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Про затвердження Правил 
проведення І та ІІІ етапів 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів, 
І та ІІ етапів олімпіад зі 
спеціальних дисциплін і 
конкурсів фахової майстерності, 
ІІ етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
серед учнів професійно-технічних 
навчальних закладів Харківської 
області 

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  вересня  2011  року  за   № 1099,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції

України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 (із змінами), з метою створення

належних  умов  для  виявлення  та  підтримки  обдарованої  молоді,  розвитку  її

інтересів, схильностей, організаційно-методичного забезпечення   проведення І та

ІІІ  етапів  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  навчальних  предметів,  І  та  ІІ

етапів  олімпіад  зі  спеціальних  дисциплін  і  конкурсів  фахової  майстерності,  ІІ

етапу  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт  серед  учнів  професійно-

технічних навчальних закладів Харківської області 
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НАКАЗУЮ:

1. Затвердити  Правила  проведення  І  та  ІІІ  етапів  Всеукраїнських  учнівських

олімпіад з навчальних предметів, І та ІІ етапів олімпіад зі спеціальних дисциплін і

конкурсів фахової майстерності, ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких

робіт серед учнів професійно-технічних навчальних закладів   Харківської області,

що додаються.

2. Директору  Науково-методичного  центру  професійно-технічної  освіти  у

Харківській області Руслановій Т.О. розмістити на  на веб-порталі «Професійно-

технічна освіта Харківської області» до відома директорів професійно-технічних

навчальних закладів Правила проведення І та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських

олімпіад з навчальних предметів, І та ІІ етапів олімпіад зі спеціальних дисциплін і

конкурсів фахової майстерності, ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких

робіт серед учнів професійно-технічних навчальних закладів   Харківської області.

3. Визнати такими, що втратили чинність накази Головного управління освіти і

науки  Харківської  обласної  державної  адміністрації:   від  22  лютого  2006  року

№ 81 «Про затвердження Положення про щорічні обласні олімпіади з предметів

професійно-теоретичної та загальнотехнічної підготовки серед учнів професійно-

технічних  навчальних  закладів»,  зареєстрований  в  Харківському  обласному

управлінні юстиції  28 лютого 2006 року за № 9/879;  від 22 лютого 2006 року

№ 82  «Про  затвердження  Положення  про  щорічні  обласні  конкурси  фахової

майстерності  серед  учнів  професійно-технічних  навчальних  закладів»,

зареєстрований в Харківському обласному управлінні юстиції 28 лютого 2006 року

за № 10/880; від 14 січня 2009 року  № 9 «Про проведення щорічних обласних

олімпіад  з  базових  дисциплін  загальноосвітньої  підготовки  серед  учнів



професійно-технічних  навчальних  закладів»,  зареєстрований  в  Головному

управлінні юстиції у Харківській області 19 січня 2009 року за № 1/1031.
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4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації, але

не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Головного

управління освіти і науки Курбатова О.П.

Начальник управління Р.Шаповал



    ВНУТРІШНІ ВІЗИ

Начальник Головного

юридичного управління

Харківської обласної 

державної адміністрації К. Прокоп’єв 

Перший заступник начальника

Головного управління освіти і науки О. Віцько

Заступник начальника  

Головного управління освіти і науки О. Курбатов

Головний спеціаліст 

відділу кадрової роботи

Головного управління освіти і науки Н. Маслова
   

Директор Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти

у Харківській області Т. Русланова
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