
 

 

 

 

 

 

 
       15      березня           23                                                                                78-од 

 

 

Про проведення відбірково- 

тренувальних зборів учнів для 

участі у IV етапі Всеукраїнських  

учнівських олімпіад із  

навчальних предметів у 2022/2023 н.р. 

 

 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України  

від  03.10.2022 р. № 883 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році», наказу директора 

департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації від 

29.12.2022 р. № 236-од «Про організацію та проведення  ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2022/2023 навчальному році», відповідно 

до листа Міністерства освіти і науки України від 24.02.2023 р. № 1/2775-23 «Про 

проведення IV (фінального) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2022/2023 н. р.» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 
(ДМИТРУК Віталій): 

1) провести у період з 13.03. по 24.03.2023 року, спільно з відповідними 

кафедрами Центральноукраїнського державного університету імені Володимира 

Винниченка за підтримки кращих учителів, викладачів, відбірково-тренувальні 

збори з учнями - переможцями ІІІ (обласного) етапу олімпіад з дотриманням 

законодавства України в частині забезпечення заходів безпеки, пов’язаних із 

запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні, запобіганням 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

2. Визначити формою проведення відбірково-тренувальних зборів з 

учнями - переможцями ІІІ (обласного) етапу олімпіад  дистанційну. 
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3.   Затвердити  кошторис  витрат на проведення відбірково-тренувальних 

зборів учнів-переможців ІІІ (обласного) етапу – кандидатів до складу команд на 

IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2023 році 

(додаток). 

4.  Керівникам   органів  управління освітою міських, селищних, 

сільських рад, керівникам закладів освіти обласного підпорядкування 
забезпечити участь учнів - переможців ІІІ (обласного) етапу олімпіад у 

відбірково-тренувальних зборах. 

5. Фінансово-економічному відділу управління дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти та фінансового забезпечення департаменту 
освіти і науки облвійськадміністрації (ГРИЦЕНКО Світлана) забезпечити 

своєчасне фінансування проведених відбірково-тренувальних зборів учнів-

переможців ІІІ (обласного) етапу – кандидатів до складу команд на IV етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

    6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника управління професійно-технічної, фахової 

передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення  департаменту освіти і науки 

Кіровоградської облвійськадміністрації ТАБОРАНСЬКОГО Володимира. 

 

 

Директор департаменту          Ельза ЛЕЩЕНКО  

 

       


