
Додаток 1 

до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти 

науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 

дисциплін та конкурси фахової майстерності 

 

ЗВІТ 

про проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів у _____ /_____ навчальному році 

   з __________________ _______________________________________ 

    (назва олімпіади)  (Автономної Республіки Крим, області, міста) 

 1. Відомості про учасників олімпіад: 

Кількість  

навчальних  

закладів, учні яких 

брали  

Класи  

Кількість учасників олімпіад за етапами 

Кількість 

переможців 

III етапу за 

ступенями дипломів 

участь у I етапі 

олімпіади 

 I II III  

місь-

ких 

 сільсь-

ких 

(селищ-

них) 

спе-

ціалі-

зова-

них* 

 міських сільсь-

ких 

(селищ-

них) 

спе-

ціалі-

зова-

них* 

міських сільських 

(селищ-

них) 

спе-

ціалі-

зова-

них* 

міських сільських 

(селищ-

них) 

спе-

ціалі-

зова-

них* 

 

I 

 

II 

 

III 

   7 

8 

9 

10 

11 

            

   Разом             

 2. Коротко подаються відомості про організацію і проведення олімпіад, виконання учасниками завдань, участь учителів і працівників 

закладів освіти, вносяться пропозиції щодо поліпшення роботи олімпіади. 

  Начальник управління освіти і науки 

  Голова оргкомітету олімпіади 

М.П.  Голова журі олімпіади 

  “___” _____________ _20___ року. 

* Заклади освіти для розвитку здібностей обдарованих і талановитих дітей.



Додаток 2 

до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти  

науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 

дисциплін та конкурси фахової майстерності 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь команди _______________________________________ 

     (Автономної Республіки Крим, області, міста) 

у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з ___________________ у _20___ році. 

За рішенням оргкомітету і журі III етапу Всеукраїнської олімпіади на IV етап 

Всеукраїнської олімпіади направляються такі учні-переможці III етапу олімпіади: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я  

та по батькові 

учня 

Число, місяць 

(словами), рік 

народження 

Наймену

вання 

навчаль-

ного 

закладу  

Клас (курс) 

навчання 

Клас (курс),  

за який буде  

виконувати 

завдання на 

олімпіаді 

Місце, 

зайняте на 

III етапі 

олімпіади 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

працівника, 

який підго-

тував учня 

Додаткова 

інформація 

(комп’ю-

терна мова 

програ-

мування 

тощо) 

        

 

 

 

 

 

 

 Керівником команди призначено ____________________________________________________ 

          (прізвище, ім’я та по батькові, посада) 

 

  Начальник управління освіти і науки 

М.П.  Голова оргкомітету олімпіади 

  Голова журі олімпіади 

 “____” _______________ _20__ року.            



           Додаток  3 

            до Положення про Всеукраїнські учнівські   

                     олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів,  

          конкурси-захисти науково-дослідницьких  

                   робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси  

         фахової майстерності  

 

ЗАЯВКА 

на участь у  III етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади зі спеціальної дисципліни ___________________, 

конкурсу фахової майстерності за професією _____________________ у _20__ році. 

________________________________________ 

(Автономної Республіки Крим, області, міста) 
 

 

За рішенням оргкомітету II етапу олімпіади з ______________, конкурсу фахової майстерності 

на III етап Всеукраїнської олімпіади, конкурсу направляються: 

 

№ 

з/п 

Прізвище,  

ім’я та по батькові 

учня 

Число, місяць 

(словом), рік 

народження 

Найменування 

професійно-

технічного 

навчального 

закладу 

Курс 

навчання 

Місце, 

зайняте на II 

етапі 

конкурсу 

(олімпіади) 

Прізвище, ім’я, по 

батькові майстра 

виробничого 

навчання, який 

підготував учня 

Прізвище, ім’я, по 

батькові майстра 

виробничого 

навчання, який 

супроводжує учня 

        

 

 

 

 

 

 

 

  Начальник управління освіти і науки 

М.П.  Голова оргкомітету олімпіади 

  Голова журі олімпіади 

 

  “____” _______________ _20__ року. 
 

 


