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Про проведення олімпіад та конкурсів 

у лютому 2016 року 
 

Відповідно до додатка листа департаменту освіти і науки Київської 

облдержадміністрації від 08 лютого 2016 року №12-01-13-405 «Про проведення 

олімпіад та конкурсів у лютому 2016 року» ІІІ етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад (далі - Олімпіада), ІV етап творчих конкурсів відбудуться у лютому 

2016 року. 

Просимо забезпечити участь членів журі Олімпіад: 

з біології – 13-14.02.2016; 

з історії – 15-16.02.2016; 

з географії – 23-24.02.2016; 

з трудового навчання  – 20, 24.02.2016; 

з хімії – 20, 23.02.2016; 

з правознавства – 21, 22.02.2016; 

з іформаційних технологій – 23-24.02.2016; 

з астрономії – 21, 23.02.2016; 

з економіки – 23.02.2016; 

з мов та літератур нацменшин України: 

- болгарська, іврит – 22.02.2016; 

- польська, російська – 23.02.2016; 

з іноземних мов: 

Керівникам регіональних 

методичних служб, 

закладів освіти обласної 

комунальної власності, 

професійно-технічних 

навчальних  закладів 
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- іспанська – 29.02.2016; 

- англійська – 01, 02.03.2016; 

- німецька – 01.03.2016; 

- французька – 02.03.2016. 

З метою якісного проведення Олімпіад в режимі он-лайн необхідно: 

1. Призначити відповідальних за: 

- організацію та об’єктивне проведення Олімпіад; 

- технічне забезпечення проведення Олімпіад в режимі он-лайн; 

- чергового вчителя – не фахівця з предметів. 

2. Визначити місце проведення Олімпіад (наприклад: опорна школа, 

районний/мський методичний кабінет тощо). 

3. Повідомити учням та батькам про проведення Олімпіад в режимі  

он-лайн. 

Організаційно-педагогічні засади проведення ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у режимі он-лайн у Київській області 

описано у додатку. 

Просимо надати вищезазначену інформацію (пункти 1, 2) про  проведення 

Олімпіад у режимі он-лайн на електронну адресу obdarovana@ukr.net  

до 15.02.2016. 

Початок олімпіад у режимі он-лайн о 1000. 

Печатку місцевого органу управління освітою необхідно поставити лише на 

титульному листку роботи учасника. 

На електронну адресу, яка використовувалась під час проведення 

ІІ (районного/міського) етапу Олімпіад, будуть надіслані завдання ІІІ (обласного) 

етапу Олімпіад у день проведення  – з 900  до 930. 

Після виконання олімпіадних завдань з 1400 до 1430 роботи учасників 

кодуються, скануються та надсилаються на електронну адресу Академії 

olimpiada_koipopk@ukr.net. 

Виконані роботи учнів пакетуються та відправляються на адресу Академії 

(09107, вул. Я.Мудрого, 37, м. Біла Церква, Київська обл.) в день проведення 

Олімпіад за допомогою кур’єрської доставки (наприклад, «Нова Пошта»). 

Технічна перевірка підключення та Інтернет-зв’язку відбудеться  

з 1000 до 1200: 

- олімпіада з географії – 16.02.2016; 

- олімпіада з інформаційних технологій – 19.02.2016; 

- олімпіада з інформатики – 26.02.2016.  

Контактні особи:  

Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор Академії, моб. тел.: 050 916 66 46; 
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Рибитва Галина Володимирівна, завідувач відділу роботи з обдарованими дітьми 

Академії , моб. тел.: 067 225 07 97. 

Відповідальна особа за технічне проведення Олімпіад в Академії –  

Ткач Віталій Анатолійович, завідувач лабораторії інформаційних технологій 

навчання Академії, моб.тел.:068 807 88 91. 

 

Додаток: «Організаційно-педагогічні засади проведення ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у режимі он-лайн у Київській 

області» на 6 арк. в 1 прим. 

 
 

 

Ректор академії   І.Г.Осадчий  
  

 
Бачинська(4563) 5-04-24   

   

 

 


