
 

Хмельницька область 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т   

С Т А Р О К О С Т Я Н Т И Н І В С Ь К О Ї  М І С Ь К О Ї  Р А Д И  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

12.09.2016 Старокостянтинів    №136 

 

    Про проведення І міської 

інтернет-олімпіади з історії у 2016/2017 

навчальному році 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

11.06.2012 року  № 671 «Про проведення Всеукраїнських учнівських інтернет 

– олімпіад» з метою стимулювання творчого самовдосконалення учнівської  

молоді, виявлення серед учнів загальноосвітніх шкіл міста обдарованих дітей 

та залучення їх до олімпіадного руху, якісної підготовки учнів 8-11 класів до 

участі у Всеукраїнській олімпіаді, підвищення інтересу до історії, 

впровадження в навчально–виховний процес прогресивних форм і методів 

навчання, стимулювання інтересу учнів до оволодіння сучасними 

інформаційними технологіями, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити:  

1.1. Положення про проведення міської інтернет-олімпіади з історії 

України (додаток 1).  

1.2. Склад оргкомітету, журі та порядок проведення олімпіади 

(додатки 2-3) 

2. Провести  у 2016 року міську інтернет - олімпіаду з історії України 

для учнів 8-11 класів у два тури: 

 перший з 26 вересня по 06 жовтня; 

   другий з10 по 17 жовтня. 

3. Доручити організацію і  проведення:  

І туру – Старокостянтинівській ЗОШ І-ІІІ ст. №6 (Цісарук  Н.В.) та 

Старокостянтинівській ЗОШ І-ІІІ ст.. №7 ( Шевченко О.Г.); 



ІІ туру- Старокостянтинівському НВК, спеціалізована школа І ст., 

гімназія ім. Героя України С.М. Бондарчука (Боднар Л.М.) та 

Старокостянтинівському ліцею ім..М.С.Рудяка (Франчук  Т.І.).  

4. Міському методичному кабінету(Драчук А.В.): 

4.1.  Забезпечити проведення Інтернет-олімпіади з математики. 

4.2.  Підвести підсумки Інтернет-олімпіади та визначити переможців. 

5. Директорам ЗНЗ забезпечити участь в інтернет-олімпіаді з 

математики учнів 8-11 класів. 

6. Директорам  Старокостянтинівського ліцею ім. .М.С.Рудяка,, 

Старокостянтинівському НВК, спеціалізована школа І ст., гімназія ім. Героя 

України С.М. Бондарчука, Старокостянтинівських ЗОШ І-ІІІ ст..№ 6, 7 

(Франчук Т.І, Боднар Л.М., Цісарук Н.В., Шевченко О.Г.): 

6.1.Забезпечити організацію та проведення відповідних турів  

олімпіади. 

6.2.Забезпечити своєчасну підготовку завдань та оголошення 

результатів  відповідного туру. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти Лавренюк О.М. 

 

 

Начальник управління освіти                                        А. П. Пасічник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до наказу  управління освіти 

від 12.09.2016 р. № 136                                      

Положення 

про проведення міської учнівської Інтернет – олімпіад з історії України 

1. Загальні положення 

1.1. Міська  учнівська Інтернет - олімпіада з історії України проводяться міським 

методичним кабінетом управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради спільно Старокостянтинівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ст. №6 під 

керівництвом управління освіти виконкому Старокостянтинівської міської ради з 

використанням передових інформаційних та телекомунікаційних технологій, зокрема 

шляхом передачі інформації через мережу інтернет. 

1.2.Підготовку та проведення змагань здійснює базовий оргкомітет, затверджений 

наказом управлінням освіти виконавчого комітету  Старокостянтинівської міської ради. 

1.3. Основною метою Інтернет - олімпіади є : 

 стимулювання творчого самовдосконалення учнівської  молоді; 

 виявлення серед учнів загальноосвітніх шкіл міста обдарованих дітей та 

залучення їх до олімпіадного руху; 

 якісна підготовка учнів 8-11 класів до участі у олімпіаді з історії України; 

 підвищення інтересу до поглибленого вивчення історії; 

 подальше вдосконалення роботи з обдарованими дітьми; 

 залучення обдарованих учнів до самостійної роботи з історії; 

 активізація творчої діяльності вчителів історії; 

 виявлення, поширення і впровадження в навчально–виховний процес 

прогресивних форм і методів навчання, стимулювання інтересу учнів до оволодіння 

сучасними інформаційними технологіями. 

1.4. В олімпіадах беруть участь учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста. 

 Обов’язковою умовою участі є доступ наявність  електронної пошти та повний 

доступ до мережі Інтернет. 

1.5. За бажанням учасник має право брати участь у І та ІІ (заочних) турах 

олімпіади, але до очного туру допускається лише той, хто правильно відповів не менше, 

як на 50% запропонованих завдань та набрав прохідну кількість балів встановлену журі. 

1.6.Учасники мають право брати участь у змаганнях для учнів класу старшого від 

класу навчання в школі. Кожен з учасників змагань повинен виконувати всі завдання 

самостійно. 

2. Проведення Інтернет - олімпіади. 

2.1. Інтернет - олімпіади проводяться щороку у II етапи. 

Перший (заочний) етап міської олімпіади з історії України проводиться щорічно у 

вересні місяці . 

Другий (заочний) етап міської олімпіади з історії України проводиться щорічно у 

жовтні місяці . 

2.2. Завдання обох турів заочних етапів змагань розміщуються на сайті:                   

http://sk-istoriya.jimdo.com/   у розділі:  «Олімпіади, МАН».  

http://sk-istoriya.jimdo.com/


Учасники олімпіад протягом вказаного терміну надсилають свої роботи для 

перевірки журі на адресу оргкомітету: sk-historyolimp@i.ua     з поміткою «відповіді 

інтернет-олімпіади (вказати клас 8,9,…). 

 Кожному учаснику інтернет - олімпіади дозволяється надсилати не більше одного 

зразка відповіді, які необхідно відправляти електронною поштою на адресу оргкомітету 

до закінчення встановленого терміну у форматі PDF. 

Роботи, які надіслані після цього терміну, не розглядаються. 

 

2.3. Відповіді на  завдання олімпіади повинні бути оформлені відповідно до умов, 

визначених оргкомітетом,  що дає можливість надсилати їх електронною поштою. 

2.4. Для зручності передачі інформації допускається використання архіватора ZIP. 

2.5 Рецензії на роботи учасників інтернет - олімпіади журі не надсилає. 

2.6. Учні, які в I-II турах заочного етапу набрали прохідну кількість балів, можуть 

бути запрошені  до участі в очному етапі  міської Всеукраїнської олімпіади з історії.  

 

3. Визначення та відзначення переможців 

3.1. Переможцями інтернет-олімпіади вважаються учні, які набрали найбільшу 

сумарну кількість балів у двох турах. 
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Додаток № 2 

до наказу  управління освіти 

від 12.09.2016 р. № 136                                      

 

 

Склад 

оргкомітету міської Інтернет - олімпіади з історії України 

 

1. Драчук Анатолій Васильович, завідувач методичного кабінету, голова 

оргкомітету; 

2. Прадун Ваерій Миколайович, методист методичного кабінету , секретар 

оргкомітету; 

3. Цісарук Надія Володимирівна, директор ЗОШ І-ІІІ ст. №6, член оргкомітету; 

4. Федулова Наталія Петрівна,  вчитель історії Старокостянтинівського НВК, 

спеціалізована школа І ст., гімназія ім. Героя України С.М. Бондарчука, голова 

методичного об'єднання вчителів історії міста, член оргкомітету; 

5. Мусат Неля Іванівна,  директор ЗОШ І-ІІІ ст. №4, член оргкомітету; 

 

Додаток № 3 

до наказу  управління освіти 

від 12.09.2016 р. № 136                                      

                                       

Склад 

журі міської Інтернет - олімпіади з історії 

 

1. Прадун Валерій Миколайович, методист ММК, голова журі; 

2. Богуславська Оксана Володимирівна, вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст.№1, 

секретар; 

3. Цісарук Надія Володимиріна, вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст.№ 6, член журі;  

4. Первак Олена Вікторівна, вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст.№ 6, член журі; 

5. Слюсарчук Алла Олексіївна,  вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст.№ 7, член журі; 

6. Слюсарчук Юрій Олексійрвич,  вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст.№ 7, член журі; 

7. Федулова Наталія Петрівна, вчитель історії Старокостянтинівського НВК, 

спеціалізована школа І ст., гімназія ім. Героя України С.М. Бондарчука, член журі; 

8. Троханчук Алла Сергіївна, вчитель історії Старокостянтинівського НВК, 

спеціалізована школа І ст., гімназія ім. Героя України С.М. Бондарчука, член журі; 

9. Кухарчук Наталія Борисівна, вчитель історії ліцею, член журі; 

10. Чернюк Альона Володимрівна, вчитель історії ліцею, член журі; 

11. Мусат Неля Іванівна,  вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст.№ 4, експерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 4 

до наказу  управління освіти 

від 12.09.2016 р. № 136                                      

                                       

 

 

Правила проведення  

І інтернет-олімпіади з історії України 2016-2017 навчального року 

 серед учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста 

 

Для участі в олімпіаді запрошуються учні 8-11 класів шкіл міста.  

Учням, які бажають взяти участь в інтернет-олімпіаді, потрібно надіслати                

виконані завдань на вказану для відповідного туру електронну адресу 

Завдання олімпіади будуть виставлені на сайті  http://sk-istoriya.jimdo.com/   у 

розділі:  «Олімпіади, МАН» 

І  тур 26 вересня 2016 р. до 16.00  

ІІ тур 11 жовтня 2016 р. до 17.00 

 

Розв’язки надсилати: 

І туру до 03 жовтня 2016 р.  до 10.00 ; 

ІІ туру до 17 жовтня 2016 р.  до 10.00 

         Розв’язки надсилати в   електронному вигляді у форматі PDF на електронну адресу 

sk-historyolimp@i.ua 

  
Розглядатись не будуть: 

- роботи надіслані після вказаного терміну;  

- роботи-копії; 

- роботи написані від руки і скановані. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk-istoriya.jimdo.com/
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Роботу оформляти наступним чином: 

 

(титульний лист) 

 

 

 

 

Управління освіти виконкому Старокостянтинівської міської ради 

Міська Інтернет-олімпіада з історії України 

учня _______ класу 

_________________________________________  

( назва навчального закладу 

_______________________________________ 

(Прізвище ім'я та по батькові учня) 

 

Вчитель історії: 

_________________ 

 

 

 

2016 р. 

м. Старокостянтинів 

 

бланк відповіді буде виставлений у день проведення олімпіади 

      

 

Місце для коду: 

 

  


