
 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ  

 

НАКАЗ 

 

02.10.2018 Харків                            № 245 

 

Про проведення І етапу та 

підготовку до ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів 

для учнів ЗП(ПТ)О Харківської 

області у 2018/2019 навчальному 

році 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2018  

№ 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 

навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», 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  

№ 1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за  

№ 1318/20056 (із змінами), Правил проведення І та ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів, І та ІІ етапів олімпіад зі спеціальних 

дисциплін і конкурсів фахової майстерності, ІІ етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 

Харківської області, затверджених наказом Головного управління освіти і науки 

Харківської обласної державної адміністрації від 20.04.2012 № 228, 

зареєстрованих у Головному управлінні юстиції у Харківській області 20.06.2012 

за № 43/1406, підпункту 1 пункту 4 «Положення про Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації», з метою створення належних 

умов для виявлення й підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, 

керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  

н а к а з у ю: 
 

1. Затвердити графік проведення І етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів серед учнів закладів професійної 
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(професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О) Харківської області у 

2018/2019 навчальному році (додається). 

2. Затвердити графік проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської області у 

2018/2019 навчальному році (додається). 

3. Рекомендувати директору Науково-методичного центру професійно-

технічної освіти у Харківській області Руслановій Т.О. забезпечити 

організаційно-методичне супровід проведення І та ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів у ЗП(ПТ)О. 

                                                                      Термін: з 19.10.2018 по 28.02.2019 

4. Директорам ЗП(ПТ)О області провести І етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів у відповідному закладі освіти 

згідно з графіком, затвердженим даним наказом. 

                                                                      Термін: з 19.10.2018 по 04.11.2018 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 

начальника управління освіти і науки В. ІГНАТЬЄВА. 

 

Директор Департаменту         Л. КАРПОВА 
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Візи: 

Заступник директора Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації – 

начальник управління освіти і науки 

«_____» ___________________________ 

  

 

В. ІГНАТЬЄВ 

   

Начальник управління ресурсного забезпечення 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації, уповноважена особа з питань 

запобігання корупції в Департаменті 

«_____» ___________________________ 

  

 

 

С. ДРИГАЙЛО 

   

Заступник начальника управління освіти і науки – 

начальник відділу дошкільної, загальної середньої, 

корекційної та позашкільної освіти Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації 

«_____» ___________________________ 

  

 

 

 

О. КОНОНЕНКО 

   

Начальник відділу управління персоналом та 

кадрового забезпечення системи освіти області 

управління ресурсного забезпечення Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації 

«_____» ___________________________ 

  

 

 

 

О. ХАНІНА 

   

   

Начальник відділу науки, вищої та професійної освіти 

управління освіти і науки Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації 

(розробник) 

«_____» ___________________________ 

  

 

 

І. ВОЛІК 

   

Провідний спеціаліст відділу науки, вищої та 

професійної освіти управління освіти і науки 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації (відповідальна за організацію 

діловодства в Департаменті) 

«_____» ___________________________ 

  

 

 

 

А. БОНДАРЕНКО 

   

Начальник відділу правової роботи у галузі соціальних 

та фінансових питань управління правового 

забезпечення діяльності структурних  підрозділів 

облдержадміністрації Юридичного департаменту 

Харківської обласної державної адміністрації 

 «_____» ___________________________ 

  

 

 

 

 

С. ЧИРКЕВИЧ 

 
 


