
 
 

Сумська обласна рада 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, 40007, тел. /Факс: (0542) 33-40-67 

E-mail: osvita.soippo@sm.gov.ua,  Код ЄДРПОУ 02139771 
 

04.01.2022 №05/11-10           на № _________ від __________ 
 

 
 

Керівникам місцевих органів 

управління освітою,  

директорам закладів 

інституційного догляду та 

виховання дітей 

Про організоване прибуття  

команд учнів – учасників на  

ІІІ етап Всеукраїнських  

учнівських олімпіад  

з навчальних предметів 

 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 21.12.2021 № 664-ОД «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів та участь команд учнів Сумської області у  

IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2021/2022 навчальному році», 

інформуємо, що у період з 17 січня до 12 лютого 2022 року буде проведено  

ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. 

Відповідно до Постанови заступника Міністра охорони здоров’я – 

Головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2021 № 9 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладів освіти на період карантину у 

зв'язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)», проведення  

III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад відбудеться з дотриманням 

законодавства України в частині запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2 (згідно з поділом 

на зелену, жовту, помаранчеву, червону зони). 
З метою організованого проведення ІІІ етапу олімпіад просимо 

відповідальних у районі (місті, ОТГ) за відправку команд: 

– забезпечити своєчасне (відповідно до графіку, що додається –  

додаток 1) прибуття команд учнів на реєстрацію до Сумського ОІППО  

(у супроводі керівника) – не пізніше, аніж за 30 хвилин до офіційно вказаного 

часу заїзду; 

– доручити відповідальному в районі (місті, ТГ) за відправку команд, – 

кожного дня, що передує олімпіаді (до 17.00), у т.ч. вихідні дні, підтверджувати 

за моб. тел. 050-149-79-79 (Сукачова Наталія Михайлівна – член оргкомітету) 

кількість фактично прибуваючих учнів та керівників команд (на наступну 

олімпіаду) до Сумського ОІППО; 
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– дотримуватися, у процесі відправки команд, квоти та допускати, за 

потреби, заміну учня з основного складу команд (у разі його хвороби) – лише 

учнем зі списку резерву та за аналогічний клас навчання; 

– призначити керівниками команд – учителів-предметників відповідних 

навчальних предметів, що вирізняються особистою дисципліною, 

відповідальністю, етикою спілкування; 

– провести інструктаж керівників команд щодо дотримання програм 

олімпіад, особистої відповідальності за безпеку життя, здоров'я учнів-учасників 

дітей у дорозі та протягом усього періоду перебування на ІІІ етапі олімпіад у 

м. Суми; 

– забезпечити наявність у всіх учасників (учні, керівники команд) 

дезінфікуючих, антисептичних засобів, захисних масок, одноразових серветок 

тощо; 

– забезпечити наявність у керівників команд повного комплекту 

документів на учнів: 

1) копія сторінок паспорта або свідоцтва про  народження;  

2) копія сторінок учнівського квитка;  

3) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків 

фізичної особи або серії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картк платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган 

державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (за  наявності);  

4) медична довідка про сприятливе епідоточення та відсутність 

інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими;  

5) згода батьків (одного з батьків) або законних представників дитини на 

обробку персональних даних (для неповнолітніх осіб) (додаток 2);  

6) згода на обробку власних персональних даних (для повнолітніх осіб) 

(додаток 3);  

7) відтиск печатки з правильною назвою закладу загальної середньої 

освіти; 

та: 

8)  копія першої сторінки паспорта вчителя, який підготував учня до 

олімпіади та його (вчителя) згода на обробку персональних даних (додаток 3);  

9) COVID-сертифікат про вакцинацію або дійсний ПЛР-тест для 

керівників команд – обов’язково; 

– забезпечити наявність необхідного додаткового оснащення: на 

олімпіаду з технологій (трудового навчання) для виконання практичного туру 

(перелік – у додатку до листа Сумського ОІППО від 20.12.2021 № 685/11-10 

«Щодо надання звітів про результати І та ІІ етапів, заявок на участь у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2021-2022 н.р.»); на олімпіаду з хімії – 

білий халат; з технології (трудове навчання) – спецодяг. 

– забезпечити наявність на олімпіаду з технологій (трудового навчання) 

довідки про допуск до роботи на відповідних машинах, обладнанні та з 

інструментами навчальних майстерень (додаток 4).  



 

Акцентуємо увагу на неухильному дотриманні календаря проведення 

олімпіад (компактне проведення, переважно в один день без проживання в 

гуртожитку) з метою зменшення контактів та часового перебування (додаток 5). 

Також звертаємо Вашу увагу на те, що всі діти, які братимуть участь  

у ІІІ етапі олімпіад, будуть забезпечені обов’язковим харчуванням, за винятком 

приватних закладів освіти. З метою недопущення подвійного використання 

коштів на харчування учнів (діти-сироти, учні шкіл-інтернатів, ліцеїсти, учні 

ДПТО тощо, що мають право на отримання безкоштовного харчування (за 

рахунок бюджетних коштів), – необхідно внести відповідні зміни у графік 

харчування дітей за місцем їхнього основного навчання (на період участі в 

предметній олімпіаді). 

Просимо довести цю інформацію до відома відповідальних осіб у районі 

(місті, ТГ) за відправку учнівських команд на ІІІ етап змагань. 

Витрати на відрядження керівників команд – за рахунок сторони, що 

відряджає. 

Додатки 1-5 до листа на 9 арк. в 1 прим.: 

1. Графік проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2021-2022 навчальному році (2 арк). 

2. Згода батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку 

персональних даних їхньої неповнолітньої дитини (1 арк). 

3. Згода на обробку персональних даних (для повнолітніх учнів) (1 арк). 

4. Допуск до роботи на обладнанні та з інструментами навчальних 

майстерень (1 арк). 

5. Календар проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2021-2022 навчальному році (2 арк). 

 

 

Проректор       І.В. УДОВИЧЕНКО 
                                       Підпис наявний в оригіналі 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аліна Сущенко 0503077635 



 

Додаток 1 

до листа Сумського ОІППО 

                                                              04.01.2022 № 05/11-10 

Графік 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з навчальних предметів у 2021-2022 навчальному році 

 

Дата 

проведення 
Назва предмета Місце проведення 

 

1 2 3 

17-18.01.2022 Українська мова 

та література 

Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 17.01.2022 до 13.00 

19-20.01.2022 Фізика  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 19.01.2022 до 11.00 

21-22.01.2022 Технології 

(трудове 

навчання) 

Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 21.01.2022 до 13.00; 

КУ Сумська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми 

23.01.2022 Математика  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 23.01.2022 до 09.00 

24.01.2022 Історія Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 24.01.2022 до 09.00 

25.01.2022 Астрономія Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 25.01.2022 до 09.00 

26.01.2022 Географія  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 26.01.2022 до 09.00 

27.01.2022 Англійська мова  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 27.01.2022 до 09.00 

28.01.2022 Хімія  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 28.01.2022 до 09.00 

29.01.2022 Біологія  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 29.01.2022 до 09.00 

30.01.2022 Правознавство  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 30.01.2022 до 09.00 



Продовження додатка 1 
1 2 3 

31.01.2022 Німецька мова Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 31.01.2022 до 09.00 

01.02.2022 

 

Економіка  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 01.02.2022 до 09.00 

02.02.2022 Екологія Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 02.02.2022 до 09.00  

03.02.2022 Французька 

мова 

Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 03.02.2022 до 09.00 

05-06.02.2022 Інформатика  Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 05.02.2022 до 10.00; 

Сумський державний університет  

12.02.2022 Інформаційні 

технології 

Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

заїзд 12.02.2022 до 09.00;  

Сумський державний університет  

 

 Примітка: реєстрація відбудеться в комунальному закладі Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти за адресою: 

вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми.  

 



 

Додаток 2 

до листа Сумського ОІППО 

                                                               04.01.2022 № 05/11-10 

ЗГОДА 

батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних 

їхньої неповнолітньої дитини 

 
Я, ______________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Паспорт серія ______ №______________, виданий __________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

як ___________________________________________________________________________ 

(зазначити батько/мати (законний представник) 

 

даю згоду відділу освіти (ЗЗСО) ____________ району (міста, ОТГ) на обробку персональних 

даних (у тому числі фотографічного ряду)____________________________________________  

________________________________________________________________________________,  
(прізвище, ім’я, по батькові дитини) 

 

паспорт/свідоцтво про народження дитини (необхідне підкреслити) серія ___№ ______________, 

виданий/видане _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

у тому числі із застосуванням автоматизованих засобів, ідентифікаційних даних (прізвище, ім’я, по 

батькові, адреса, місце навчання тощо), паспортних даних та/або даних свідоцтва про народження, та 

інших даних з метою визначення потенційних можливостей та особливих освітніх потреб дитини. 

Персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам у 

випадках, передбачених законодавством. Передача персональних даних третім особам у випадках, не 

передбачених законодавством, здійснюється за погодженням із мною або дитиною після досягнення 

нею повної цивільної дієздатності. 

 

______ ___________ 20__ р.                                                            _______________________ 

                                                                                                                               (підпис)  



 

Додаток 3 

до листа Сумського ОІППО 

                                                              04.01.2022 №05/11-10 

 

 

 

 

 

 

 

 
Згода  

на обробку персональних даних 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня   

2010 року № 2297-VI  даю безвідкличну згоду на:  

– обробку моїх персональних даних з первинних джерел (паспортні дані, ідентифікаційний 

номер); відомості з виданих на моє ім’я документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо); відомостей, 

які надаю про себе (у тому числі фотографічного ряду), з метою забезпечення реалізації трудових відносин, 

відносин у сфері управління людськими ресурсами, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин 

у сфері бухгалтерського обліку; 

– передачу третім особам, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, іншим 

органам державної влади та органам місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення 

захисту персональних даних, моїх персональних даних відповідно до закону.    

Підтверджую, що надані персональні дані не містять даних про расове та етнічне походження, 

політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, 

засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються статевого життя, біометричних або 

генетичних даних. 

Ця згода діє протягом строку існування трудових відносин, а у випадках, передбачених 

законодавством, може перевищувати цей строк відповідно до вимог чинного законодавства. 

Своїм підписом засвідчую, що я отримав Повідомлення про володільця персональних даних, склад і 

зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», 

мету збору персональних даних та осіб, яким передаються мої персональні дані.  

__________________       ________________       __________________ 

             (дата) (підпис) (ПІБ повністю) 

✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Повідомлення 
Повідомляємо, що надані Вами персональні дані обробляються КЗ Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, 

адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку. Відповідно до ст. 8 Закону 

України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право: 

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження 

або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо 

отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;  

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх 

осіб, яким передаються його персональні дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних; 

4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених 

законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх 

персональних даних; 

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та 

розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у 

зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що 

є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

В.о. ректора комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

НІКІТІНУ Ю.О. 

(прізвище та ініціали) 

 

(найменування посади та місце роботи педагога у родовому 

відмінку)  

(прізвище, ім’я, по батькові педагога  

у родовому відмінку) 



 

Додаток 4 

до листа Сумського ОІППО 

                                                                                 04.01.2022 №05/11-10        

Зразок 

Допуск 

до роботи на обладнанні та з інструментами навчальних майстерень 

__________________________________________________________ 

(заклад освіти) 

 
Дата Інструктаж з 

правил техніки 

безпеки при 

роботі 

на обладнанні 

в шкільних 

майстернях 

Інструктаж 

з правил 

техніки 

безпеки при 

роботі 

з 

інструментами 

П.І.Б. 

учня, 

клас 

Дата 

народження 

учня 

Підпис 

учня, 

який 

пройшов 

інструктаж 

П.І.Б., 

посада 

особи яка 

провела 

інструктаж 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Директор школи         М.П.                                    П.І.Б. 
        (підпис) 

 



 

Додаток 5 

до листа Сумського ОІППО 

                                                                                                                                                         04.01.2022 №05/11-10 

Календар  

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2021-2022 навчальному році 

 

- для української мови та літератури 

Дата 

проведення 
Назва предмета 

Місце 

проведення 
Заїзд Реєстрація Сніданок 

Урочисте 

відкриття 

Настановча 

нарада 

Виконання 

олімпіадних 

завдань 

Обід Вечеря Від’їзд 

17.01.2022 Українська мова та 

література 

КЗ Сумський 

ОІППО 

до 13.00 до 13.00  14.00-15.30 15.30-16.30  13.00-

13.30 

16.30  

18.01.2022 Українська мова та 

література 

КЗ Сумський 

ОІППО 
  08.00   09.00-13.00 13.00  13.30 

 

- для олімпіад, які проводяться у два дні 

Дата 

проведення 
Назва предмета 

Місце 

проведення 
Заїзд Реєстрація Сніданок 

Настановча 

нарада 

Виконання 

олімпіадних 

завдань 

Обід Вечеря Від’їзд 

19.01.2022 Фізика  КЗ Сумський 

ОІППО 

до 11.00 до 11.00  11.30 13.00-15.30 11.00-11.30 16.30  

20.01.2022 Фізика  КЗ Сумський 

ОІППО 
  08.00  09.00-13.00 11.00  11.30 

21.01.2022 Технології  

(трудове навчання) 

КЗ Сумський 

ОІППО 

до 13.00 

 

до 13.00 

 
 13.30 14.30-16.30 13.00 16.30  

22.01.2022 Технології  

(трудове навчання) 

КЗ Сумський 

ОІППО 
  07.30  09.00-11.00 

12.00-15.00 

11.15 

 15.00 
09.00-12.00 

13.00-15.00 

12.15 

05.02.2022 Інформатика  КЗ Сумський 

ОІППО 

до 10.00 до 10.00  10.00 11.30 10.15 17.00  

06.02.2022 Інформатика  КЗ Сумський 

ОІППО 
  08.00  09.00-13.00 14.00  14.30 



Продовження додатку 5 

- для олімпіад, які проводяться в один день 

Дата 

проведення 
Назва предмета Місце проведення Заїзд Реєстрація Сніданок 

Настановча 

нарада 

Виконання 

олімпіадних 

завдань 

Обід Від’їзд 

23.01.2022 Математика  КЗ Сумський ОІППО до 09.00 до 09.00 08.30 09.00 10.00 13.00/14.00 13.30/14.30 

24.01.2022 Історія КЗ Сумський ОІППО до 09.00 до 09.00 08.30 09.00 10.00 14.00 14.30 

25.01.2022 Астрономія КЗ Сумський ОІППО до 09.00 до 09.00 08.30 09.00 10.00 14.00 14.30 

26.01.2022 Географія  КЗ Сумський ОІППО до 09.00 до 09.00 08.30 09.00 10.00 14.00 14.30 

27.01.2022 Англійська мова  КЗ Сумський ОІППО до 09.00 до 09.00 08.30 09.00 10.00 12.30 16.10 

28.01.2022 Хімія  КЗ Сумський ОІППО до 09.00 до 09.00 08.30 09.00 10.00 14.00 16.10 

29.01.2022 Біологія  КЗ Сумський ОІППО до 09.00 до 09.00 08.30 09.00 10.00 14.00 15.20 

30.01.2022 Правознавство  КЗ Сумський ОІППО до 09.00 до 09.00 08.30 09.00 10.00 14.00 14.30 

31.01.2022 Німецька мова КЗ Сумський ОІППО до 09.00 до 09.00 08.30 09.00 10.00 12.30 14.30 

01.02.2022 

 

Економіка  КЗ Сумський ОІППО до 09.00 до 09.00 08.30 09.00 10.00 14.00 14.30 

02.02.2022 Екологія КЗ Сумський ОІППО до 09.00 до 09.00 08.30 09.00 10.00 14.00 14.30 

03.02.2022 Французька мова КЗ Сумський ОІППО до 09.00 до 09.00 08.30 09.00 10.00 12.30 14.00 

12.02.2022 Інформаційні 

технології 

КЗ Сумський ОІППО до 09.00 до 09.00 08.30 09.00 10.00 14.30 15.00 

 


