У К Р АЇ НА
М И К О Л А Ї В С Ь КА М І С Ь КА Р А Д А
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
НАКАЗ
06.03.2019

м. Миколаїв

№106

Про проведення міської
Інтернет-олімпіади
з математики для учнів 5 класів
Відповідно до плану роботи науково-методичного центру, з метою
сприяння широкому залученню обдарованої молоді до інтелектуальних
змагань, що проводяться з використанням мережі Інтернет
НАКАЗУЮ:
1. Провести міську Інтернет-олімпіаду з математики для учнів 5 класів (далі –
Інтернет – олімпіада) у квітні-травні 2019 року відповідно до Положення про
проведення міської Інтернет-олімпіади з математики для учнів 5 класів (далі –
Положення), що додається, у два етапи:
І етап (заочний) - 25 квітня – 06 травня 2019 року.
ІІ етап (очний) - 17 травня 2019 року о 14.00 в Миколаївській ЗОШ №53.
2. Затвердити склад оргкомітету, журі Інтернет-олімпіади (додаток 1).
3. Директору науково-методичного центру Тарасовій О.В. забезпечити
організаційно-методичний супровід проведення Інтернет-олімпіади:
1) завдання І (заочного) етапу Інтернет-олімпіади розмістити 25 квітня 2019
року на сайті науково-методичного центру nmc.mkrada.gov.ua;
2) роботи учасників І (заочного) етапу Інтернет-олімпіади для перевірки
надіслати до 06 травня 2019 року на адресу оргкомітету: manzaruksm@ukr.net;
3) здійснити модерацію та перевірку робіт 13 травня 2019 року;
4) результати І (заочного) етапу Інтернет-олімпіади надіслати 15 травня 2019
року, ІІ (очного) етапу - 20 травня 2019 року на електронну пошту закладів
загальної середньої освіти.
4. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
1) сприяти залученню учнів 5 класів до участі в Інтернет-олімпіаді;
2) забезпечити своєчасне прибуття переможців І (заочного) етапу на II (очний)
етап Інтернет-олімпіади;

3) призначити керівників команд, поклавши на них відповідальність за
збереження життя і здоров'я учнів під час їх супроводу до місця проведення
II (очного) етапу Інтернет-олімпіади;
4) забезпечити явку членів журі І (заочного) етапу – 13 травня 2019 року о
14.00 в Миколаївський науково-методичний центр, ІІ (очного) етапу – 17
травня 2019 року о 14.00 в Миколаївській ЗОШ №53.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора науковометодичного центру Тарасову О.В.
Начальник управління

Світлана Манзарук 24 71 18

Г. ЛИЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти
Миколаївської міської ради
06.03.2019 №106
Положення
про проведення міської Інтернет-олімпіади з математики
для учнів 5 класів
І. Загальні положення
1. Міська Інтернет-олімпіада з математики для учнів 5 класів (далі – Інтернетолімпіада) проводиться науково-методичним центром з використанням
інформаційних технологій, зокрема шляхом передачі інформації через мережу
Інтернет.
2. Підготовку та проведення змагань здійснює оргкомітет, склад якого
затверджений наказом управління освіти.
3. Основною метою Інтернет-олімпіади є:
- виявлення серед учнів 5 класів закладів загальної середньої освіти
м. Миколаєва обдарованих дітей та залучення їх до Всеукраїнського
олімпіадного руху;
- підвищення інтересу до поглибленого вивчення математики, прищеплення
учнівській молоді навичок дослідницької роботи;
- стимулювання самовдосконалення дітей;
- пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
- підвищення рівня фахової підготовки учнів;
- виявлення, поширення і впровадження в освітній процес прогресивних форм
і методів навчання, стимулювання інтересу учнів до оволодіння сучасними
інформаційними технологіями.
4. В Інтернет-олімпіаді беруть участь учні 5 класів закладів загальної
середньої освіти м. Миколаєва незалежно від їх форми власності.
5. Обов'язковою умовою участі є доступ до мережі Інтернет.
6. Учні 5 класів мають право брати участь у І (заочному) етапі Інтернетолімпіади.
7. До ІІ (очного) етапу допускаються лише ті учні, хто набрав не менше 50%
від загальної кількості балів.
8. Кожен з учасників Інтернет-олімпіади повинен виконувати всі завдання
самостійно.
ІІ. Проведення Інтернет-олімпіади
1. Інтернет-олімпіада проводиться щороку у два етапи:
І етап - заочний;
ІІ етап - очний.
2. Завдання І (заочного) етапу розміщуються на сайті науково-методичного
центру nmc.mkrada.gov.ua.
3. Відповіді на питання Інтернет-олімпіади оформлюються відповідно до умов,
визначених оргкомітетом.

4. Робота виконується в програмі Word, файл називається прізвищем
виконавця та номером класу і закладу загальної середньої освіти (наприклад:
Шевченко Катерина, 5-А. ЗОШ №25). Робота підписується за зразком:
Робота
учасника Інтернет-олімпіади
з математики
учня (учениці)__________класу
назва закладу загальної середньої освіти
П.І.Б. учасника (у родовому відмінку)
5. Для зручності передачі інформації допускається використання архіватора
ZIP, QR – кодів.
6. Несвоєчасно надіслані роботи та, які не відповідають вимогам, не
розглядаються.
7. Рецензії на роботи учасників Інтернет-олімпіади журі не надсилає.
ІІІ. Громадський контроль.
1. Оргкомітет Інтернет-олімпіади може залучати до організації та контролю за
дотриманням умов проведення Інтернет-олімпіади представників громадських
організацій (за згодою). Пропозиції та зауваження представників громадських
організацій щодо організації та проведення Інтернет-олімпіади передаються до
оргкомітету для їх узагальнення та врахування у подальшій роботі.
ІV. Нагородження учасників Інтернет-олімпіади.
1. Переможцями вважаються учасники, які за сумарним результатом
ІІ (очного) етапу олімпіади набрали не менше ніж третину від максимально
можливої кількості балів.
2. Переможці Інтернет-олімпіади нагороджуються дипломами I, II, III
ступенів у кількості, яка не перевищує 50% числа учасників з орієнтовним
розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3.

Директор НМЦ

О. ТАРАСОВА

Додаток 1
до наказу управління освіти
від 06.03.2019 №106
Склад оргкомітету
Інтернет-олімпіади з математики
для учнів 5 класів м. Миколаїв
1. Тарасова О.В., голова оргкомітету, директор науково-методичного центру.
2. Ушакова Л.І., заступник голови оргкомітету, директор Миколаївської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №53.
3. Манзарук С.М., методист науково-методичного центру.
Склад журі
Інтернет-олімпіади з математики
для учнів 5 класів м. Миколаїв
у 2018/2019 навчальному році
1. Манзарук С.М., голова журі, методист науково-методичного центру.
2. Крисинська І.В., заступник голови журі, вчитель Миколаївського
муніципального колегіуму імені В.Д. Чайки.
Члени журі:
1. Прохоренко Л.В., учитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №3.
2. Плотнікова Л.В., учитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №51.
3. Філатова Л.В., учитель гімназії №4.
4. Ільїна Є.В., учитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №19.
5. Усенко С.Д., учитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №35
6. Лесюк О.С., учитель гімназії №2.
7. Артеменко І.О., учитель Першої української гімназії імені М. Аркаса.
8. Барладим О.В., учитель Миколаївського муніципального колегіуму імені
В. Д. Чайки.
9. Сімперович О.О., учитель Миколаївського муніципального колегіуму імені
В. Д. Чайки.
10. Співаченко Н.Ф., учитель Миколаївського муніципального колегіуму імені
В. Д. Чайки.
11. Богдан Т.Д., учитель гімназії №41.
12. Карповська Л.В., учитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №45.
13. Литвиненко О.О., учитель Миколаївської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ
ступенів №22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу.
14. Конюхова Л.В., учитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №50 імені Г.Л. Дівіної.
15. Герасименко О.В., учитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №18.

Продовження додатка 1
Експертна комісія:
1. Баран О.І., доцент Миколаївського національного університету імені
В.О. Сухомлинського (за погодженням).
2. Васильєва Л.Я., кандидат фізико-математичних наук, старший викладач
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
(за погодженням).
3. Москаленко А.О., учитель – методист, учитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №7.
4. Рассанова Є.П., учитель – методист, учитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №20.
5. Шустак Л.А., учитель – методист, учитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №31.
Директор НМЦ

О. ТАРАСОВА

