністерства освіти і науки України
від  06.08.2019  р.  №  1077  «Про  проведення  Всеукраїнських  учнівських
олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році»,
наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 16.09.2019 р. №
483/0/212-19 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів
з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», листа ДАНО ДОР від
19.09.2019 №856 «Про деякі питання організації  та проведення учнівських
олімпіад з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році». 

17.11.2019  відбудуться  змагання  другого  етапу  Всеукраїнської
учнівської  олімпіади  з  хімії.  У  другому  етапі  Всеукраїнської  учнівської
олімпіади  з  хімії  беруть  участь  учні  7-11  класів.  Змагання  передбачають
виконання  учасниками  конкурсної  роботи,  що  складається  з  10  задач  і
представляють усі змістові лінії «олімпадної».

Завдання  для  другого  етапу  складає  предметно-методична  комісія,
методичну та організаційну координацію здійснює КЗВО “ДАНО ДОР”.

Члени предметно-методичної комісії несуть повну відповідальність за
збереження інформації про конкурсні завдання до того, як вони потраплять
до оргкомітетів міст, районів та закладів обласного підпорядкування.

Кожен учень, учасник  ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії 2019 –
2020  н.р.,  отримує  індивідуальний  пакет  з  завданнями.  Необхідно
розтиражувати  завдання  олімпіади  в  необхідній  кількості.  Завдання  (у
тестовій формі) в основному будуються на знаннях програмного матеріалу, а
також  містять  елементи  знань,  що  випереджають  програму.  Завдання
оцінюються  у  різну  кількість  балів,  але  загальна  сума  у  кожному  класі
становіть 100 балів.  На обласний етап запрошуються учні,  які  набрали не
менш 40 балів. Склад команди визначається рейтингом місту та району.

Початок туру ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії 2019 – 2020 н.р.
–  о  9.00  годині  ранку  17.11.2019  року.  Термін  виконання  –  4  години.
Відповіді  надійдуть  на  електронну  адресу  відповідальної  особи  за
проведення олімпіади з хімії за годину до закінчення олімпіади. 

Звертаємо  увагу,  що  згідно  наказу  департаменту  освіти  і  науки
Дніпропетровської  облдержадміністрації  від  16  вересня  2019  року
№ 483/02/212-19  «Про  проведення  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  і
турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», відповідно
до листа КЗВО «ДАНО ДОР» «Про деякі питання організації та проведення



учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019/2019 навчальному році»
другі етапи олімпіад проводяться по районам області, містам та навчальним
закладам обласного підпорядкування,  також заявки приймаються лише від
районів,  міст  та  навчальних  закладів  обласного  підпорядкування,  від  цих
структур  призначаються  відповідальні  за  проведення  олімпіад.  Прізвище,
ім’я,  по  батькові  відповідального(ної),  контактний  номер  телефону,
електронна  адреса  повідомляються  координатору  від  Академії  –  Швидуну
Віктору Миколайовичу на електронну адресу – Shvidun2006@ukr.net.

За результатами другого етапу має бути сформована команда для участі
у  третьому  етапі,  кількісний  склад  команд  сформований  за  результатами
пропозицій районів, міст та навчальних закладів обласного підпорядкування.
Команди формуються  за  результатами другого  етапу в  районах,  містах та
навчальних закладах обласного підпорядкування. 

Заявки  на  участь  у  третьому  етапі  приймаються  до  двадцять
сьомого грудня  2019 року  у паперовому варіанті  на адресу  академії  та в
електронному  варіанті  до  двадцять  шостого  грудня  на  адресу
Shvidun2006@ukr.net  згідно  встановленої  форми.  Заявки,  у  яких  порушено
запропоновану  форму  або  назви  навчальних  закладів  будуть  вказані
неправильно будуть повертатися.

Просимо  звернути  увагу  на  особливість  організації  другого  етапу
учнівських олімпіад з хімії:

-  олімпіада  проводиться  в  усіх  регіонах  області  одночасно  17
листопада, розпочати письмову роботу учні повинні о 10 годині;

- спілкування з головами оргкомітету та журі під час проведення
олімпіади буде відбуватися через систему ADOBECONNECT;
-  17  листопада  о  9.00  на  адреси  відповідальних  прийдуть  листи  з

паролями від завдань олімпіади ;
-  оргкомітет  буде  мати  можливість  завантажити  архіви  з  текстами

завдань  17  листопада  о  9-20  через  мережу  ІНТЕРНЕТ  у  системі
ADOBECONNECT та провести тиражування;

-  розв’язання завдань будуть розміщені  в  системі  ADOBECONNECT
після 14-30;

-  під час виконання та перевірки робіт ( за наявністю технічних умов)
буде надана можливість on-line консультацій регіональних журі з членами
предметно-методичної комісії в системі ADOBECONNECT.

Про режим спілкування буде повідомлено в системі 15 листопада;
-  під  час  проведення  олімпіади  прохання  головам  журі  задавати

питання щодо формулювань задач, виявлених некоректностей та слідкувати
за відповідною інформацією в системі ADOBECONNECT;

-  завдання  будуть  підготовлені  в  pdf-  форматі,  тому  оргкомітетами
треба забезпечити можливість читання та тиражування матеріалів.

Член предметно-методичної комісії з хімії, 
кандидат педагогічних наук, доцент Л.М. Зламанюк


