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Керівникам органів
управління освітою
виконавчих
комітетів
сільських
рад
(за
райдержадміністрацій

селищних,
згодою),

Про деякі питання організації
та проведення учнівських олімпіад
з навчальних предметів
у 2019/2020 навчальному році
Звертаємо вашу увагу на те, що у 2019/2020 навчальному році
інтелектуальні змагання учнів проводяться 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 22.09.2011 р. № 1099,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 р. за № 1318/20056
(далі – Положення), наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 р.
№ 1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з
навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», наказу департаменту
освіти і науки облдержадміністрації від 16.09.2019 р. № 483/0/212-19 «Про
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних
предметів у 2019/2020 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки
України від 27.09.2017 р. № 1/В-524 «Про деякі питання організації учнівських
олімпіад».
Зокрема, чинним Положенням передбачено:
«п. 2.1. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів
проводяться в чотири етапи:
I (перший) етап – шкільні (міжшкільні, училищні) на базі
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і міжшкільних
навчально-виробничих комбінатів;
II (другий) етап – районні (міські);
III (третій) етап – обласні (в Автономній Республіці Крим –
республіканська, у містах Києві та Севастополі – міські);
IV (четвертий) етап – на державному рівні».

І далі: «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до цього
Положення розробляють правила (умови) проведення I, II, III етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, І, ІІ етапів
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, I, II етапів олімпіад зі
спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності, якими визначаються
кількісний склад, місце та інші питання проведення Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт, конкурсів з фахової майстерності з
урахуванням місцевих можливостей. (Абзац двадцять перший пункту 2.1
розділу ІІ в редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 360
від 26.03.2012 р.)”.
Додатком до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від
17.04.2019 р. № 237/0/212-19 «Про підсумки проведення ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018/2019
навчальному році» визначено кількісний склад учасників ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2019/2020
навчальний рік (наказ розміщений на сайті комунального закладу вищої освіти
«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»
(далі – Академія) в рубриці «Інтелектуальні змагання»).
У даному контексті пропонуємо організувати та провести ІІ етап олімпіад
в територіально-адміністративних одиницях – районах області наступним
чином:
- наказом відділу освіти районної держадміністрації, селищної, сільської
ради визначається особа, відповідальна за проведення олімпіад;
- визначені особи проводять спільне засідання, на якому обирають
відповідального за координацію дій з департаментом освіти і науки
Дніпропетровської облдержадміністрації та Академією щодо проведення ІІ
етапу олімпіад, склад оргкомітету та журі відповідного етапу. До складу
оргкомітетів та журі повинні бути включені представники усіх відділів освіти,
що існують на території адміністративно-територіальної одиниці – району;
- прізвище, ім’я, по батькові відповідального (ної), контактний номер
телефону, електронна адреса повідомляються координатору від Академії –
Швидуну Віктору Миколайовичу на електронну адресу – Shvidun2006@ukr.net
до 18.10.2019 р.;
- персональний склад оргкомітетів і журі, в тому числі голови, їх
заступників, секретаря, експертів-консультантів олімпіад ІІ етапу з навчальних
предметів затверджуються наказами відповідного відділу освіти (за місцем
роботи члена оргкомітету, журі, експерта-консультанта);
- завдання ІІ етапу олімпіад з навчальних предметів готуються членами
предметно-методичних комісій та надсилаються на електронну адресу
відповідального (ної) напередодні олімпіади;
- за результатами ІІ етапу олімпіад формується команда від територіальноадміністративної одиниці – району для участі в ІІІ етапі олімпіад.
Оргкомітети II етапу олімпіад до 27.12.2019 р. надсилають оргкомітетам
ІІІ етапу олімпіад з відповідних предметів у паперовому (49006, м. Дніпро,

вул. Володимира Антоновича, 70, каб. 107 – інформатика та інформаційні
технології, каб. 201 – гуманітарні дисципліни, каб. 211 – природничоматематичні дисципліни) та електронному вигляді (kzvo@dano.dp.ua з назвою
предмету) звіти про проведення І та ІІ етапів олімпіад, заявки на участь команд
у ІІІ етапі олімпіад.
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