
Керівникам департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій

Керівникам закладів післядипломної 
педагогічної освіти

Про зміни до Положення про 
Всеукраїнські учнівські олімпіади 
з навчальних предметів

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України інформує, що відповідно до наказу 
МОН від 25.10.2021 № 1127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
06.12.2021 за № 1570/37192 (далі – Наказ № 1127), внесені зміни до Положення 
про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних 
предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 
спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (далі – Положення), 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17.11.2011 за № 1318/20056.

Вказані зміни у законодавстві наберуть чинності після офіційного 
опублікування Наказу № 1127.

Перелік основних змін до Положення згідно з Наказом № 1127:
1) термінологію Положення приведено у відповідність до законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту» та «Про 
фахову передвищу освіту», інших актів законодавства;

2) унесено зміни до переліку Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів;

3) визначено особливості проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з навчальних предметів, турнірів, олімпіад зі спеціальних дисциплін, 
Всеукраїнських учнівських конкурсів з навчальних дисциплін, конкурсів-
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захистів науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності під час 
дії надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, карантину, 
запровадження протиепідемічних заходів та інших обставин;

4) уточнено особливості проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів на рівні територіальних громад, районів 
Автономної Республіки Крим, районів областей, районів міст Києва та 
Севастополя;

5) розмежовано повноваження оргкомітетів, журі та апеляційних комісій 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;

6) збільшено строки зберігання документації та робіт учасників змагань;
7) визначено кількісний склад команд відповідно до їх рейтингів;
8)  унесено зміни щодо організації харчування учасників змагань.
Відповідно до пункту 2.1 Положення органи управління у сфері освіти 

Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій розробляють правила (умови) проведення I, II, 
III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та 
І, ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, а 
також I, II етапів олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової 
майстерності, якими визначається кількісний склад, місце та інші питання 
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з фахової 
майстерності з урахуванням особливостей адміністративно-територіального 
поділу, місцевих можливостей тощо. Наголошуємо, що вказані правила (умови) 
після набрання чинності Наказом № 1127 потребуватимуть приведення у 
відповідність до цього Наказу.

Просимо взяти до уваги зміни до Положення та забезпечити проведення 
учнівських олімпіад, турнірів та конкурсів з метою виявлення, розвитку 
обдарованих учнів, реалізації їх здібностей відповідно до законодавства.

З повагою
Заступник Міністра Віра РОГОВА

Кудренко Богдан 481 47 62


