
 
УКРАЇНА 

 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від «26» грудня   2017 року    № 974 
 

м. Кропивницький 
 

Про внесення змін та доповнень 

до наказу від 05.10.2017 р. № 780 

«Про організацію та проведення  

І - ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів у  

2017/2018 навчальному році та у 

жовтні 2018 року» 

 

 

 

Відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти» Міністерства освіти і науки України  

від 13.11.2017 р. № 21.1/10-2500 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад за єдиними завданнями» та у зв’язку зі зміною термінів 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, 

біології, української мови та літератури, астрономії, географії і місця 

проведення олімпіади з інформаційних технологій, обмеженістю житлового 

фонду у КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» під час проведення 

обласного етапу Всеукраїнських учнівських турнірів юних інформатиків, 

істориків, географів у 2018 році 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни та доповнення до наказу начальника управління освіти, 

науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації  

від 05.10.2017 р. № 780 «Про організацію та проведення І-ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2017/2018 навчальному році та 

у жовтні 2018 року», а саме: 

1) доповнити пунктом 12 такого змісту:  

«12. Центральноукраїнському державному педагогічному університету 

імені Володимира Винниченка (Семенюк О.А.) сприяти в організації 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади із інформаційних 

технологій 18 лютого 2018 року, забезпечити організацію харчування учасників 

даної олімпіади на базі їдалень закладу», у зв’язку з чим пункт 12 наказу 

вважати пунктом 13. 

  



 

 
2 

 

2) додатки 3 та 4 (графік проведення ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017-2018 н.р.; графік проведення 

обласного етапу Всеукраїнських учнівських турнірів юних інформатиків, 

істориків, географів у 2018 році) викласти  у новій редакції (додаються). 

3) до додатка 18: 

 - вилучити зі складу оргкомітету обласної олімпіади з інформаційних 

технологій Сторожука М.В.,  директора Кропивницького інженерного коледжу 

Центральноукраїнського національного технічного університету (заступник 

голови оргкомітету); 

- включити до складу оргкомітету обласної олімпіади з інформаційних 

технологій Ріжняка Р.Я., декана фізико-математичного факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка, професор кафедри математики, кандидата 

педагогічних наук, доктора історичних наук (заступник голови оргкомітету); 

-  вилучити зі складу оргкомітету обласної олімпіади з інформаційних 

технологій Залевську А.А., заступника директора, учителя інформатики 

комунального закладу «Навчально – виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (член 

оргкомітету); 

- включити до складу оргкомітету обласної олімпіади з інформаційних 

технологій Болілого В.О., доцента кафедри інформатики та інформаційних 

технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка, кандидата фізико-математичних наук (член 

оргкомітету); 

- включити до складу журі обласної олімпіади з інформаційних 

технологій Пузікову А.В., старшого викладача кафедри кафедри інформатики 

та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидата фізико-

математичних наук (член журі). 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації  

Шатну Л.Ф. 

 

 

Начальник управління  В. ТАБОРАНСЬКИЙ 

 

 

 

  



 

Додаток 3 

до наказу начальника управління освіти, 

науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

05.10.2017    № 780 

у редакції наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

  26.12.2017    №  974 

 

Графік проведення ІІІ етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017-2018 н.р. 
 

№ 

з/п 

 

Назва предмета 

Проведення олімпіад 

Дата 

проведення 

Початок 

олімпіади 

Місце проведення Дні роботи 

членів журі 

1.  Екологія 13.01 09.00 НВО № 24 Кіровоградської 

міської ради 

13 – 14.01 

2.  Українська мова 

та література 

14.01 09.00 НВО № 6  

Кіровоградської міської ради 

14 – 15.01 

3.  Історія 20.01 09.00 НВО № 24 Кіровоградської 

міської ради 

20 – 21.01 

4.  Математика 21.01 09.00 ЗШ  № 16 

Кіровоградської міської ради 

21 – 22.01 

5.  Біологія 

 

27.01 09.00 НВК № 25  

Кіровоградської міської ради 

27 – 28.01 

6.  Географія 28.01 09.00 НВО № 18 Кіровоградської 

міської ради 

28 – 29.01 

7.  Німецька мова 03.02 09.00 НВО № 24 Кіровоградської 

міської ради  

03 – 04.02 

8.  Французька мова 13.00 

9.  Астрономія 03.02 09.00 НВО № 24 Кіровоградської 

міської ради 

03 – 04.02 

10.  Інформатика 04.02 09.00 Кропивницький інженерний  

коледж ЦНТУ 

04 – 05.02 

11.  Правознавство 04.02 09.00 НВО № 6  

Кіровоградської міської ради 

04 – 05.02 

12.  Трудове навчання 10.02 09.00 НВО № 18 

Кіровоградської міської ради 

10 – 11.02 

13.  Російська мова та 

література 

10.02 09.00 НВК Кіровоградський 

колегіум 

10 – 11.02 

14.  Хімія 11.02 09.00 НВО № 25 Кіровоградської 

міської ради 

11 – 12.02 

15.  Англійська мова 17.02 09.00 НВК Кіровоградський 

колегіум  

17 – 18.02 

16.  Іспанська мова 13.00 

17.  Інформаційні 

технології  

18.02 09.00 ЦУПУ імені Володимира 

Винниченка 

18 – 19.02 

18.  Фізика  24.02 09.00 НВО № 6 Кіровоградської 

міської ради 

24 – 25.02 

19.  Польська мова та 

література 

24.02 09.00 НВО № 6 Кіровоградської 

міської ради 

24 – 25.02 

20.  Економіка 25.02 09.00 НВО № 24 Кіровоградської 

міської ради 

25 – 26.02 



 

Додаток 4 

до наказу начальника управління освіти, 

науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

05.10.2017    № 780 

у редакції наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

  26.12.2017    №  974 
 

 

Графік проведення обласного етапу 

Всеукраїнських учнівських турнірів юних інформатиків, істориків, географів 

у 2018 році 
 

№ з/п Назва турніру Дата  

проведення 

Місце проведення Дні роботи 

членів журі 

1 Турнір юних інформатиків 12– 14.10 НВО № 6  

Кіровоградської міської ради 

12 – 14.10 

2 Турнір юних географів 12 – 14.10 НВО № 18 Кіровоградської 

міської ради 

12 – 14.10 

3 Турнір юних істориків 02 – 04.03 НВО № 8 Кіровоградської 

міської ради 

02 – 04.03 

 


