
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О С В І Т И  І Н А У К И  
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

02.10.2017

Про проведення 

обласної учнівської олімпіади 

із зарубіжної літератури 

серед учнів 9-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів Миколаївської області

Відповідно до підпункту 20 

і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого 

розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації від 28 квітня 

2016 року № 154-р, із метою створення належних умов для виявлення 

і підтримки талановитої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та 

обдарувань,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2017/18 навчальному році з ЗО жовтня 2017 року 

по 25 лютого 2018 року обласну учнівську олімпіаду із зарубіжної літератури 

серед учнів 9—11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської 

області (далі -  Олімпіада) у такі терміни:

перший (шкільний) етап -  на базі загальноосвітніх навчальних закладів 

Миколаївської області -  із 30 жовтня по 20 листопада 2017 року;
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другий (районний (міський)) -  02 грудня 2017 року;

третій (обласний) -  25 лютого 2018 року.

2. Затвердити Положення про обласну учнівську олімпіаду із зарубіжної 

літератури серед учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Миколаївської області (далі -  Положення про обласну учнівську олімпіаду із 

зарубіжної літератури), що додається.

3. Миколаївському обласному інституту післядипломної педагогічної 

освіти (ІПуляру В. І.):

1) ознайомити начальників відділів (управлінь) освіти районних 

державних адміністрацій (міських рад), об’єднаних територіальних громад, 

керівників науково-методичних установ із Положенням про обласну учнівську 

олімпіаду із зарубіжної літератури;

2) провести третій (обласний) етап Олімпіади 25 лютого 2018 року 

на базі Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської міської ради;

3) забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової інформації.

4. Начальникам відділів (управлінь) освіти районних державних 

адміністрацій (міських рад), об’єднаних територіальних громад, керівникам 

науково-методичних установ:

1) забезпечити проведення другого (районного (міського)) етапу 

Олімпіади 02 грудня 2017 року;

2) звіти про проведення другого (районного (міського)) етапу та заявки 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які стали переможцями
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другого (районного (міського)) етапу, на участь у третьому (обласному) етапі 

Олімпіади надати до Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти не пізніше 22 січня 2018 року;

3) забезпечити прибуття учнів, переможців другого (районного 

(міського)) етапу, та їх керівників до Миколаївської гімназії № 2

Миколаївської міської ради 25 лютого 2018 року для участі 

в третьому (обласному) етапі Олімпіади.

5. Витрати на проїзд учасників Олімпіади до м. Миколаєва та в 

зворотному порядку, відрядження керівників команд віднести за рахунок 

установ, що відряджають, зі збереженням заробітної плати.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової 

інформації.

7. Контроль за виконанням наказу

В. о. директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор

Миколаївського обласного 

інституту післядипломної

педагогічної освіти В. І. Шуляр



ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -  

начальник управління освіти та 

ресурсного забезпечення департаменту 

освіти і науки Миколаївської 

обласної державної адміністрації

Головний спеціаліст-юрисконсульт 

департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної 

державної адміністрації

О. О. Удовиченко

О. М. Зайченко


