
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ  УКРАЇНИ 

 

01042,м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ 

 (Патріса Лумумби), 17                             тел., факс (044) 528-65-96 

         E – mail: RADA_2009@ukr.net   

           сайт: spylka.com.ua  
 

 

Наказ  
 

    „21” листопада 2019р.         м. КИЇВ                   №46 /2019             

 

 

Про проведення  ІІІ етапу    Всеукраїнської  олімпіади  з  математики 

 серед закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації України 

 у 2019-2020 навчальному році  

та затвердження складу  організаційного  комітету ІІІ етапу. 

      

         Відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 13.11.2019 

р. №1414, у 2019-2020 навчальному році проводиться Всеукраїнська 

олімпіада з математики серед студентів закладів вищої освіти, що 

здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, у три етапи: 

І етап (місцевий) – у грудні 2019-січні 2020 року; 

ІІ етап (обласний) – у лютому – березні 2020 року; 

ІІІ етап (Всеукраїнський) – у квітні – травні 2020 року проводиться на базі 

Технічного коледжу Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя.  

Мета Олімпіади: 

- Об’єднання студентів перших курсів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації 

України спільною мотивацією - підвищення рівня математичної 

культури; 



- Залучення найширшого кола студентів до поширення та поглиблення 

компетенцій прикладних аспектів розв’язання професійно-

орієнтованих задач; 

- Підвищення загального рівня математичної освіти; 

- Виявлення, відбір та підтримка обдарованої студентської молоді, 

розвиток та реалізація здібностей студентів, стимулювання творчої  

праці студентів та педагогічних працівників. 

      

   Для успішної організації та проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської  

олімпіади з математики у 2019-2020 навчальному році,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у 2019/2020 навчальному році  Одинадцяту  Всеукраїнську 

олімпіаду з математики серед студентів перших курсів (на базі 9-ти 

класів) ЗВО І-ІІ р.а. України у три  етапи згідно Наказу Міністерства 

освіти і науки України. 

 

2.  Внести зміни до складу організаційного комітету ІІІ етапу 

Всеукраїнської  олімпіади з математики серед студентів ЗВО І-ІІ р.а. 

України на 2019-2020  навчальний рік та затвердити наступний  склад: 

 

Лещинський Олег Львович, Голова оргкомітету (кандидат фізико-

математичних наук, заступник директора  Коледжу інженерії та управління  

НАУ, м. Київ); 

Собчук  Олександр Васильович (кандидат фізико-математичних наук,  

директор коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича); 

Галицька Лариса Борисівна  (методист Спілки Голів обласних Рад 

директорів ЗВО І-ІІ р.а. України, голова циклової  комісії природничих  

дисциплін  Київського технікуму електронних приладів); 

Васіна Людмила Степанівна (кандидат педагогічних наук, викладач 

математики Технічного коледжу  НУ "Львівська політехніка); 

Флешеровська Олена Володимирівна  (Голова обласного методичного 

об’єднання викладачів математики Одеської області, Технікум промислової 

автоматики Одеської державної академії харчових технологій,  м. Одеса); 

Якшина Лариса Олексіївна (Голова комісії математичних дисциплін 

Харківського машинобудівного коледжу), 

 

 

 



Дзюбинська Маргарита Мойсеївна (викладач математики  Коледжу 

економіки, права та інформаційних технологій ПЗВО "Кам'янець-

Подільський податковий інститут"), 

Школьна Валентина Степанівна (викладач математики, голова циклової 

комісії математичних дисциплін Технічного коледжу Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя. 

 

 

Голова Спілки обласних Рад директорів 

ЗВО  І-ІІ рівнів акредитації України                             А.К.Похресник 
                                                                     


