
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

21.08.2020                                        Михайлівка                            № 71 - р/02 - 07 

 

 

Про проведення інтернет-олімпіад 

 

 

Відповідно до пункту 20 статті 42, пункту 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Положення про обласну очно-

дистанційну школу «Інтелектуальний резерв Черкащини», затвердженого 

наказом управління освіти і науки Черкаської обласної державної 
адміністрації від 19.09.2008 № 523, з метою пошуку і відбору інтелектуально 

обдарованих учнів, надання їм додаткових можливостей для покращення 

рівня навчальних досягнень з навчальних предметів, формування навичок 

самостійної роботи, стимулювання творчого самовдосконалення і створення 

умов для реалізації інтелектуальних здібностей учнівської молоді: 
 

1. Директорам закладів освіти Михайлівської ОТГ з 05 до 30 жовтня 

2020 року забезпечити участь учнів в обласних інтернет-олімпіадах 

з:української мови та літератури, російської мови та літератури, історії, 
правознавства, математики, фізики, астрономії, хімії, біології з екологією, 

географії, інформатики, інформаційних технологій, економіки, відповідно до 

затвердженого графіку, що додається. 

2. Методисту відділу освіти, охорони здоров`я, культури, молоді та 
спорту виконкому Михайлівської сільської ради Шамраю О.Г.: 

2.1. До 23 вересня 2020 року розмістити на сайті відділу освіти, 

охорони здоров`я, культури, молоді та спорту виконкому Михайлівської 
сільської ради графік та інструкцію проведення інтернет-олімпіад. 

3. Учасникам інтернет-олімпіади: 

3.1. Завантажити завдання та інструкцію на сторінці http://oipopp.ed-

sp.net/taxonomy/term/3092;  

3.2. Виконати завдання та надіслати результат до центру збору 

інформації відповідно до інструкції проведення електронного тестування.  



4. Роботи виконані та надіслані з порушенням інструкції розглядатися 

не будуть. 

5. До 03 листопада 2020 року методисту відділу освіти, охорони 

здоров`я, культури, молоді та спорту виконкому Михайлівської сільської 
ради Шамраю О.Г., узагальнити підсумкові матеріали і підготувати звіт про 

проведення інтернет - олімпіад з навчальних предметів. 

6. Контроль виконання розпорядження покласти на відділ освіти, 

охорони здоров’я, культури, молоді та спорту виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                                                Василь МАКСИМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 

     до розпорядження 

сільського голови 

     21.08.2020 № 71 - р/02 - 07 
 

Графік проведення інтернет-олімпіад 

 

 

№ 

п/п 

Навчальний 

предмет 
Дата 

проведення 

Відповідальний за 
проведення 

Спосіб 

проведення 

1. 

 

Інформаційні 
технології 6 жовтня 

Вчитель 

інформатики та 
вчитель предметник 

На форумі 
лабораторії-

центру 

інформаційних 

технологій 

2. 
Біологія з 
екологією 

20 жовтня 

За допомогою 

ППЗ «ЗНАЙКА» 

3. Російська мова 16 жовтня 

4. Історія 28 жовтня 

5. 
Українська мова 
та література 

9 жовтня 

6. 

 

 

Інформатика 22 жовтня 

На форумі 
лабораторії-

центру 

інформаційних 

технологій 

7. Правознавство 30 жовтня 

За допомогою 

ППЗ «ЗНАЙКА» 

 

 8. Астрономія  26 жовтня 

 9. Математика 19 жовтня 

10. Географія 21 жовтня 

11. Фізика 27 жовтня 

12. Хімія 29 жовтня 

13. Економіка 23 жовтня 

 

 

Начальник відділу освіти, охорони 

здоров`я, культури, молоді та спорту 

виконкому Михайлівської сільської ради                      Валентина МОРОЗОВА 
 


