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Слайд 1. Один із напрямів діяльності в межах регіональної Програми «Освіта 

Донеччини у європейському вимірі. 2017-2020 роки» – це олімпіадний рух. З 

якими результатами область завершила олімпіадний рік? 

Слайд 2. Предметні олімпіади проводилися у 4 етапи. У І етапі взяли участь 

80587 школярів, у ІІ – 13473, ІІІ – 917. На четвертому етапі маємо 58 дипломів І 

ступеня, 121 – ІІ ступеня, 244 - ІІІ ступеня. Усього 423 юних олімпійці області 

показали високі результати з 19 навчальних предметів. 

Слайд 3. Науково-педагогічний супровід ІІ етапу олімпіад здійснювався 

предметними відділами із залученням фахівців вищої школи. ІППО проводилася 

робота з методичними службами щодо організації ІІ етапу олімпіад: семінари, 

вебнаради, надання методичних рекомендацій, включення модулів із питання 

обдарованості до програм курсів. 

Відмітимо, що результати повторної перевірки показали більшою мірою 

якісну роботу членів журі ІІ етапу, методичні служби врахували пропозиції 

минулого року, але звертаємо увагу на такі аспекти: 

1. Розбіжність у виставлених балах. Значні розбіжності (більше ніж у 10 балів) 

виявлено в роботах з екології (Костянтинівка: - 10 – 13 балів; Бахмут + 6 – 24,5 

бали; Слов’янськ, Нікольське, Селидове, а Краматорськ занизив результати на 

10,25 бала); з астрономії від – 12 до – 39 (Добропільський р-н, Торецьк, 

Маріуполь, Лиман, Покровськ); з фізики від – 12 до – 18. Найбільше 

розбіжностей встановлено у виставлених балах з української мови (від 11 

Мар’їнський р-н, до 27 у Маріуполі). Що є причиною цього: низька 

компетентність членів журі? Радимо методичним службам більш ретельно 

підходити до комплектування складу журі, проводити навчання із залученням 

предметних відділів ІППО, посилити роботу методичних об’єднань щодо 

підвищення рівня професійної компетентності. Або причиною є неякісні 

завдання, невідповідність критеріїв визначеним завданням? На це 

необхідно вказувати, писати зауваження в супровідних документах, а 

ОБЛІППО залучити сторонніх незалежних фахівців до експертизи завдань. 

Ще одна з причин – це гонитва шкіл та учителів за місцями та рейтингами, 

коли при перевірці робіт педагоги влаштовують баталії, навмисно занижують 

бали в роботах, щоб витягнути свого, є неодноразові випадки, коли молоді 

педагоги вимагають справедливого рішення, а досвідчені тягнуть ковдру на 

себе. Ми повинні прагнути не до результатів заради атестації або рейтингу, а 

задля якості освіти, якості отриманих учнями знань. 

2. Методичні служби направляють для участі у ІІІ етапі учнів, які посіли 3-і 

місця, що суперечить Положенню та призводить до конфлікту інтересів. Тому 

радимо чітко дотримуватися Положення та методичних рекомендацій щодо 

проведення ІІ етапу олімпіад. 

3. Деякі учні-переможці від міст/районів/ОТГ не брали участь в олімпіадах ІІІ 

етапу без поважних причин. Тобто, дітям або педагогам-наставникам було 

достатньо місцевих результатів. Необхідно активізувати роботу методичних 
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служб щодо налагодження системи виявлення інтелектуальної обдарованості 

та підготовки й мотивації учнів та наставників до участі в олімпіадах. 

Слайд 4. Обласний етап олімпіад, як і в попередні роки, проходив на базі трьох 

міст. Така форма проведення дала змогу взяти в них участь обдарованим дітям з 

усіх міст і районів області. У минулому навчальному році, у порівнянні з 2017-

2018, Слайд 5. збільшилась як кількість учасників, так і кількість переможців ІІІ 

етапу. За кількістю переможців у ІІІ етапі олімпіад лідирували команди закладів 

освіти Маріуполя, Краматорська, а також Костянтинівки та Бахмута.  

Слайд 6. Високий рівень ефективності (більше за 50 відсотків) виявили 

команди 9 міст/районів/ОТГ, 50 відсотків – 3 команди. Проте слід зазначити, що 

деякі команди були ефективними внаслідок меншої загальної кількості учасників: 

Авдіївка, Великоновосілківський, Ясинуватський райони. Є необхідність 

враховувати це і внести корективи у формули розрахунку результативності та 

ефективності участі в олімпіадах команд міст/районів/ОТГ, встановлення квоти, 

що дасть можливість урівноважити  показники з кількістю учнів у 

місті/районі/ОТГ та результатами участі в олімпіадах. 

Слайд 7. На ІІІ етапі, у порівнянні з попереднім 2018 роком, більшість (16) 

міст/районів/ОТГ показала кращі результати. Меншість має показники зі 

зниженням.  

Актуальним є питання підготовки учнів до участі у ІІІ й ІV етапах олімпіад. 

Тут важливо подолати практику «кидання в самостійне борсання» учня і вчителя: 

буває, що вчителю не вистачає досвіду і він не може задовольнити потреби дитини 

на найбільшому рівні, то це має доповнити командна робота. Досвідом із цього 

питання можуть поділитися Покровськ, Маріуполь. 

Слайд 8. Продовжено практику проведення відбірково-тренувальних зборів 

до ІV етапу олімпіад, що дало можливість учням глибше зануритися в обраний 

предмет, спробувати власні сили, оцінити рівень своїх знань, а відповідальним за 

проведення олімпіад – глибше вивчити потенціал учасників всеукраїнського етапу, 

ретельніше відібрати склад команди. Це  дієва система формування 

«олімпійського резерву» області та цілеспрямована індивідуальна робота з 

лідерами олімпіадного руху як серед учнів, так і серед педагогів. Доречно 

організовувати системну підготовку команд учнів до участі у ІІІ етапі, залучаючи 

своїх кращих фахівців, викладачів вишів.  

Уже другий рік за допомогою ґуґл-форми проводиться анонімне опитування 

учасників зборів, у цьому році його результати такі: 29% вважають, що очікування 

повністю справдилися; 56,5% - більшою мірою справдилися; 13% - справдились 

частково. Не справдилися очікування лише для 1,5% учасників зборів. Більшість 

учасників відзначає найвищою оцінкою комунікацію з організаторами й 

викладачами, побутові умови та місце проведення зборів. За п’ятибальною  

шкалою оцінювання на «п’ятірку» оцінили якість програми та зміст занять на 

зборах 42 відсотки опитаних, на «4» - майже 40%. Позитивні результати говорять 

про необхідність подальшого використання цієї форми роботи. 
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Слайд 9. До складу команди учасників ІV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад включено 81 особу. З них 4 учні отримали дипломи першого ступеня (4,9 

%), 9 учнів – дипломи другого ступеня (11,10 %), 29 учнів (35,8 %) – диплом 

третього ступеня. 42,2% отримали дипломи учасників всеукраїнського етапу 

олімпіад. Рейтинг ефективності, у порівнянні з 2018 роком, зріс на чотири 

відсотки. 

Слайд 10. Рейтинг команд міст/районів/ОТГ Донецької області в IV етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2018-2019 навчальному році за кількістю 

переможців очолюють Маріуполь – 19 переможців, Краматорськ – 6, Мар’їнський 

район  – 4 переможці, Костянтинівка – 2 переможці.  

100% у рейтингу ефективності отримали Мирноград, Селидове, Вугледар, 

Олександрівський, Мар’їнський, Бахмутський, Ясинуватський райони, 

Миколаївська, Соледарська ОТГ. 

Найвищу якість освіти учасники всеукраїнського етапу олімпіад 

продемонстрували з предметів: «Екологія», «Новогрецька мова», «Українська 

мова та література», «Німецька мова». Не отримали призових місць наші команди 

з астрономії та інформатики. Причини як об’єктивні, так і суб’єктивні. Є нагальна 

потреба у вивченні рівня компетентності педагогів, рівня та якості методичного 

супроводу та оновлення системи роботи з цього питання. 

Рейтинг команди Донецької області у 2019 році підвищився, у порівнянні з 

2018 роком, із таких предметів: історія (+ 0,08), французька мова (+0,25), 

інформаційні технології (+0,5), біологія (+0,75), українська мова та література 

(+0,85), новогрецька мова (+0,92), екологія, економіка (+1,5), німецька мова 

(+2,25). У командному заліку Донецька область також покращила результати – 

піднялася на пів пункту в порівнянні з минулим роком (був 11 показник, зараз 

10,5).  

У порівнянні з результатами ЗНО область продемонструвала майже ідентичні 

показники: у загальному рейтингу посіла 10 та 11 позиції, а за показниками з 

предметів розбіжність складає від 1 до 3 позицій. Але це не має нас заспокоювати, 

бо в цілому спостерігається зниження показників ЗНО. Необхідно проаналізувати 

результати, оновити систему роботи, долучити додаткові механізми мотивації та 

стимулювання.  

Слайд 11. І цю роботу необхідно починати вже сьогодні. 


