
 

 

Про затвердження Положення про учнівську олімпіаду "Юне 

обдарування" 
Наказ управління освіти  і науки Рівненської обласної державної адміністрації 

від 5 лютого 2008 року N 59 
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Рівненській області 

20 лютого 2008 р. за N 13/789 
Відповідно до Положення про управління освіти і науки, затвердженого розпорядженням голови Рівненської 

обласної державної адміністрації від 10.09.2007 N 434, НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Положення про учнівську олімпіаду "Юне обдарування", що додається. 
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти та науки Рівненської 

обласної державної адміністрації Майборську Г. М. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації 
від 5 лютого 2008 р. N 59 

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у Рівненській області 

20 лютого 2008 р. за N 13/789  

Положення 

 про учнівську олімпіаду "Юне обдарування" 

1. Загальні положення 
1.1. Олімпіада "Юне обдарування" проводиться щороку серед учнів 4 класів з таких базових дисциплін: 

українська мова, математика, "Я і Україна". 
При виникненні потреби та за наявності фінансових можливостей за наказом управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації можуть проводитись олімпіади з інших базових дисциплін, а також 

спеціальні комплексні олімпіади для учнів початкової школи. Правила проведення таких олімпіад затверджуються 

обласним управлінням освіти і науки. 
1.2. Основними завданнями учнівських олімпіад для учнів початкової школи є: 
- виявлення учнів, що мають задатки до інтелектуальної та творчої діяльності; 
- надання учням можливостей у реалізації здібностей; 
- створення умов для реалізації наступності у навчанні та розвитку дітей; 
- моніторинг навчальних досягнень учнів. 
1.3. Керівником учнівської олімпіади "Юне обдарування" є обласне управління освіти і науки. 
1.4. Організатором і координатором учнівської олімпіади "Юне обдарування" є інститут післядипломної 

педагогічної освіти, на працівників якого покладається відповідальність за організаційне і науково-методичне 

забезпечення та координацію проведення відповідних інтелектуальних змагань. 



1.5. Інститут післядипломної педагогічної освіти здійснює контроль за дотриманням вимог даного Положення 

при проведенні всіх етапів олімпіади. 
1.6. Для організації і проведення олімпіади створюються організаційні комітети, призначаються координатори, 

експерти-консультанти, для перевірки виконаних завдань - журі. 
1.7. Для складання завдань олімпіади голови журі формують комісії, до яких входять висококваліфіковані 

фахівці у кількості до п'яти осіб. Члени комісії несуть персональну відповідальність за рівень змісту завдань, їх 

секретність до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом комісії, 

категорично забороняється.  
1.8. Переможці учнівської олімпіади "Юне обдарування" визначаються в особистій першості. 
1.9. Учителі та керівники загальноосвітніх навчальних закладів, працівники органів освіти, методичних установ, 

які брали активну участь у підготовці учнів до змагань та їх проведенні, можуть бути відзначені відомчими 

нагородами. 

2. Проведення олімпіади 
2.1. Олімпіада проводиться в три етапи: I етап - шкільні, II етап - районні (міські), III етап - обласна. 
2.2. I етап: шкільні олімпіади. 
2.2.1. I етап олімпіади проводиться у лютому відповідного навчального року. 
2.2.2. Персональний склад оргкомітетів і журі, експерта-консультанта I етапу олімпіади, а також рішення 

відповідних оргкомітетів і журі затверджуються наказами навчальних закладів. 
2.2.3. Завдання для учасників олімпіади готують комісії, склад яких формують голови журі та координатори. 
Результати виконання завдань учнями оголошуються у день проведення олімпіади, проводиться розбір завдань 

і в разі потреби проводиться апеляція. 
2.2.4. Звіти про проведення олімпіад і заявки на участь команд у наступному етапі змагань оргкомітети I етапу 

надсилають до районних (міських) оргкомітетів до 5 березня поточного року. 
2.3. II етап: районні (міські) олімпіади. 
2.3.1. II етап олімпіади проводиться щороку у березні. 
2.3.2. Персональний склад оргкомітету і журі, координатора, експерта-консультанта II етапу олімпіади, а також 

рішення відповідних оргкомітетів і журі затверджуються наказом відділу (управління) освіти районної державної 

адміністрації (виконавчих комітетів рад міст обласного значення). 
2.3.3. Завдання для учасників олімпіади готують комісії, склад яких формують голови журі та координатори. 

Склад комісій затверджується наказом відділу (управління) освіти районної державної адміністрації (виконавчих 

комітетів рад міст обласного значення). 
Результати виконання завдань учнями оголошуються у день проведення олімпіади, проводиться розбір завдань 

і в разі потреби проводиться апеляція. 
2.3.4. Звіти про проведення II етапу олімпіади та заявки на участь у III етапі олімпіади оргкомітети надсилають 

відповідним обласним оргкомітетам до 5 квітня поточного року. 
2.4. III етап: обласна олімпіада. 
2.4.1. III етап олімпіади проводиться щороку у квітні. 
2.4.2. Персональний склад оргкомітетів і журі, в тому числі їх заступників, координатора, експерта-

консультанта III етапу олімпіади, а також рішення відповідних оргкомітетів і журі затверджуються наказом 

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. 
2.4.3. Завдання для учасників олімпіади готують комісії, склад яких формують голови журі та координатор. 

Склад комісій затверджується наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. 
Результати виконання завдань учнями оголошуються у день проведення олімпіади, проводиться розбір завдань 

і в разі потреби проводиться апеляція. 

3. Учасники олімпіади 
3.1. Учні мають право брати участь у І етапі олімпіади "Юне обдарування" з кількох предметів. 
3.2. До участі у II і III етапі олімпіади допускаються тільки учні, які стали переможцями попереднього етапу 

відповідних змагань. Кількісний склад учасників II та III етапів олімпіад визначає оргкомітет наступного етапу, а 

персональний склад - оргкомітет попереднього етапу відповідної олімпіади спільно з журі. 
3.3. Будь-які винятки щодо участі школярів в олімпіаді, не передбачені даним Положенням, є неприпустимими. 
3.4. До місця проведення олімпіади учні прибувають організовано у супроводі керівника команди, маючи при 

собі свідоцтво про народження, медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб та контакту з інфекційними 

хворими.  



3.5. Керівник команди призначається з числа вчителів, які брали активну участь у підготовці учнів до олімпіади 

і не є членами журі або оргкомітету відповідного етапу змагань. 
3.6. Керівник команди адміністративно відповідає за життя і здоров'я членів команди. 
3.7. Керівники команд, представники навчальних закладів на місцях повинні забезпечити своєчасне 

оформлення належних документів, прибуття учнів на олімпіаду, надання належної морально-психологічної 

підтримки і допомоги під час проведення змагань та повернення їх додому. 
3.8. За відсутності звіту, заявки, неправильного їх оформлення або порушення терміну подання, питання про 

участь учнів в олімпіаді вирішується оргкомітетом. У разі заміни з поважних причин учасників олімпіади керівник 

команди після прибуття до місця проведення змагань подає до оргкомітету оригінал нової заявки із зазначенням 

причини заміни учнів. 
3.9. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у перебіг змагань, участь у 

перевірці робіт і розгляді апеляцій. 
3.10. Учасники олімпіади мають бути ознайомлені до початку змагань з порядком, умовами їх проведення, 

характером і обсягом виконуваних робіт, видами морального і матеріального заохочення.  
3.11. Учасники олімпіади повинні суворо дотримуватись вимог її проведення, норм і правил з техніки безпеки, 

виконувати рішення оргкомітету і журі. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі вони 

можуть бути усунуті від змагань. 
3.12. Учасники олімпіади мають право ознайомитись з відповідями (розв'язками) завдань, запропонованими 

журі, та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків. 
У разі виникнення суперечливих питань учасники мають право після завершення відповідного етапу змагань 

подавати голові журі заяву на апеляцію з приводу правильності та об'єктивності оцінки виконаних ними завдань і 

одержати відповідь. Питання про допуск до розгляду суті апеляції вирішується експертом-консультантом та 

координатором, відповідальним за дотримання вимог чинного Положення, спільно з головою журі; дозволу 

одного з них достатньо для розгляду апеляції.  
У заяві учень повинен зазначити причину апеляції, заява подається протягом години після оголошення 

попередніх результатів перевірки робіт та проведення розбору завдань з учнями.  
Під час апеляції учасник олімпіади без втручання сторонніх особисто відстоює свою позицію щодо власного 

розв'язання завдань. 
У разі потреби до апеляції залучаються експерт-консультант, голова журі або інші члени журі, які перевіряли 

роботи відповідного класу. Рішення апеляційної комісії є остаточним і фіксується у протоколі. 

4. Нагородження учасників олімпіади 
4.1. Переможцями відповідного етапу змагань вважаються учні, нагороджені дипломами I, II, III ступенів. 
4.2. Прізвища, імена переможців і учасників змагань записуються в дипломах у називному відмінку. 
4.3. Переможці I, II і III етапів олімпіади визначаються відповідними оргкомітетами на підставі рекомендацій 

журі. 
4.4. Переможці III етапу олімпіади нагороджуються дипломами I, II, III ступенів окремо за предметами у 

кількості 30 % від числа учасників змагань з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1 : 2 : 3. 

Переможцем не може бути учасник, який за результатом виступу відповідного етапу олімпіади набрав менше 

третини від максимально можливої кількості балів. Решті школярів вручаються дипломи учасника. 
4.5. Результати проведення I, II, III етапів олімпіади затверджуються відповідними наказами навчального 

закладу, відділу (управління) освіти районної державної адміністрації (виконавчих комітетів рад міст обласного 

значення), управління освіти і науки. 
4.6. Учасники олімпіади можуть бути нагороджені спеціальними призами відповідних оргкомітетів, журі, 

спонсорів тощо. 

5. Оргкомітет олімпіади 
5.1. Оргкомітет олімпіади створюється із числа керівників установ і організацій, які проводять олімпіаду, 

працівників методичних установ, працівників місцевих органів державної влади. 
5.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступника. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його 

членами і керує роботою з організації проведення олімпіади. 
5.3. До складу оргкомітету входить координатор олімпіади, на якого покладається відповідальність за 

узгодження дій оргкомітету і журі під час підготовки і проведення змагань, а також дотримання вимог чинного 

Положення. 
5.4. Оргкомітет: 



5.4.1. Проводить організаційну роботу з підготовки та проведення олімпіади. 
5.4.2. Визначає і забезпечує порядок проведення олімпіади. 
5.4.3. Створює мандатну комісію, яка проводить реєстрацію учасників олімпіади, перевіряє відповідність 

складу команд до зазначеного в поданих заявках, наявність і правильність оформлення документів. 
5.4.5. Готує документацію для проведення олімпіади. 
5.4.6. За поданням журі, дотримуючись чинного Положення, приймає рішення щодо визначення, 

нагородження переможців і учасників олімпіади, затверджує персональний склад учасників наступного етапу, 

готує документацію за результатами олімпіади. 
5.4.7. При порушенні учасниками олімпіади чинного Положення позбавляє їх участі в змаганнях. 
5.4.8. Документація і роботи учасників I етапу олімпіади зберігаються у загальноосвітніх навчальних закладах, II 

етапу - у відділах (управліннях) освіти, III етапу - в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної 

освіти протягом року. 

6. Журі олімпіади 
6.1. Журі формується з висококваліфікованих учителів, методистів. Його очолює голова. 
6.2. До складу журі II і III етапів олімпіади не можуть входити особи, учні або діти яких беруть участь у 

відповідних змаганнях. 
6.3. Голова журі: 
6.3.1. Бере участь у формуванні складу журі. 
6.3.2. Надає методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт учасників змагань. 
6.3.3. Несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників олімпіади. 
6.3.4. Формує спільно з координатором та очолює комісію зі складання завдань для олімпіади. 
6.4. Журі олімпіади: 
6.4.1. Перевіряє і оцінює учнівські роботи. 
6.4.2. Після завершення олімпіади проводить консультації для учасників олімпіади та керівників команд щодо 

виконання запропонованих завдань, проводить апеляції. 
6.4.3. Аналізує рівень підготовки учасників олімпіади, готує подання оргкомітету про нагородження 

переможців. 
6.4.4. Рекомендує кандидатів до складу команди на наступний етап олімпіади. 

7. Експерт-консультант олімпіади 
7.1. Здійснює експертизу завдань відповідного етапу олімпіади. 
7.2. Надає методичну допомогу членам журі у разі потреби під час перевірки робіт учасників олімпіади. 
7.3. Розглядає спільно з головою журі та координатором заяви, подані учасниками змагань для апеляції. 

8. Фінансування олімпіади 
8.1. Проведення олімпіади фінансується за рахунок місцевих бюджетів органів державного управління освітою. 
8.2. Витрати на проїзд, харчування учасників в дорозі, відрядження керівників несуть відділи (управління) 

освіти районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів рад міст обласного значення). Витрати на 

харчування, культурне обслуговування, канцтовари, оплату роботи членів журі та оргкомітету, експертів-

консультантів, їх відрядження, нагородження учасників несуть органи державного управління освітою або 

установи, на які покладається їх проведення.  
8.3. Харчування учасників олімпіади проводиться за нормами, передбаченими для вихованців шкіл-інтернатів. 
8.4. За працівниками установ, навчальних закладів, які залучаються до проведення олімпіади, зберігаються 

норми відшкодування витрат на службові відрядження, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
8.5. До роботи зі складання завдань для олімпіади та до участі у роботі оргкомітету і журі можуть залучатися 

працівники різних закладів, установ та організацій на договірних підставах з оплатою праці відповідно до чинного 

законодавства. 

  

Завідувач кабінету роботи з 
 обдарованими учнями Рівненського 
 обласного інституту післядипломної 

 педагогічної освіти  

  

  

  
Р. Р. Шагієва  



 

 

 

 

Наказ,Положення від 05.02.2008 № 59, 
«Про затвердження Положення про учнівську олімпіаду "Юне обдарування"»  

https://ips.ligazakon.net/document/view/RO080049?an=115 
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