
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ 
 

м. Київ 
02.08.2017           № 1112 

 
Про проведення Всеукраїнських  
учнівських олімпіад і турнірів  
з навчальних предметів  
у 2017/2018 навчальному році 
 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 
навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціа-
льних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, наказу Міністерства 
освіти і науки України від 13 січня 2014 р. № 31 «Про затвердження графіків проведення IV 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2015-2019 роки та кон-
курсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України для уча-
сті у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів на 2014-2019 роки» (зі змі-
нами), з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних 

адміністрацій (далі - органи управління освітою) забезпечити проведення Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів (далі - Всеукраїнські учнівські олімпіади): І етап 
- у жовтні 2017 року, II етап - у листопаді-грудні 2017 року, III етап - у січні-лютому 2018 
року. 

2. Затвердити кількісні склади команд для участі в IV етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з відповідних навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році, що додаються. 

3. Інституту модернізації змісту освіти (Завалевський Ю. І.): 
1) здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення Всеукраїнських учнів-

ських олімпіад та Всеукраїнських учнівських турнірів з навчальних предметів (далі - Всеук-
раїнські учнівські турніри) у 2017/2018 навчальному році; 

2) забезпечити організацію та координацію проведення IV етапу Всеукраїнських учнів-
ських олімпіад з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році згідно з Переліком 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році 
(додаток 1); 

3) провести фінальні етапи Всеукраїнських учнівських турнірів у 2017/2018 навчально-
му році згідно з Переліком Всеукраїнських учнівських турнірів у 2017/2018 навчальному 
році (додаток 2). 

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) забезпе-
чити загальне керівництво Всеукраїнськими учнівськими олімпіадами та Всеукраїнськими 
учнівськими турнірами у 2017/2018 навчальному році. 

5. Органам управління освітою подати до Інституту модернізації змісту освіти (03035, 
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36): 

1) до 15 вересня 2017 року - пропозиції щодо персонального складу журі фінальних 
етапів Всеукраїнських учнівських турнірів юних фізиків, хіміків, математиків, винахідників і 
раціоналізаторів, біологів, правознавців, географів, економістів, інформатиків; 



2) до 20 листопада 2017 року - пропозиції щодо персонального складу журі IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад і фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів 
юних істориків, юних журналістів, юних філософів та релігієзнавців; 

3) до 05 березня 2018 року - звіти про проведення і завдання III етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад та заявки на участь команд у IV етапі Всеукраїнських учнівських олім-
піад у 2017/2018 навчальному році. 

6. Органам управління освітою відповідних областей та м. Києва, де планується прове-
дення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і фінальних етапів Всеукраїнських уч-
нівських турнірів у 2017/2018 навчальному році (додатки 1, 2), подати до Інституту модерні-
зації змісту освіти пропозиції щодо програм і складу оргкомітетів відповідних змагань у 
строки, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 5 цього наказу. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К. 
 
 
Міністр          Л. М. Гриневич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до наказу Міністерства  
освіти і науки України 
від 02.08.2017 № 1112 

 
Перелік Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році 
 

№ Найменування  
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів 

Область, місто, 
де проводитиметься  

ІV етап  
1.  Українська мова та література (8-11 класи) Вінницька область 
2.  Англійська мова (9-11 класи) Харківська область 
3.  Іспанська мова (9-11 класи) Харківська область 
4.  Німецька мова (9-11 класи) Львівська область 
5.  Французька мова (9-11 класи) Львівська область 
6.  Правознавство (9-11 класи) Херсонська область 
7.  Історія (8-11 класи) Чернігівська область 
8.  Економіка (9-11 класи) Закарпатська область 
9.  Математика (8-11 класи) Одеська область 
10.  Біологія (8-11 класи) Черкаська область 
11.  Географія (8-11 класи) Тернопільська область 
12.  Астрономія (10-11 класи) м. Київ 
13.  Фізика (8-11 класи) Сумська область 
14.  Хімія (8-11 класи) Полтавська область  
15.  Екологія (10-11 класи) Житомирська область 
16.  Інформатика (9-11 класи) Миколаївська область 
17.  Інформаційні технології (10-11 класи) Запорізька область 
18.  Трудове навчання (9, 11 класи) Хмельницька область 
19.  Болгарська мова та література(9-11 класи) Одеська область 
20.  Мова іврит та єврейська література  

(9-11 класи) 
Дніпропетровська область 

21.  Молдовська мова та література (9-11 класи) Одеська область 
22.  Польська мова та література (9-11 класи) Івано-Франківська область 
23.  Новогрецька мова та література (9-11 класи) м. Київ 
24.  Російська мова та література, (9-11 класи) м. Київ 
25.  Румунська мова та література (9-11 класи) Чернівецька область 
26.  Угорська мова та література (9-11 класи) Закарпатська область  
 
В. о. директора Інституту 
модернізації змісту освіти                              Ю. І. Завалевський 
 
Директор департаменту загальної  
середньої та дошкільної освіти            Ю. Г. Кононенко 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до наказу Міністерства  
освіти і науки України 
від 02.08.2017 № 1112 

 
Перелік Всеукраїнських учнівських турнірів 

у 2017/2018 навчальному році 
 

№ Найменування  
Всеукраїнських турнірів 

Область, місто, де проводитимуться фіна-
льні етапи 

1.  Турнір юних фізиків Волинська область 
2.  Турнір юних хіміків Тернопільська область 
3.  Турнір юних математиків Вінницька область 
4.  Турнір юних економістів Івано-Франківська область 
5.  Турнір юних винахідників і раціоналіза-

торів 
м. Київ  
Український фізико-математичний ліцей 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

6.  Турнір юних біологів Рівненська область 
7.  Турнір юних правознавців Полтавська область 
8.  Турнір юних філософів та релігієзнавців Одеська область 
9.  Турнір юних географів Харківська область 
10. Турнір юних істориків Вінницька область 
11. Турнір юних інформатиків Чернівецька область 
12. Турнір юних журналістів Сумська область 

 
 
В. о. директора Інституту  
модернізації змісту освіти                            Ю. І. Завалевський 
 
 
Директор департаменту загальної  
середньої та дошкільної освіти                    Ю. Г. Кононенко 
 
 
 
 


