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НАКАЗ 
м. Умань

V (
Про організацію та проведення в університеті ~ Щ
І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

Відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» «Щодо проведення студентської олімпіади у 2022 році» від 11.01.2022 
№22.1/10-23 та відповідно до Положення про проведення Всеукраїнської студентської 
олімпіади, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 13 грудня 2012 року №1410 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 27 грудня 2012 року за №2207/22519 та наказу Міністерства освіти і науки 
України від 28.11.2018 р., а також з метою підтримки обдарованої студентської молоді 
та створення умов для її творчого зростання

НАКАЗУЮ:
І. Організувати та провести в університеті І етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади.
1.1. Зобов’язати деканів факультетів/директора інституту, завідувачів кафедр: 

у лютому 2022 року провести І етап Олімпіади зі всіх навчальних дисциплін 
(які вивчалися не менше семестру) та спеціальностей;

- до 25 лютого 2022 року підвести підсумки І етапу Олімпіади та подати у 
відділ наукового та науково-технічного розвитку списки учасників та переможців;

до 1 березня 2022 року надіслати до базових закладів вищої освіти анкети 
переможців І етапу Олімпіад; *

- відрядити студентів переможців 1 етапу Олімпіади та науково-педагогічних 
працівників, які є членами журі, до базових закладів вищої освіти для участі у II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (квітень - травень).

1.2. У відділ наукового та науково-технічного розвитку подати копії анкет 
учасників II етапу олімпіад, надісланих до інших базових закладів вищої освіти.

1.3. Затвердити Оргкомітет І етапу Олімпіади у такому складі:
Годованюк Тетяна Леонідівна - голова Оргкомітету, доктор педагогічних наук, 

доцент, проректор з наукової роботи;
Попиченко Світлана Сергіївна - кандидат педагогічних наук, доцент, декан 

факультету дошкільної та спеціальної освіти;
Священко Зінаїда Василівна - доктор історичних наук, професор, декан 

історичного факультету;
Коваль Валентина Олександрівна - доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету української філології;
Кравченко Оксана Олексіївна - доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету соціальної та психологічної освіти;



Махомета Тетяна Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент, декан 
факультету фізики, математики та інформатики;

Миколайко Валерій Павлович - доктор сільськогосподарських наук, професор, 
декан природничо-географічного факультету; '

Постоленко Ірина Сергіївна - кандидат педагогічних наук, доцент, декан 
факультету іноземних мов;

Терешко Інна Григорівна - кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету 
мистецтв;

Ткачук Станіслав Іванович - доктор педагогічних наук, професор, декан 
факультету інженерно-педагогічної освіти;

Слатвінський Максим Анатолійович - кандидат економічних наук, доцент, 
директор Навчально-наукового інститут економіки та бізнес-освіти;

Якимчук Борис Андрійович - кандидат психологічних наук, доцент, декан 
факультету початкової освіти;

Ящук Сергій Миколайович - доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету 
фізичного виховання.
1.4. Деканам факультетів та директору інституту створити студентам-переможцям І 

етапу необхідні умови для їх підготовки до II етапу Олімпіади.

II. Створити в університеті Оргкомітет II етапу Олімпіад зі спеціальностей 
«Фізика», «Соціальна робота» та «Трудове навчання та технології».

2.1. Зобов’язати оргкомітет II етапу Олімпіади:
-до 15 лютого 2022 року підготувати інформацію про проведення на базі 

університету Олімпіади, розмістити її на Науковому порталі університету;
-до 25 лютого 2022 року надіслати до закладів вищої освіти листи-запрошення з 

умовами та терміном проведення Олімпіади.
2.2. Забезпечити організацію Олімпіади у визначені терміни, відповідно до 

розробленого порядку проведення цього етапу та Положення.
2.3. Подати звіт про підсумки Олімпіади у 10-ти денний термін після її завершення 

на адресу Інституту модернізації змісту освіти , а також на електронну 
адресу відділу наукового та науково-технічного розвитку.

olimpstud@ukr.net

2.4. Відповідальність за якість роботи оргкомітету покласти на деканів факультету 
фізики, математики та інформатики, факультету соціальної та психологічної освіти та 
факультету інженерно-психологічної освіти. '

III. Витрати на організацію та проведення Олімпіади здійснюються за рахунок 
джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Підстава: службова записка проректора з наукової роботи ГодованюкЖЛ. від 31.01.2022.

Ректор О.І. Безлюдний
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