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Про проведення Всеукраiнських учнiвських
олiмпiад i TypHipiB з навч€Lпьних предметiв

у 202212023 навчальному роцi

Вiдповiдно до Указу Президента Украiни вiд 24.02.2022 Ns 6412022 ,,Про
введення военного стану в YKpaiHi" (зi змiнами), затвердженого Законом
Украiни,,Про затвердження Указу Президента Украiни,,Про введення военноГо
стану в YKpaiHi" вiд 24.02.2022 J\Ъ 2102-IX*, постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд24 червня 2022 року М 711 ,,Про початок навчЕLпьного року пiд час

дii правового режиму военного стану в YKpaiHi", Положення про BceyKpaiHcbKi

учнiвськi олiмпiади, турнiри, конкурси з навча-пьних предметiв, конкурси-
захисти науково-дослiдницьких робiт, олiмпiади зi спецiальних дисциплiн
та конкурси фаховоi майстерностi, затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa оовiти
i науки, молодi та спорту Украiни вiд 22 вересня 201r| року J\b 1099 (i.
змiнами), заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 17 листопада 20||

року за Ns 1318/20056 (далi - Положення), нак€ву MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи вiд 15.02.2018 J\Ъ 148 ,,Про затвердження графiка проведення IV етапу
ВсеукраiЪських учнiвських олiмпiад з навч€Lпьних предметiв
на 2019-202З роки" (iз змiнами), наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
вiд 03.|0.2022 J\Ъ 883 ,,Про проведення ВсеукраiЪських учнiвських олiмпiад
i TypHipiB з навчЕLпьних предметiв у 20221202З навч€Lilьному роцi", керуючись
пiдпунктом 20 пункту 8 Положення про Управлiння освiти i науки Черкаськоi
обласноi державноТ адмiнiстрацiТ, затвердженого розпорядженням Черкаськоi
обласноi державноТ адмiнiстрацiТ вiд 0З.04.2020 J\Ъ |96, з метою пошуку,
пiдтримки та розвитку творчого потенцiалу обдарованоi молодi

НАКАЗУЮ:

1. Керiвникам органiв управлiння освiтою районiв, територiальних громад:
1.1. Забезпечити проведення Всеукраiнських учнiвських олiмпiад

з навч€Lльних предметiв (далi Всеукраiнськi учнiвськi олiмпiади)
з дотриманням заходiв безпеки, пов'язаних iз запровадженням правового
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режиму военного стану в УкраiЪi та запобiгання поширенню на територii
УкраТни гостроi респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHuuipy.b,
SARS-CoY-2 у TaKi строки:

I етап - у жoBTHt2022 року;
II етап - у листопадi- груднi 2022 року;
III етап - у сiчнi-лютому 2022 року (додаток 1).

1.2. Що 22 грудня 2022 року надiслати звiти про проведення I i II етапiв
Всеукраiнських учнiвських олiмпiад до комун€tльного навчЕUIьного закладу
,,Черкаський обласний iнститут пiслядипломноТ освiти педагогiчних
працiвникiв Черкаськоi обласноТ ради".

2. Затвердити графiк проведеннrI II етапу ВсеукраiЪських учнiвських
олiмпiад з навч€Lilьних предметiв у 202212023 навчальному роцi (додаток 2).

3. РектОру комун€rльному навч€tльному закладу,,Черкаський обласний
iнститут пiслядипломноi освiти педагогiчних працiвникiв Черкаськоi обласноi
ради" Чепурнiй Н. М.:

3.1. Здil"rснити органiзацiйно-методичне забезпечення
ВсеукраiЪських учнiвських олiмпiад i TypHipiB з навч€Lльних

проведення
предметiв

у 202212023 навчальному роцi.
3.2. Забезпечити координацiю проведення II етапу та органiзацiю

i проведення III етапу Всеукраiнських учнiвських олiмпiад з навч€tльних
предметiв у 20221202З навч€uIьному роцi згiдно з перелiком Всеукраiнських
5rчнiвських олiмпiад з навч€шьних предметiв у 202212о2З навч€tльному
роцi (додаток l).

3.3. Визначи,ги i довести до вiдома керiвникiв органiв управлiння освiтою
районiв, територiальних громад кiлькiснi склади команд для rlacTi в III етапi
ВсеукраiЪських уччiвських олiмпiад з вiдповiдних навчЕLльних предметiв
у 202212023 навчальному роцi до 28 грудня 2022 року.

3.4. Подати до !ержавноi науковоi установи ,,Iнститут модернiзацlТ змiсту
освiти":

3.4.|. ДО 1 ГРУДНя 2022 року - пропозицii щодо персон€tльного складу
журi IV етапу Всеукраiнських учнiвських олiмпiад.

З.4.2. ДО б березня 202З року - звiти про проведення i завдання III етапу
всеукраiъських олiмпiад та заявки на участь команд у Iv етапi Всеукраiнських
олiмпiад у 202212023 навчальному роцi.

4. Контроль за виконанням цього нак€ву покласти на заступника
начальника управлiчня - начальника вiддiлу дошкiльноТ, загальноi середньоТ,
iнклюзивноi та позашкiльноТ освiти Сiмушiну О. I.

Нача-пьник Валерiй ДАНИЛЕВСЪКИЙ


