
 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ 

НАКАЗ 

 

17.03.2020 Харків № 49 

 

Про підсумки ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Харківської області у 2019/2020 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), наказу Міністерства освіти і науки України від 

06.08.2019 № 1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», наказу 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 

04.10.2019 № 248 «Про організацію проведення І та ІІІ (обласного) етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів для учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти Харківської області у 2019/2020 

навчальному році», на основі протоколів результатів ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти Харківської області у 2019/2020 

навчальному році, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», 

 

н а к а з у ю: 

 

1. ВИЗНАЧИТИ переможцями ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О) Харківської області у 2019/2020 

навчальному році та нагородити дипломами організаційного комітету учнів 

ЗП(ПТ)О Харківської області, які посіли І-ІІІ місця (додається). 

 

2. РЕКОМЕНДУВАТИ директору Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Харківській області: 

 

2.1. ВИСВІТЛИТИ матеріали щодо проведення та результатів ІІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 
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серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської області у 2019/2020 навчальному році у 

газеті «Вісник профосвіти», розмістити їх на офіційному сайті Науково-

методичного центру у Харківської області. 

Термін: до 27.03.2020 

 

2.2. ЗДІЙСНИТИ аналіз показників щодо участі та результатів у ІІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської області у 2019/2020 навчальному році. 

Термін: до 30.04.2020 

 

2.3. ОБГОВОРИТИ результати ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської 

області у 2019/2020 навчальному році на нарадах директорів ЗП(ПТ)О, їх 

заступників з навчальної роботи, викладачів відповідних предметів. 

Термін: до 30.04.2020 

 

3. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 

начальника управління освіти і науки Володимира ІГНАТЬЄВА. 

 

 

Директор Департаменту      Лариса КАРПОВА 
 


