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02.01.2018    №  22.1/10-4 

Управлінням освіти і науки 

обласних, Київської міської 

державних адміністрацій, головам 

обласних рад директорів, 

керівникам закладів вищої освіти, 

які здійснюють підготовку 

молодшого спеціаліста 

 

Про проведення Всеукраїнських 

олімпіад та конкурсів серед 

студентів закладів освіти, що 

здійснюють підготовку 

молодшого спеціаліста   у 

2017/2018 навчальному році 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.10.2017 

року № 1435 «Про проведення Всеукраїнських олімпіад та конкурсів серед 

студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, у 

2017/2018 навчальному році» Всеукраїнські олімпіади проводяться у три етапи: 

I-й етап (місцевий) – у грудні 2017 - січні 2018 року у навчальних 

закладах; 

II-й етап (обласний) – у лютому - березні 2018 року; 

IIІ-й етап  (Всеукраїнський) –  у квітні – травні 2018 року. 

Всеукраїнські   конкурси фахової майстерності проводяться у два етапи:  

І-й етап в навчальних закладах; ІІ етап – Всеукраїнський. 

Обласними та Київською Радами директорів визначаються та 

затверджуються базові заклади з проведення ІІ обласного (міського) етапу 

олімпіади та оргкомітети. Базові заклади освіти створюють оргкомітети, які 

затверджуються  їх керівниками. 

Оргкомітет обласного етапу: розробляє порядок проведення олімпіади, 

який оприлюднює на своєму сайті; створює журі; організовує і проводить 

нагородження переможців дипломами Інституту модернізації змісту освіти; 

складає звіт; висвітлює результати олімпіади у засобах масової інформації. 



Анкети учасників ІІІ етапу (переможців ІІ етапу) олімпіади, звіти про 

результати обласного (регіонального) етапу, затверджені наказом базового 

закладу,  подаються у 10-ти денний термін після їх завершення до оргкомітету 

ІІІ етапу олімпіади.  

Анкети учасників ІІ етапу конкурсу фахової майстерності надсилають 

керівники закладів освіти до оргкомітету ІІ етапу. 

Звіти проведення обласного етапу олімпіад по завершенню просимо 

направити до Всеукраїнського організаційного комітету на адресу Інституту 

модернізації змісту освіти (відділ наукового та навчально-методичного 

забезпечення змісту професійної освіти – vmolspec@ukr.net ). 

Наказом Міністерства освіти і науки  № 1435 затверджені базові навчальні 

заклади з проведення Всеукраїнського етапу олімпіад і конкурсу фахової 

майстерності. 

Базовим навчальним закладам, обласним  Радам директорів, управлінням 

освіти і науки  обласних державних адміністрацій  необхідно забезпечити на 

належному рівні роботу з підготовки та проведення ІІ, ІІІ етапів олімпіади та 

конкурсу у визначені терміни та відповідно до положень. 

Керівникам університетів, до структури яких входять базові заклади, 

Управлінням освіти і науки обласних державних адміністрацій  просимо надати  

допомогу  закладам освіти в проведенні ІІ та ІІІ етапів олімпіади та ІІ етапу 

конкурсу. 
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