
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ  
 

 

Н  А  К  А  З 
 

м. Київ 

    _06___    __12 _____  2017 р.      №  _1572_ 

 

 

 

 

Про проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади  

у 2017/2018 навчальному році 

 

 

 

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, 

пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої  

праці та згідно з Положенням про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді  

та спорту України від 13 грудня 2012 року № 1410 та зареєстрованим у  

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за № 2207/ 22519  

(далі – Положення), 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Провести у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнську студентську 

олімпіаду (далі – Олімпіада)  у  два  етапи: 

І етап – у січні-лютому 2018 року у закладах вищої освіти   

(за згодою);  

ІІ етап – у квітні-травні 2018 року у закладах вищої освіти, визначених 

як базові. 

2. Затвердити: 

1) склад Всеукраїнського організаційного комітету Всеукраїнської 

студентської олімпіади, що додається; 

2) перелік навчальних дисциплін, базових закладів вищої освіти, голів 

оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н.р., що 

додається; 

3) перелік спеціальностей, базових закладів вищої освіти, голів 

оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н.р., що 

додається. 
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3. Базовим закладам вищої освіти до 27 лютого 2018 року надіслати до 

всіх закладів вищої освіти листи-запрошення з умовами та строком 

проведення змагань. 

4. Керівникам закладів вищої освіти: 

1) надіслати до базових закладів вищої освіти до 01 березня 2018 року 

анкети переможців І етапу Олімпіади; 

2) відрядити та здійснити оплату відряджень студентів та науково-

педагогічних працівників, які є членами журі, до відповідних базових 

закладів вищої освіти для участі у ІІ етапі Олімпіади за рахунок закладів 

вищої освіти, у яких вони навчаються  або працюють;  

3) компенсувати робочий час, витрачений на науково-методичне 

забезпечення та підготовку завдань для ІІ етапу Олімпіади науково-

педагогічними працівникам, відповідно до законодавства України. 

5. Оргкомітетам базових закладів вищої освіти забезпечити: 

1)  організацію ІІ етапу Олімпіади відповідно до розробленого порядку 

проведення цього етапу та Положення на високому організаційному та 

науково-методичному рівні; 

2) якісне розміщення учасників ІІ етапу Олімпіади; 

3) підготовку та подання звіту про підсумки ІІ етапу Олімпіади у 10-ти 

денний строк після її завершення до Інституту модернізації змісту освіти, а 

також на електронну адресу olimpstud@ukr.net, за встановленою формою. 

6. Всеукраїнському організаційному комітету підвести підсумки 

проведення Олімпіади та довести їх до відома всіх закладів вищої освіти.    

7. Інституту модернізації змісту освіти (Завалевський Ю. І.) здійснити 

організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіади. 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Рашкевича Ю.М. 

 
 

 

 

 
 

Міністр 

  

 

 

             Л.М. Гриневич 

 
 

 


