
 
 

УКРАЇНА 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» 
 

вул.  Велика Перспективна, 39/63, м. Кіровоград, 25006, тел. (0522) 32-24-78, 

e-mail: koippo@ukr.net, код за ЄДРПОУ 02136577 
 
 

 

11.03. 2015 № 223/13-10 

на №______________від_________ 

 

Органам управління освітою 

обласних, Київської міської 

державних адміністрацій, 

інститутам післядипломної 

педагогічної освіти  

 

 

Про проведення ІV етапу 

Всеукраїнської олімпіади з історії 

 
 

Повідомляємо, що на виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 06.03.2015 р. № 248 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014-2015 навчальному році» з 

22 по 26 березня 2015 року у м. Кіровограді проходитиме ІV етап                        

ХХ Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. 

Програмою передбачено: заїзд учасників олімпіади - 22 березня; 

відкриття заходу - 22 березня о 17.00; закриття - 26 березня о 9.00; від’їзд 

команд - 26 березня. 

         Заявки та звіти (в паперовому та електронному вигляді) на участь в 

олімпіаді просимо надіслати до 19 березня за адресою: КЗ «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського», вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кіровоград, 25006, 

тел./факс (+38 0522) 32-24-78, е-mail: koippo@ukr.net та nata_ klio@ukr.net.               

У заявці необхідно вказати прізвище, ім’я,  по батькові керівника(ів) команди 

та його контактний телефон. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що у разі заміни учасників команди з             

будь-яких причин слід мати при собі оригінал зміненої заявки, завіреної у 

визначеному Положенням порядку. 

Для організації зустрічі та розміщення команд, членів журі та оргкомітету 

потрібно до 19 березня 2015 року повідомити за вказаними телефонами такі 

дані: дату і час прибуття команди, вид транспорту, номер потяга чи маршрут 

автобуса, прізвище, ім’я, по батькові керівника(ів) команди та його контактний  
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телефон, кількісний склад (у розрізі класів), стать учасників та керівника(ів) 

команди (тел. (0522) 24 73 44; 066 265 46 00 (Побережний Петро Васильович), 

050 505 19 38 (Литвин Сергій Миколайович)); аналогічні дані про членів журі 

та оргкомітету (тел. 095 757 56 48 (Ткаченко Любов Афанасіївна). Акцентуємо 

Вашу увагу на дотримання чисельності, пропорційності складу команд, 

визначених рейтингом. Просимо придбати квитки на зворотній шлях. 

Для оперативного здійснення документообігу олімпіади кожен керівник 

команди повинен мати з собою паспорт та копію його відповідних сторінок, 

звіт та заявку на участь в олімпіаді; кожен учасник олімпіади – паспорт або 

свідоцтво про народження та копії їх відповідних сторінок, учнівський квиток 

та довідку з повною правильною назвою навчального закладу, завірену 

печаткою, медичні довідки (індивідуальні), завірені печаткою лікувального 

закладу, про відсутність інфекційних хвороб та контактів з інфекційними 

хворими; кожен член журі − паспорт та копію його відповідних сторінок, 

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копії документів про 

вищу освіту, вчений ступінь та звання, довідка з банку для перерахування 

коштів.  

Реєстрація та проживання учасників відбуватиметься у приміщенні 

гуртожитку КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»                                

(вул. Полтавська, 79) та гуртожитку ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей 

імені Героя Радянського Союзу О.С.Єгорова» (вул. Жовтневої революції, 68).  

Проживання членів журі та оргкомітету - у готелі «Зірка»                     

(вул. Гагаріна, 1). Вартість проживання 250-450 грн. за добу. Оплата 

відряджень членам оргкомітету та журі здійснюється за рахунок коштів 

установ, котрі відряджають. 

Отримати додаткову інформацію щодо проведення ІV етапу 

Всеукраїнської олімпіади з історії можна за тел.: 096 5520894 (Кравченко Юлія 

Вікторівна, завідувач НМЛ суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського»), 097 595 82 67 (Черткова Наталія Сергіївна, методист 

НМЛ суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»). 

 

 

 

Директор                                                                                  Л. Корецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кравченко Юлія Вікторівна 096 5520894  



 

 


