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НАКАЗ

від " У-7 ” _______ 20 ^  р. №_

м. Київ

Про проведення І та II етапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з навчальних предметів 
у 2021/2022 навчальному році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2021 
року №914 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 
навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році», відповідно до Положення про 
Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, 
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін 
та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, зі змінами, 
(далі -  Положення), з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу 
обдарованої учнівської молоді,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2021/2022 навчальному році І (шкільний, училищний) та 
II (регіональний) етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 
(далі -  Олімпіади) з дотриманням законодавства України в частині запобігання 
поширенню на території області гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2, у такі терміни:

I (шкільний, училищний) етап -  у жовтні 2021 року;
II (регіональний) етап -  у листопаді-грудні 202 1 року.

2. Керівникам місцевих органів управління освітою територіальних громад, 
Навчально-методичному кабінету професійно-технічної освіти у Київській області 
(М. Стасєєва), відділу дошкільної, загальної середньої, інклюзивної та позашкільної 
освіти департаменту освіти і науки (Л. Кибенко)

2.1. Розробити графіки проведення 1 (шкільного, училищного) етапу Олімпіад 
серед учнів закладів загальної середньої освіти територіальних громад, учнів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти та закладів загальної середньої 
освіти обласної комунальної власності відповідно до пункту 2.1 Положення;



2.2. Забезпечити проведення І (шкільного, училищного) етапу Олімпіад за 
завданнями, розробленими предметно-методичними комісіями закладів освіти;

2.3. Подати звіти про проведення І (шкільного, училищного) етапу та заявки 
на участь у II (регіональному) етапі Олімпіад організаційним комітетам 
II (регіонального) етапу відповідно до адміністративно-територіального 
підпорядкування закладу освіти;

2.4. Сформувати команди учнів-переможців І (шкільного, училищного) етапу 
Олімпіад та забезпечити їхню участь у II (регіональному) етапі Олімпіад відповідно 
до адміністративно-територіального підпорядкування закладу освіти.

3. Керівникам місцевих органів управління освітою територіальних 
громад;

3.1. Створити та затвердити персональний склад оргкомітетів, журі, 
експертів-консультантів, предметно-методичних комісій та графік проведення 
II (регіонального) етапу Олімпіад;

3.2. Провести II (регіональний) етап Олімпіад за завданнями, розробленими 
предметно-методичними комісіями територіальних громад.

4. КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів» (Н. Бендерець) забезпечити науково-методичний супровід 
проведення II (регіонального) етапу Олімпіад.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту Жанна ОСИПЕНКО


