
 

 

 

 

MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ 

РАДА ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Н А К А З 
15 грудня 2022 року                                                                           № 4 

м. Вінниця 

 

Про проведення обласних олімпіад, конкурсів  

та конференцій серед здобувачів освіти закладів  

фахової передвищої освіти Вінницької області у  

ІІ семестрі 2022-2023 н. р. 

  

Відповідно до Положення про Всеукраїнську олімпіаду серед студентів 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06 квітня 2012р.  

№ 417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2012р. за  

№ 618/20931, Положення про Всеукраїнський конкурс фахової майстерності 

серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 06 квітня 2012р. № 418, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  

25 квітня 2012р. за № 619/20932, до Наказу Міністерства освіти і науки 

України № 1274 від 20.11.2018 року, та з метою підвищення якості підготовки 

кваліфікованих фахівців, підтримки обдарованої студентської молоді, 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у ІІ семестрі 2022-2023 навчального року обласні Олімпіади, 

Конкурси та Конференції серед здобувачів освіти закладів фахової передвищої 

освіти Вінницької області у два етапи: 

І етап (рівень закладу освіти);  

ІІ етап (обласний). 

2. Затвердити: 

2.1 Перелік Олімпіад (додаток 1), Конкурсів (додаток 2), Конференцій 

(додаток 3) серед здобувачів освіти закладів фахової передвищої освіти 

Вінницької області у ІІ семестрі 2022-2023 н. р. 

2.2 Склад оргкомітетів та апеляційних комісій Олімпіад, Конкурсів та 

Конференцій серед здобувачів освіти закладів фахової передвищої освіти 

Вінницької області у ІІ семестрі 2022-2023 н. р. (додатки 4,5). 

2.3 Положення про проведення обласних Олімпіад, Конкурсів та 

Конференцій серед здобувачів освіти закладів фахової передвищої освіти 

Вінницької області у ІІ семестрі 2022-2023 н. р. (додаток 6). 



3. Методичному кабінету базового закладу фахової передвищої освіти 

(Моторній Л. В.):  

3.1 Забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво 
Олімпіадами, Конкурсами та Конференціями. 

3.2 На підставі звітів про проведення Олімпіад, Конкурсів та 

Конференцій підвести підсумки та довести їх до відома закладів фахової 

передвищої освіти Вінницької області. 

4. Керівникам закладів освіти:  

1) забезпечити проведення І етапу Олімпіади (Конкурсу) у визначені 

терміни; 

2) відрядити педагогічних (науково-педагогічних) працівників, які є 

членами журі та оргкомітетів, та студентів до відповідних закладів фахової 

передвищої освіти для участі у ІІ-ІІІ етапах Олімпіад та Конкурсів; 

3) оплату відряджень учасників Олімпіад, Конкурсів та Конференцій 

здійснити за рахунок закладів освіти, у яких вони навчаються або працюють. 

5. Головам оргкомітетів з проведення ІІ етапу Олімпіад, Конкурсів та 

Конференцій (додатки 7, 8) подати звіти про підсумки ІІ етапу у 3-денний 

термін після їх проведення до методичного кабінету базового закладу вищої 

освіти за адресою: Вінницький технічний фаховий коледж, (м. Вінниця, 21021, 

вул. Хмельницьке шосе 91/2). 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на методиста Ради директорів 

закладів фахової передвищої освіти Вінницької області Моторну Л. В. 

 

Голова Ради  

директорів закладів фахової  

передвищої освіти  

Вінницької області                                                                Олег ДОМІНСЬКИЙ 
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