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Директор Департаменту освіти і науки
Чернівецької обласної державної
адміністраціь^О.М.Палійчук

ДОРОЖНЯ КАРТА
проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з фізики у 2017/2018 н.р.
місце проведення: Чернівецька міська гімназія №6, вул. Шептицького, 19
№

з/п

Заходи

Дата

Час

Виконавець

Примітка

1.

Реєстрація учасників олімпіади.

10.01.18

8.00-09.00

Організаційний
комітет, директор
гімназії,
відповідальний
секретар

2.

Проведення настановної наради з
інструкторами - працівниками ІППОЧО та
гімназії

10.01.18

8 .1 5 -8 .3 0

Відповідальний
секретар

методкабінет

Актовий зал

Фойє

3.

Відкриття олімпіади.

10.01.18

9.00 -9.30

Організаційний
комітет,
відповідальний
секретар

4.

Розміщення учасників олімпіади у кабінетах.

10.01.18

9 .3 0 - 9.40

Відповідальний
секретар

Кабінети
гімназії

5.

Організація підпису зошитів відповідно до
поданого зразка.

10.01.18

9.40-10.00

Інструктори
олімпіади

Кабінети
гімназії

6.

Виконання учасниками олімпіади завдань
теоретичного туру.

10.00-14.00

Члени
оргкомітету,
відповідальний
секретар

Відповідно до
вимог
Положення

10.01.18

13.00-14.00

Голова журі,
заступник голови
журі,
відповідальний
секретар

Робочі групи
журі по класах,
критерії для
оцінювання
робіт учасників
олімпіади

10.01.18

14.00-15.00

Голова журі,
члени журі

Розв’язки задач

10.01.18

14.00- 14.30

Оргкомітет
олімпіади

Шифровані
зошити

7.

8.

9.

Організаційне засідання членів журі:
1) Формування робочих груп журі для
перевірки олімпіадних завдань;
2) Розбір завдань, робота з членами журі
щодо підготовки критеріїв
оцінювання робіт.
Ознайомлення керівників команд з
розв’язками задач. Анкетування керівників
команд
Збір зошитів. Ш ифрування робіт учасників
олімпіади та їх передача голові та членам журі
на перевірку. Анкетування учасників
олімпіади.

10.01.18

10.

Розміщення розв'язків завдань теоретичного
туру олімпіади на сайтах ДОН та ІППОЧО.

10.01.18

11.

Перевірка виконання завдань олімпіади.
Заповнення протоколів за шифром.

10.01.18

12.

Дешифрування робіт та заповнення
протоколів теоретичного туру.

10.01.18

Голова журі,
заступник голови
до 15.00
журі,відповідальниї
секретар
Голова, члени
журі по групах;
14.30-18.30
відповідальний
секретар.

Інформаційна
сторінка на
сайтах ДОН та
ІППОЧО
Заповнені
протоколи без
ПІБ учасників

Попередні
Оргкомітет, голова
результати
18.30-20.30 журі,відповідальний
учасників
секретар
олімпіади

13.

Розміщення попередніх результатів
теоретичного туру олімпіади на сайтах ДОН та
ІППОЧО.

10.01.17

до 21.00

Члени оргкомітету,
відповідальний
секретар

Інформаційна
сторінка на
сайтах ДОН та
ІППОЧО

Практичний тур (демонст раційний та експериментальний)
14.

Реєстрація учасників практичного туру
олімпіади.

15.

Проведення настановної наради з
інструкторами та членами журі.

16.

17.

18.
19.

20.

Розміщення учнів 1 0 - 1 1 класів в аудиторіях
для виконання завдань експериментального
туру
Розміщення учнів 8 - 9 класів в аудиторіях для
виконання завдань демонстраційного туру
Ознайомлення учнів 1 0 - 1 1 класів з
Інструкцією виконання завдань
експериментального туру олімпіади.
Організація підпису зошитів відповідно до
поданого зразка.
Проведення експериментального туру
олімпіади для учнів 1 0 - 1 1 класів.
Збір зошитів. Ш ифрування робіт учасників
експериментального туру олімпіади для учнів
10 - 11 класів.
Ознайомлення учнів 8 - 9 класів з Інструкцією
виконання демонстраційного туру олімпіади.
Організація підпису зошитів відповідно до
поданого зразка.

11.01.18

8.15-8.50

11.01.18
8 .1 5 -8 .4 0

Організаційний
комітет,директор
гімназії,
відповідальний
секретар
Голова журі,
відповідальний
секретар

8.50-9.00

Відповідальний
секретар,
інструктори

Актова зала
гімназії

9.00-9.15

Члени журі,
інструктори

2 кабінети
гімназії

9.15-12.15

Члени журі,
інструктори

12.15-12.30

Члени оргкомітету

2 кабінети
гімназії
Шифровані
роботи
учасників

9 .1 5 -9 .3 0

Голова журі,
відповідальний
секретар

Актова зала
гімназії

Актова зала
гімназії

11.01.18

11.01.18
11.01.18

11.01.18

21.

Проведення демонстраційного туру
олімпіади для учнів 8 - 9 класів.

11.01.18

9.30-10.30

22.

Збір зошитів. Ш ифрування робіт учасників
демонстраційного туру для учнів 8 - 9 класів.

11.01.18

10.30-10.45

Члени оргкомітету

23.

Передача зашифрованих робіт голові журі.

10.45

Члени оргкомітету

24.

Перерва для учнів 8 - 9 класів.

25.

Розміщення учнів 8 - 9 класів в аудиторіях для
виконання завдань експериментального туру.

11.01.18

26.

Ознайомлення учнів 8 - 9 класів з Інструкцією
виконання завдань експериментального туру
олімпіади. Організація підпису зошитів
відповідно до поданого зразка.

27.

Проведення експериментального туру
олімпіади для учнів 8 - 9 класів.

11.01.18

Збір зошитів. Ш ифрування виконаних робіт
учасників експериментального туру для учнів
8 - 9 класів.

11.01.18

28.
29.

Передача зашифрованих робіт голові журі.

ЗО.

Перерва для учнів 1 0 - 1 1 класів

11.01.18

Розподіл учнів 1 0 - 1 1 класів для виконання
завдань демонстраційного туру.
Ознайомлення учнів 1 0 - 1 1 класів з
Інструкцією виконання демонстраційного туру
олімпіади. Організація підпису зошитів

11.01.18

32.

Методичний
кабінет гімназії

11.01.18

Члени
оргкомітету,
відповідальний
секретар, автор
завдань

31.

Фойє гімназії

11.01.18
11.01.18

10.30-10.45

Директор гімназії, інструктори

10.45-10.50

Члени оргкомітету,
відповідальний
секретар

2 кабінети
гімназії

10.50-11.00

Інструктори

2 кабінети
гімназії

11.00-14.00

Члени
оргкомітету,
члени журі,
інструктори

2 кабінети
гімназії

14.00-14.20

Члени оргкомітету

14.20

Члени оргкомітету

11.01.18

11.01.18

11.01.18

Шифровані
роботи
учасників
Кімната
оргкомітету

Шифровані
роботи
учасників
Кімната
оргкомітету

12.15-12.30

Директор гімназії, інструктори

12.30-12.35

Члени оргкомітету

Голова журі,
12.35-12.50 відповідальний
секретар

Актова зала
гімназії
Актова зала
гімназії

відповідно до поданого зразка.
11.01.18
33.

Проведення демонстраційного туру
олімпіади для учнів 1 0 - 1 1 класів.

34.

Збір зошитів. Ш ифрування робіт учасників
демонстраційного туру для учнів 10 - 11 класів.

35.

Передача зашифрованих робіт голові журі.

36.

Перевірка виконання завдань практичного
туру олімпіади. Заповнення протоколів за
шифром.

37.

Дешифрування робіт та заповнення
протоколів попередніх результатів
практичного туру олімпіади

38.

Оформлення протоколів попередніх
результатів олімпіади.

39.

Оголошення попередніх результатів олімпіади
та розміщення їх на сайтах ДОН та ІППОЧО.

11.01.18

11.01.18

12.50-14.00

Члени журі,
відповідальний
секретар, автор
завдань

14.00-14.30

Члени оргкомітету

14.30

Члени оргкомітету

Актова зала
гімназії

Голова та члени
журі по групам,
14.30-18.30
відповідальний
секретар
Члени оргкомітету,
голова журі,
18.30-20.00
відповідальний
секретар
Організаційний
комітет, голова
20.00-21.00
журі,відповідальний
секретар
відповідальний
секретар, група
до 21.00
технічного
забезпечення

11.01.18

11.01.18

11.01.18

11.01.18

Шифровані
роботи
учасників
Кімната
оргкомітету
Заповнені
протоколи без
ПІБ учасників
Попередні
результати
учасників
олімпіади
Протоколи
попередніх
результатів
олімпіади
Інформаційна
сторінка на
сайтах ДОН та
ІППОЧО

Апеляція. Місце проведення: ІППОЧО, вул. І.Франка, 20/ ауд. №4
40.

Прийом електронного
апеляцію.

варіанту

заяв

на

12.01.18

Прийом письмових заяв на апеляцію.
41.

42.

12.01.18
Розгляд апеляційних заяв.
Спільне засідання
апеляційної комісії.

43.

44.

оргкомітету,

12.01.18
журі

та

Підведення підсумків III етапу олімпіади з
фізики.
Розміщення остаточних результатів олімпіади
на сайтах ДОН та ІППОЧО.

секретар
апеляційної
комісії
секретар
1 2 .0 0 -1 4 .0 0 апеляційної
комісії
апеляційна комісія
1 4 .0 0 -1 7 .3 0
9 .0 0 -1 2 .0 0

17.30-18.00
12.01.18

До 19.00
12.01.18

члени журі, члени
оргкомітету,
апеляційна комісія

відповідальний
секретар, група
технічного
забезпечення

Директор Інституту післядипломної
педагогічної освіти Чернівецької області

Методист науково-методичного
центру природничо-математичних
дисциплін ІППОЧО

ІППОЧО,
ауд. №4
ІППОЧО,
ауд. №4
протокол
спільного
засідання журі,
апеляційної
комісії
та
оргкомітету
відповідно до
рішення журі
та апеляційної
комісії

Г.І.Білянін

Заступник директора з науковометодичної роботи ІППОЧО
Завідувач науково-методичного
центру природничо-математичних
дисциплін ІППОЧО

Ьук72(й)икг.пеІ
т. 0505372008

№

9?

Т.С.Богачик

В.М.Рибчинський

В.К. Борча

