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Керівникам місцевих органів 
управління освітою 

Директорам закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти 
обласного підпорядкування 

Щодо участі у  Міжнародному 
математичному конкурсі «Кенгуру-2022/2023» 

Повідомляємо, що відповідно до Положення про Міжнародний 
математичний конкурс «Кенгуру», затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 07.05.2012 № 552, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 24 травня 2012 року за № 819/21131, листа ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти» від 25.10.2022 року №21/08-80 «Про підсумки проведення 
Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» у 2021/2022 навчальному 
році та організацію конкурсу «Кенгуру» у 2022/2023 навчальному році» 
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру–2022/2023» проводитиметься 
для учнів 2-11 класів у два етапи: 9-11 грудня 2022 року та 16-19 березня 2023 
року.

Конкурс буде проходити у форматі онлайн з використанням будь-якого 
доступного пристрою (смартфон, планшет, комп'ютер) для усіх бажаючих учнів 
безкоштовно, за рахунок коштів, наданих спонсорами та акумульованих 
оргкомітетом. Заявки на участь у конкурсі 2022/2023 навчального року 
надсилати не потрібно. Реєстрація участі буде проведена під час проведення 
конкурсу.

Організацію конкурсу у Волинській області здійснює комунальна установа 
«Волинська обласна Мала академія наук», у закладах загальної середньої освіти 
- координатори або вчителі цього закладу відповідно до методичних 
рекомендацій щодо організації та проведення Міжнародного математичного 
конкурсу «Кенгуру-2022/2023» для закладів загальної середньої освіти 
Волинської області (додаток 1). 

Консультації щодо організації конкурсу можна отримати у регіонального 
координатора ММК «Кенгуру» у Волинській області Мазурика Валерія 
Володимировича, тел.: 096-3888026. 
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Інформуємо, що 24 листопада 2022 року буде проведено онлайн нараду для 
координаторів конкурсу. Початок о 16.00 год. Посилання для під’єднання:  
https://meet.google.com/xnd-tyem-iaw.

Просимо довести зазначену інформацію до відома учнів і сприяти участі 
зацікавлених дітей у конкурсі. 

Додатки на 2 арк. у 1 прим.

Заступник начальника                                      Тетяна СОЛОМІНА

Валерій Мазурик 711 693
Лариса Роговська 727 151
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