
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

 
м. Київ 

        
 

20.11.2018 р.                                                                              № 1274 
 
Про проведення Всеукраїнських 
олімпіад та конкурсів серед студентів 
закладів вищої освіти, що здійснюють  
підготовку молодшого спеціаліста  
у 2018/2019 навчальному році 
 
  

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, та з метою підвищення якості підготовки 
кваліфікованих фахівців, підтримки обдарованої студентської молоді  

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести у 2018/2019 навчальному році: 
- Олімпіаду у три етапи: 
І етап (місцевий) – у грудні 2018 – січні 2019 року; ІІ етап (обласний) – у 

лютому - березні 2019 року; ІІІ етап (Всеукраїнський) - у квітні - травні 2019 
року.  

- Конкурс у два етапи: І етап (місцевий) –  у грудні 2018 – січні 2019 року; 
ІІ етап  (Всеукраїнський) – у квітні - травні 2019 року.  

2. Затвердити: 
1) персональний склад Всеукраїнського організаційного комітету 

Олімпіади та Конкурсу (далі - Всеукраїнський оргкомітет), що додається. 
2) перелік навчальних дисциплін, спеціальностей, професій, базових 

закладів освіти з проведення ІІІ етапу Олімпіади, ІІ етапу Конкурсу та голів 
оргкомітетів Всеукраїнського етапу, що додається. 
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3. ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» (Спірін О. М.) здійснити  
організаційно-методичне  забезпечення Олімпіади та Конкурсу. 

4. Керівникам закладів освіти: 
1) забезпечити проведення першого етапу Олімпіади (Конкурсу) у 

визначений строк. 
2) відрядити педагогічних (науково-педагогічних) працівників, які є 

членами журі та оргкомітетів, та студентів до відповідних базових закладів 
освіти для участі у ІІ - ІІІ етапах Олімпіади та Конкурсу. 

3) оплату відряджень учасників Олімпіади та Конкурсу здійснити за 
рахунок закладів освіти, у яких вони навчаються або працюють.  

5. Оргкомітетам базових закладів освіти з проведення ІІІ етапу Олімпіади, 
ІІ етапу Конкурсу подати протоколи засідання журі за результатами та звіти  
про підсумки у 10-ти денний строк після їх завершення до Всеукраїнського 
оргкомітету на адресу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ, 
03035, вул. Митрополита Василя Липківського, 36) у паперовому та 
електронному вигляді (vmolspec@ukr.net). 

6. Всеукраїнському оргкомітету підвести підсумки Олімпіади та 
Конкурсу, довести їх до відома закладів освіти, які здійснюють підготовку 
молодшого спеціаліста. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Рашкевича Ю. М. 

 
 
 

 
 
Міністр 

 

 
 
      Л. М. Гриневич 

         
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
 освіти і науки  України 
 20.11.2018 р.      № 1274 

 
Персональний склад  

Всеукраїнського організаційного комітету Олімпіади та Конкурсу  
 

Рашкевич Юрій 
Михайлович 

заступник Міністра освіти і науки України, голова 
оргкомітету; 

Кретович Світлана 
Сергіївна 

в.о. директора департаменту вищої освіти 
Міністерства освіти і науки України, спів голова  
оргкомітету; 

Завалевський Юрій 
Іванович 

перший заступник  директора  Інституту  модернізації  
змісту  освіти, заступник  голови  оргкомітету; 

Оніщенко  Марія 
Іванівна 

методист вищої категорії  відділу наукового та 
навчально-методичного забезпечення змісту 
професійної освіти Інституту  модернізації змісту 
освіти, відповідальний секретар оргкомітету; 

Похресник  Анатолій 
Костянтинович 

голова  Спілки  обласних  рад  директорів  закладів 
вищої освіти І-ІІ рівнів  акредитації України 

Вихор Віктор 
Григорович 

головний спеціаліст відділу університетської освіти 
департаменту  вищої  освіти  Міністерства  освіти  і 
науки України; 

Котоловець  Людмила 
Олексіївна 

завідувач сектору відділу  наукового та навчально-
методичного забезпечення змісту професійної освіти 
Інституту модернізації змісту  освіти; 

Галицька  Лариса 
Борисівна 

методист  Спілки обласних  рад  директорів   
навчальних  закладів вищої освіти І-ІІ рівнів  
акредитації України; 

Антонюк Тетяна 
Миколаївна 

голова Спілки голів обласних методичних об’єднань 
викладачів філологічних дисциплін закладів освіти що 
здійснюють підготовку молодшого спеціаліста;   

Домінський Олег 
Станіславович 

голова Ради директорів вищих навчальних закладів 
І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області; 

Кузнецова Віра 
Іванівна 

директор Івано-Франківського коледжу ресторанного 
сервісу і туризму Національного університету 
харчових технологій; 

Радченко Віктор 
Миколайович 

директор транспорту та комп’ютерних технологій 
Чернігівського національного технологічного 
університету; 

Сторожук Микола 
Володимирович 

директор Кропивницького інженерного коледжу 
центральноукраїнського національного технічного 
університету; 



Глазунова Лариса 
Іванівна 

директор Новокаховського приладобудівного 
технікуму; 

Таран Олександр 
Володимирович 

директор ДВНЗ «Кіровоградський будівельний 
коледж»; 

Ітякін Олександр 
Сергійович 

директор Економічного коледжу Дніпровського 
державного технічного університету; 

Щуцька Ганна 
Володимирівна 

директор ДВНЗ «Київський коледж легкої 
промисловості»  

 
                                       
Директор Інституту 
модернізації змісту освіти               О. М. Спірін  
 
В.о. директора департаменту 
вищої освіти                                          С. С. Кретович 
                        



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
20.11.2018 р.       № 1274 
 

 
Перелік навчальних дисциплін, спеціальностей, професій, базових закладів освіти 

 з проведення ІІІ етапу Олімпіади, ІІ етапу Конкурсу та голів оргкомітетів Всеукраїнського етапу 
 

№ 
з/п 

Назва навчальної дисципліни, 
спеціальності, професії, з 
яких проводиться Олімпіада, 
Конкурс 

Назва та адреса базового закладу освіти 
з проведення ІІІ етапу Олімпіади (ІІ етапу Конкурсу) 

Прізвище, ім’я по-
батькові керівника 
базового  закладу 
освіти, голови  
оргкомітету 
Всеукраїнського  етапу 
 

1. Українська мова 
 

Вінницький технічний коледж 
вул. Хмельницьке шосе 91/2, м. Вінниця, 21021 
(0432) 46-11-72 
 

Домінський Олег 
Станіславович – 
директор  

2. Математика 
 

Коледж транспорту та комп’ютерних технологій 
Чернігівського національного технологічного 
університету 
вул. Захисників України, 25, м. Чернігів, 14030 
(04622) 3-41-09 

Радченко Віктор 
Миколайович –  
директор 
 

3. Інформатика та комп’ютерна 
техніка 
 

Новокаховський приладобудівний технікум 
просп. Перемоги, 11, м. Нова Каховка, Херсонська 
обл.74900, (05549) 7-83-20 
 

Глазунова Лариса 
Іванівна –  
директор  



2 
 

 

4. Готельно-ресторанна справа 
(«Готельне обслуговування», 
«Ресторанне 
обслуговування»); 
Харчові технології 

Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і 
туризму Національного університету харчових 
технологій  
вул. Сорохтея, 43, м. Івано-Франківськ, 76014 
(0342) 53-10-75 

Кузнецова Віра 
Іванівна –  
директор 
 

5. Радіоелектроніка Економічний коледж Дніпровського державного 
технічного університету 
просп. Аношкіна, 102, м. Кам’янське, 51911 
(05692) 31641 

Ітякін Олександр 
Сергійович – 
директор 
 

6.  Технології легкої 
промисловості 
(«Конструювання швейних 
виробів»», «Технологія 
виробництва взуття»)  

ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» 
вул. Івана Кудрі, м. Київ, 01042 
(044) 529-14-23 

Щуцька Ганна 
Володимирівна –  
директор 
 

7. Архітектурне проектування 
(Конкурс) 

ДВНЗ «Кіровоградський будівельний коледж» 
пл. Дружби народів 2, м. Кропивницький, 25015 
(0522) 44-28-59 

Таран Олександр 
 Володимирович – 
 директор 

8. Токар  Кропивницький інженерний коледж 
Центральноукраїнського національного технічного 
університету  

Сторожук Микола 
Володимирович – 
директор 

 
Директор Інституту 
модернізації змісту освіти                     О. М. Спірін  
 
В. о. директора департаменту 
вищої освіти                                                С. С. Кретович 
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