
 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

01042,м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 17    тел., факс 8(044) 528-65-96 

         E – mail: RADA_2009@ukr.net   

           сайт: spylka.com.ua  
 

 

Наказ  

 

   «24»  січня 2022 р               м. Київ                              № 02   /2022 

 

Про проведення  Х  Всеукраїнської  олімпіади з радіоелектроніки  

серед студентів закладів фахової передвищої освіти у 2021/2022 н. р. 

 

З метою подальшого підвищення якості підготовки кваліфікованих 

фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її 

творчого зростання  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2021/2022 навчальному році за рішенням Спілки голів 

обласних Рад директорів ЗФПО України,  згідно листа ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» від 21.01.2022 № 22.1/10-118  Х Всеукраїнську 

олімпіаду з радіоелектроніки серед студентів І – ІV  курсів (на базі 9-ти 

класів) закладів фахової передвищої освіти в on-line режимі згідно з 

Положенням, затвердженим оргкомітетом  від 11 січня 2022 року, у два  

етапи: 

I етап  – лютий-березень 2022 року олімпіади та конкурси з радіоелектроніки 

серед студентів закладів фахової передвищої освіти в кожному закладі 

освіти; 

ІІ етап  –   4 - 8 квітня 2022 року в  онлайн - режимі на базі  Вінницького 

технічного фахового коледжу (Вінницька обл, м. Вінниця) в рамках Тридцять 

дев’ятої міжнародної спеціалізованої  виставки «Освіта та кар’єра – 2022».  

2. Директорам закладів фахової передвищої освіти: 

2.1. Забезпечити проведення I етапу Всеукраїнської олімпіади з 

радіоелектроніки у зазначений термін та відповідно до Положення про 

Всеукраїнську олімпіаду з радіоелектроніки серед студентів закладів фахової 

передвищої освіти. 



2.2. Забезпечити участь студентів-переможців I етапу у II етапі 

Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки в онлайн - режимі.  

3. Випускним цикловим комісіям:  

3.1. До 28 січня 2022 року надіслати до закладів освіти листи-запрошення з 

умовами та терміном проведення відповідної олімпіади, а також 

координатами базового закладу освіти. 

3.2. Забезпечити проведення I етапу Всеукраїнської олімпіади з 

радіоелектроніки серед студентів закладів фахової передвищої освіти у 

зазначений термін та відповідно до Положення.  

3.3. До 15 березня 2022 року, з метою поповнення банку типових завдань,  

надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету Всеукраїнської 

олімпіади з радіоелектроніки пропозиції щодо конкурсного завдання 1. 

3.5.  Забезпечити участь команди з 2-х студентів-переможців у IІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед студентів закладів 

фахової передвищої освіти в on-line режимі.  

4. Оргкомітету Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки  серед 

студентів закладів фахової передвищої освіти: 

– забезпечити проведення II етапу Всеукраїнської олімпіади з 

радіоелектроніки серед студентів закладів фахової передвищої 

освіти у зазначений термін та відповідно до Положення в on-line 

режимі; 

– забезпечити базові ЗФПО необхідними інформаційними матеріалами.  

 

Голова Спілки обласних Рад директорів 

 ЗФПО України                                           Анатолій ПОХРЕСНИК                                                                                          

 



Додаток до НАКАЗУ: 

 

УВАГА!  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         

 

 

 

 

 

ЗАЯВКИ ТА ЗАВДАННЯ  ВИСИЛАТИ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ: 
 

sovm@ukr.net   
 

МАТЕРІАЛИ ОЛІМПІАДИ РОЗМІЩЕНІ НА САЙТІ                  

 

http://radio-vtc.inf.ua/radioelectronika.html 

КОНТАКТНІ  ТЕЛЕФОНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

 

068-573-11-45         Цирульник Сергій Михайлович  
                                 (Вінницький технічний фаховий коледж) 

 

063-951-95-32         Ітякін Олександр Сергійович  
                                 (Техніко-економічний фаховий коледж ДДТУ )   

 

066- 945-01-84        Ткачук  Юрій Зіновійович  
                                 (Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГ) 

 

050-580-92-36         Приймак  Віктор  Адамович 

                                      (Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя) 

КОНТАКТИ КООРДИНАТОРА ОЛІМПІАДИ: 
               
067-737-69-30          Вернигора Валентина Володимирівна  

vernygora.valya@gmail.com (Вінницький технічний фаховий 

коледж) 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fradiotex.org.ua%2F&ei=9PiuTvmQJc3N4QTn4I2ODw&usg=AFQjCNFgq2jfIwms5d9UWKJh_U-SVRPP7Q

