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Про організацію та проведення 

І - ІІ етапів Всеукраїнських  

учнівських олімпіад у  

2022/2023 навчальному році  
 

На виконання наказів 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», від     

25.10.2021 р. № 1127 «Про затвердження Змін до Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-

захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності», відповідно до Умов проведення І, ІІ, ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів із навчальних 

предметів, затверджених наказом начальника управління освіти, науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації від 13.09.2019 р. № 665-од, з метою пошуку, 

підтримки та розвитку інтелектуального потенціалу обдарованої молоді  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам органів управління освітою міських, селищних, 

сільських рад, керівникам закладів загальної середньої освіти обласного 

підпорядкування, закладів професійної (професійно-технічної) освіти:  

1) встановити, що участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах є 

добровільною; 

2) визначити формою проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад 

дистанційну або змішану; 

3) забезпечити дотримання під час проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад заходів безпеки в умовах воєнного стану та 

протиепідемічних заходів; 

4) провести І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад на рівні закладів 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти з 31 жовтня по 

20 листопада 2022 року; 

5) провести ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад на рівні 

територіальних громад  з 21 листопада по 25 грудня  2022 року; 
 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/11820


 

 

 

 

 

 

2 

 

6)   створити та затвердити персональний склад оргкомітетів і фахових 

журі  І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад; 

7) залучити до роботи журі  ІІ  етапу  Всеукраїнських учнівських 

олімпіад у рівних співвідношеннях представників закладів загальної середньої 

освіти міських, селищних, сільських рад; 

8) залучити учнів закладів загальної середньої освіти обласного 

підпорядкування та закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

міських, селищних, сільських рад, переможців І етапу олімпіад, до участі у ІІ 

етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад; 

9) надіслати звіти про проведення ІІ етапу олімпіад та заявки на участь 

у III (обласному) етапі (допускаються учні, які здобули перемогу у ІІ етапі 

олімпіад) до 28 грудня 2022 року комунальному закладу «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського»; 

10)  провести відбірково-тренувальні збори переможців ІІ етапу – 

кандидатів до складу команд III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад.  

           2.  Оргкомітетам І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 

розробити рекомендації щодо проведення відповідних етапів змагань у 

дистанційному та змішаному форматі. 

3. Директору комунального закладу «Центральноукраїнський 

науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» КОРОТКОВУ 
Анатолію після проведення І етапу олімпіад направити переможців для участі  

у  ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти обласного 

підпорядкування (крім комунального закладу «Центральноукраїнський 

науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради») та закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти направити переможців І етапу 

олімпіад для участі у ІІ етапі (міських, селищних, сільських рад) 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

5.  Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

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

1)   підготувати завдання для проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів згідно з графіком їх проведення 

(додаток), та надати доступ до них відповідальним особам органів управління 

освітою міських, селищних, сільських рад; 

2)  підготувати наказ «Про організацію та проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2022/2023 навчальному році та 

у жовтні 2023 року». 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  
 

 

 

Заступник директора департаменту                      Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

 

вління освіти, науки,                                         Додаток  

до наказу директора департаменту 

освіти і науки обласної 

                                                                             військової адміністрації 

                                                                             18.10.2022   №  170-од 

 

 

Графік проведення 

ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2022/2023 н.р. 

 

№ Назва предмета 
Дата 

проведення 

Початок 

роботи 

 

Дні 

роботи 

членів 

журі 

1. 
Українська мова та література 

(7-11) 
26.11 08.30 26.11 

2. Екологія (10-11) 26.11 12.30 26.11 

3. Трудове навчання (8-11) 27.11 08.30 27.11 

4. Астрономія (10-11) 27.11 12.30 27.11 

5. Історія (8-11) 03.12 08.30 03.12 

6. Економіка (9-11) 03.12 12.30 03.12 

7. Інформатика (8-11) 04.12 08.30 04.12 

8. Німецька мова (8-11) 
04.12 

12.30 04.12 

9. Французька мова (8-11) 12.30 04.12 

10. Географія (8-11) 10.12 08.30 10.12 

11. 
Польська мова та література  

(9-11) 
10.12 12.30 10.12 

12. Інформаційні технології (8-11) 11.12 08.30 11.12 

14. Англійська мова (8-11) 
17.12 

08.30 17.12 

15. Іспанська мова (8-11) 08.30 17.12 

 Хімія (7-11) 17.12 12.30 17.12 

16. Фізика (7-11) 18.12 08.30 18.12 

17. Правознавство (9-11) 18.12 12.30 18.12 

18. Математика (6-11) 24.12 08.30 24.12 

19. Біологія (8-11) 25.12 08.30 25.12 
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