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19. 12. 2018  №  22.1/10-6714 

Головам обласних (міських) Рад 

директорів, керівникам закладів 

вищої освіти, які здійснюють 

підготовку молодшого 

спеціаліста 

 

 

                                                                
Про організацію та проведення 

Всеукраїнських олімпіад та конкурсів 

серед студентів закладів вищої освіти, 

що здійснюють підготовку молодшого 

спеціаліста, у 2018/2019 н.р. 
 

Шановні колеги ! 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.11.2018 

року №1274  «Про проведення Всеукраїнських олімпіад та конкурсів  серед 

студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого 

спеціаліста, у 2018/2019 навчальному році» Всеукраїнські олімпіади 

проводяться у три етапи:  

I-й етап – у закладах освіти (грудень 2018 – січень 2019 року); 

II-й етап – обласний (лютий – березень 2019 року); 

IIІ-й етап – всеукраїнський –  (квітень - травень 2019 року). 

Всеукраїнські конкурси проводяться у два етапи:  

І етап – у закладах освіти – (грудень 2018 – січень 2019 року);  

ІІ етап – всеукраїнський (квітень – травень 2019 року).  

 Базові заклади освіти з проведення обласних (міського) етапів олімпіади 

визначаються обласними (міськими) Радами директорів закладів вищої освіти, 

що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста. Базові  заклади освіти з 

проведення Всеукраїнського етапу олімпіад та конкурсів затверджені вказаним 

наказом міністерства: 

 Вінницький технічний коледж ((0432) 46-11-72)  – українська мова; 

 Коледж транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського 

національного технологічного університету ((04622) 3-41-09) – математика; 

 Новокаховський приладобудівний технікум ((05549) 7-83-20) –

інформатика та комп’ютерна техніка; 



 Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму 

Національного університету харчових технологій ((0342) 53-10-75) - готельно-

ресторанна справа («Готельне обслуговування», «Ресторанне обслуговування»); 

харчові технології; 

 Економічний коледж Дніпровського державного технічного університету 

((05692) 31-641) – радіоелектроніка; 

 ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» 

((044) 529-14-23) –  технології легкої промисловості («Конструювання швейних 

виробів», «Технологія виробництва взуття»); 

 ДВНЗ «Кіровоградський будівельний коледж» ((0522) 44-28-59) – 

архітектурне проектування; 

 Кропивницький інженерний коледж Центральноукраїнського 

національного технічного університету ((0522) 345867) – токар. 

 Просимо керівників базових закладів  освіти з проведення ІІ та ІІІ етапів 

олімпіад та конкурсів провести на належному рівні відповідні етапи, ректорів 

закладів вищої освіти, до структури яких входять базові заклади освіти, які 

здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, сприяти у проведенні 

Всеукраїнських олімпіад та конкурсів. 
 

 

 

 

 

 

З повагою,  

перший заступник директора, 

заст. голови Всеукраїнського 

оргкомітету  

 

 

Ю.І.Завалевський

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Оніщенко М.І. 

 248-21-69 


