
 

 

 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

від 31.12.2014 року    № 503 

м. Кіровоград 
 

Про організацію та проведення  

І-ІІІ етапів Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з економіки, 

інформаційних технологій,  

російської мови та літератури 

у 2014/2015 навчальному році 

 

 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 

16.12.2014 р. № 1476 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

економіки, інформаційних технологій у 2014/2015 навчальному році»,  

від 19.12.2014 р. № 1487 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з мов та літератур національних меншин України у  

2014/2015 навчальному році», листа Державної наукової установи «Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України 

від 24.11.2014 р. № 14.1/10-3758 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з математики» та Умов проведення І, ІІ, ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних 

предметів, затверджених наказом управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 22.10.2012 р.№ 423, та з метою пошуку, підтримки, 

розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, директорам професійно-технічних навчальних закладів: 

1) провести І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки, 

інформаційних технологій, російської мови та літератури до 18 січня 2015 року; 

ІІ етап – 24 січня – російська мова та література, 31 січня – економіка, 

інформаційні технології 08 лютого 2015 року; 

2) створити та затвердити персональний склад оргкомітетів та фахових 

журі, у тому числі їх голів та їхніх заступників, секретарів,експертів-

консультантів олімпіад; 
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3) звіти про проведення II етапу олімпіад та заявки на участь у III етапі 

надіслати за десять днів до проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», виклавши 

їх в новій редакції; 

4) провести відбірково-тренувальні збори переможців ІІ етапу –  

кандидатів до складу команд III етапу Всеукраїнських олімпіад; 

5)забезпечити участь переможців районних (міських) олімпіад у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад відповідно до визначеного графіка та 

кількісного складу команд. 

2. Ректору Кіровоградського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка (Семенюк О.А.) надати приміщення для 

проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних 

технологій на базі підпорядкованого закладу. 

3. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(Корецька Л.В.): 

1) підготувати завдання для проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з економіки, інформаційних технологій, російської мови та 

літератури (2014-2015 н.р.) до 02 лютого 2015 року; 

2) звіти про проведення III етапу та заявки на участь команд у IV етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки, інформаційних технологій, 

російської мови та літератури (2014-2015 н.р.)надіслати до Державної наукової 

установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства 

освіти і науки України до 21 березня 2015 року»; 

4. Затвердити склад оргкомітетів, журі ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з економіки, інформаційних технологій, російської мови та 

літератури (додатки 1-3). 
5. Затвердити склад предметно-методичних комісій зі складання завдань 

для олімпіад з економіки, інформаційних технологій, російської мови та 
літератури, виклавши їх у новій редакції (додаток 4). 

6. Внести зміни до додатка 2 (кількісний склад команд-учасників ІІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014-2015 н.р.), додатка 

3 (графік проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

2014-2015 н.р.), додатка 4 (графік проведення відбірково-тренувальних зборів 

учасників IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014-2015 н.р.), 

додатків 20-23 (кошторис витрат на проведення обласного етапу олімпіад; 

навчально-тренувальних зборів кандидатів до складу команд на IV етап, оплату 

харчування та проїзду учнів-учасників і керівників команд ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів) наказу директора департаменту 

освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації  

від 25.09.2014 року № 352 «Про організацію та проведення І-ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2014/2015 навчальному році», 

виклавши їх у новій редакції. 
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7. Внести зміни до наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 25.09.2014 року № 352 

«Про організацію та проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів у 2014/2015 навчальному році», виклавши пункт 4 в такій 

редакції: «Ректору Кіровоградського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка Семенюку О.А. забезпечити організацію 

харчування учасників III етапу Всеукраїнських учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій на базі їдалень підпорядкованого йому закладу» та 

пункт 12 в такій редакції:«Начальнику управління освіти Кіровоградської 

міської ради Костенко Л.Д. сприяти в організації проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і забезпечити 

організацію харчування учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів на базі їдалень комунальних закладів «Навчально-

виховне об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад  

І ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного 

виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

(Война Г.Г.); «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

(Кравченко Н.С.); загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області (Лозовий В.П.); «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та 

юнацької творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» (Самохвал І.В.); «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний 

навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» (Ярова О.В.). 

8. Пункт 13 наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 25.09.2014 року № 352 

«Про організацію та проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів у 2014/2015 навчальному році» вважати пунктом 14. 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника управління дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти, виховної роботи та фінансового забезпечення 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олійник А.В. 
 

 

 

Директор департаменту  Е.Лещенко 

 

 

  



 

 

Додаток 1 

до наказу директора 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

31.12.2014 № 503 
  

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з економіки 

 

  Голова 

Ріжняк Р.Я. – декан фізико-математичного факультету 

Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат педагогічних наук 

  Заступник голови 

Богданова О.П. – методист науково-методичної лабораторії економіко-

технологічних дисциплін комунального закладу 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

Маранда В.О. – учитель економіки Бережинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

  Члени оргкомітету: 

Самохвал І.В. – директор комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 24 – центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Вареха А.Г. – методист обласного навчально-методичного центру 

освітнього менеджменту та координації діяльності 

методичних служб комунального закладу «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Кордул В.Ю. – учитель економіки комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад I ступеня 

«Гармонія» –гімназія імені Тараса Шевченка – центр 

позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

   

  



 

 

2                            Продовження додатка 1 

Склад журі обласної олімпіади з економіки 

  Голова 

Пасічник Н.О. – доцент кафедри прикладної математики, статистики та 

економіки Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

педагогічних наук 

  Заступник голови 

Богданова О.П. – методист науково-методичної лабораторії економіко-

технологічних дисциплін комунального закладу 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

Чернат М.М. – учитель економіки комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання – «Загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої 

та юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

  Члени журі: 

Харитонович С.К. – учитель економіки Маловисківської загальноосвітньої 

школи № 4 І-ІІІ ступенів Маловисківської районної 

ради Кіровоградської області 

Степанова Л.В. – учитель економіки Добровеличківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Добровеличківської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

Недяк Н.В. – учитель економіки навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 

Ніколаєва С.П. – викладач економічних дисциплін Кіровоградського 

кібернетико-технічного коледжу, кандидат 

економічних наук 

Шаумян О.Г. – викладач економічних дисциплін Кіровоградського 

кібернетико-технічного коледжу 

Бердник Н.О. 

 

Лучанов В.А 

 

 

– 

 

– 

 

 

учитель економіки ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

учитель економіки Іванівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської 

районної державної адміністрації Кіровоградської 

області 
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Експерт-консультант 

Пугаченко О.Б. – доцент кафедри аудиту та оподаткування 

Кіровоградського національного технічного 

університету, кандидат економічних наук 
  



 

 

Додаток 2 

до наказу директора 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

31.12.2014 № 503 

 

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади 

з інформаційних технологій 
 

  Голова 

Ріжняк Р.Я. – декан фізико-математичного факультету 

Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка,  

кандидат педагогічних наук  

  Заступник голови 

Болілий В.О. – доцент кафедри інформатики Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, кандидат фізико-

математичних наук 

  Секретар 

Литвиненко О.В. – методист науково-методичної лабораторії  

інформатики та інформаційних технологій навчання 

комунального закладу «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

Андронатій П.І. – викладач кафедри інформатики Кіровоградського 

державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка 

Задорожна Л.М. – учитель математики та інформатики комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання – 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів № 31 з 

гімназійними класами, центр дитячої та юнацької 

творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Лупан І.В. – доцент кафедри інформатики Кіровоградського 

державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка, кандидат 

педагогічних наук 
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Склад журіобласної олімпіади з інформаційних технологій 

 

  Голова 

Лупан І.В. – доцент кафедри інформатики Кіровоградського 

державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка, кандидат 

педагогічних наук 

  Заступник голови 

Чала М.С. – завідувач науково-методичної лабораторії  

інформатики та інформаційних технологій навчання 

комунального закладу «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Секретар 

Литвиненко О.В. – методист науково-методичної лабораторії  

інформатики та інформаційних технологій навчання 

комунального закладу «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Члени журі: 

Буртовий С.В. – завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти 

комунального закладу «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

Карявка С.С. – учитель інформатики навчально – виховного 

комплексу «Долинська гімназія – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3» 

Сайко С.В. – учитель інформатики Червонокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської 

районної ради Кіровоградської області 

Попова Л.М. – учитель інформатики спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 

Світловодської міської ради Кіровоградської області 

Копотій В.В. – викладач кафедри інформатики Кіровоградського 

державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка 

Шибіста В.Ю. – учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 25 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-

математичний ліцей, центр позашкільного виховання 

«Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Громко Г.Ю. – учитель інформатики Нечаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів ім. Ю.І.Яновського 

Продовження додатка  
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Залевська А.А. – учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Дробот І.Л. – учитель інформатики ліцею інформаційних 

технологій Олександрійської міської ради 

 Експерт-консультант 

Скрипка Г.В. – старший викладач кафедри теорії і методики 

середньої освіти комунального закладу «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», кандидат 

педагогічних наук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 3 

до наказу директора 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

31.12.2014 № 503 
 

 

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади  

з російської мови та літератури 

 
  Голова 

Кравченко Н.С. – директор комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 
  Заступник голови 

Маранська І.А. – методист науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін комунального 

закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

Ревнивцева О.В. – завідувач науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін комунального 

закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського»  

  Члени оргкомітету: 
Рибальченко В.К. – доцент кафедри світової літератури та 

компаративістики Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат філологічних наук 

Нагорная В.В. – учитель світової літератури та російської мови 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Вареха А.Г. – методист обласного навчально-методичного  центру   

освітнього менеджменту та координації діяльності 

методичних служб комунального закладу «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 
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Склад журі обласної олімпіади з російської мови та літератури 
 

  Голова 

Михида С.П. – завідувач кафедри світової літератури та 

компаративістики Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, доктор філологічних наук 

  Заступник голови 

Ревнивцева О.В. – завідувач науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін комунального 

закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

Гузь О.О. – учитель світової літератури та російської мови 

комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – 

дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

  Члени журі: 

НебеленчукІ.О. – старший викладач кафедри теорії і методики середньої 

освіти комунального закладу «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»,кандидат педагогічних наук 

Перцова І.В. – доцент кафедри світової літератури та 

компаративістики Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат філологічних наук 

Антонова Н.О. – учитель світової літератури та російської мови 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання – «Загальноосвітня школа I-III ступенів 

№ 31 з гімназійними класами, центр дитячої та 

юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Небога С.М. – учитель світової літератури та російської мови  

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Багатопрофільний ліцей – фізико-математична школа 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 – центр 

дитячої та юнацької творчості «Надія» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 
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Нагорная  В.В. – учитель світової літератури та російської мови 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

№ 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Тіхоненко С.О. – учитель світової літератури та російської мови  

гімназії № 9 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Експерт-консультант 

Семенюк О.А. – в.о. ректора Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, доктор філологічних наук 

  



 

 

Додаток 4 

до наказу директора 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

31.12.2014 № 503 
 

 
 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади  
з російської мови та літератури 

 

Ревнивцева О.В. – завідувач науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін комунального 

закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

Михида С.П. – завідувач кафедри світової літератури та 

компаративістики Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, доктор філологічних наук 

Рибальченко В.К. – доцент кафедри світової літератури та 

компаративістики Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат філологічних наук 
 

 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з 
інформаційних технологій 

 

Задорожна Л.М. – учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання – «Загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, 

центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Лупан І.В. – доцент кафедри інформатики Кіровоградського 

державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка, кандидат 

педагогічних наук 

Чала М.С. – завідувач науково-методичної лабораторії  

інформатики та інформаційних технологій 

навчання комунального закладу «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 
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Предметно-методична комісія  

зі складання завдань для олімпіади з економіки 

 

Пасічник Н.О. – доцент кафедри прикладної математики, статистики 

та економіки Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат педагогічних наук 

Богданова О.П. – методист науково-методичної лабораторії 

економіко-технологічних дисциплін комунального 

закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

  



 

 

Додаток 2 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки 

облдержадміністрації 

25.09.2014    № 352 

у редакції наказу директора 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

31.12.2014 № 503 
 

Кількісний склад команд – учасників 

ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014-2015 н.р. 
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Бобринецький 2 4 5 

Вільшанський 2 3 3 

Гайворонський 2 3 4 

Голованівський 2 3 3 

Добровеличківський 3 5 4 

Долинський 3 7 3 

Знам’янський 2 3 3 

Кіровоградський 2 5 4 

Компаніївський 2 4 3 

Маловисківський 2 5 3 

Новгородківський 2 3 3 

Новоархангельський 2 3 3 

Новомиргородський 2 3 3 

Новоукраїнський 2 3 3 

Олександрівський 2 3 3 

Олександрійський 3 3 3 

Онуфріївський 2 3 3 

Петрівський 2 4 4 

Світловодський 2 3 4 

Ульяновський 2 3 3 

Устинівський 2 3 3 

м. Знам’янка 3 4 4 

м. Олександрія 16 7 5 

м. Світловодськ 4 6 5 

Кіровоград 16 12 6 

Гімназія-школа мистецтв 1 7 - 

Добровеличківська школа-інтернат - 5 - 

Знам’янська школа-інтернат - 1 - 

Всього по області 85 118 90 



 

 

Додаток 3 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки 

облдержадміністрації 

25.09.2014    № 352 

у редакції наказу директора 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

31.12.2014 № 503 
 

Графік проведення ІІІ етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014-2015 н.р. 

 
 

№ 

з/п 

 

Назва предмета 

Проведення олімпіад 

Дата 

проведення 

Початок 

олімпіади 

Місце проведення Дні роботи 

членів журі 

1.  Українська мова 

та література 
17.01 09.00 НВО № 6  

Кіровоградської міської ради 

17-18.01 

2.  Математика 18.01 09.00 НВО № 6  

Кіровоградської міської ради 

18-19.01 

3.  Екологія 24.01 09.00 НВО № 24 Кіровоградської 

міської ради 

24-25.01 

4.  Інформатика 

(І тур) 
25.01 09.00 НВО № 6, ЗШ № 4  

Кіровоградської міської ради 

25-26.01 

5.  Біологія 31.01 09.00 НВК № 26 Кіровоградської 

міської ради 

31.01-01.02 

6.  Інформатика 

(ІІ тур) 
01.02 09.00 НВО № 6, ЗШ № 4  

Кіровоградської міської ради 

01-02.02 

7.  Історія 01.02 09.00 НВО № 6  

Кіровоградської міської ради 

01-02.02 

8.  Географія 07.02 09.00 ЗШ № 4  

Кіровоградської міської ради 

07-08.02 

9.  Німецька мова 07.02 09.00 НВО № 24 Кіровоградської 

міської ради 

07-08.02 

10.  Французька мова 07.02 13.00 НВО № 24 Кіровоградської 

міської ради 

07-08.02 

11.  Російська мова та 

література 
08.02 09.00 НВО № 6  

Кіровоградської міської ради 

08-09.02 

12.  Фізика 08.02 09.00 НВО № 6  

Кіровоградської міської ради 

08 – 09.02 

13.  Англійська мова 

 
14.02 09.00 Гімназія № 5 

Кіровоградської міської ради 

14-15.02 

14.  Хімія 15.02 09.00 Гімназія № 5 

Кіровоградської міської ради 

15-16.02 

15.  Астрономія 21.02 09.00 НВК № 26  

Кіровоградської міської ради 

21-22.02 

16.  Економіка 

 
28.02 09.00 НВО № 24 Кіровоградської 

міської ради 

28.02-01.03 

17.  Інформаційні 

технології 
01.03 09.00 КДПУ ім. В.Винниченка 01-02.03 



 

 

Додаток 4 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки 

облдержадміністрації 

25.09.2014    № 352 

у редакції наказу директора 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 
31.12.2014 № 503 

 
 

Графік проведення 

відбірково-тренувальних зборів учасників IV етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014-2015 н.р. 

 

№ 

з/п 
Назва навчального предмета 

Терміни 

проведення 

Кількість 

годин 

1.  Українська мова та література 02.02 – 06.03 144 

2.  Математика 02.02 – 06.03 144 

3.  Біологія 02.02 – 06.03 144 

4.  Інформатика 09.02 – 13.03 108 

5.  Історія 09.02 – 02.03 144 

6.  Географія 16.02 – 13.03 144 

7.  Німецька мова 16.02 – 13.03 108 

8.  Французька мова 16.02 – 13.03 108 

9.  Фізика 16.02 – 16.03 144 

10.  Англійська мова 18.02 – 18.03 108 

11.  Хімія 03.02 – 13.03 144 

12.  Астрономія 23.02 – 13.03 72 

13.  Економіка 09.03 – 23.03 72 

14.  Інформаційні технології 02.03 – 20.03 72 

15.  Російська мова та література 10.03 – 01.04 108 
 

 

 


