
ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказ управління  

освіти і науки  

26.11.2013_ № 895-ОД 

Графік 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

у 2013-2014 навчальному році 

 

 

Дата проведення 

 

Назва 

предмету 
Місце проведення 

1 2 3 

17 січня 2014 

18 січня 2014 

19 січня 2014 

трудове 

навчання 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  Сумська загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів № 27 

заїзд 17.01.2014 до 14.00  

19 січня 2014 

20 січня 2014 

 

екологія обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

заїзд 19.01.2014 до 15.00  

20 січня 2014 

21 січня 2014 

основи 

правознавства 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, заїзд 20.01.2014 до 17.00  

21 січня 2014 

22 січня 2014 

 

німецька мова, 

французька 

мова 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

заїзд 21.01.2014 до 14.00  

22 січня 2014 

23 січня 2014 

 

фізика обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

заїзд 22.01.2014 до 14.00  

23 січня 2014 

24 січня 2014 

російська мова 

та література 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, заїзд 23.01.2014 до 17.00. 

24 січня 2014 

25 січня 2014 

біологія  обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  заїзд 24.01.2014 до 13.00  

25 січня 2014 

26 січня 2014 

27 січня 2014 

фізична 

культура 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, Сумська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 27, Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26, 

заїзд 25.01.2014 до 11.00  

27 січня 2014 

28 січня 2014 

географія обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

заїзд 27.01.2014 до 17.00. 

28 січня 2014 

29 січня 2014 

українська 

мова та 

література 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

заїзд 28.01.2014  до 17.00 

29 січня 2014 

30 січня 2014 

астрономія обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

заїзд 29.01.2014 до 15.00  



Продовження додатка 

 

1 2 3 

30 січня 2014 

31 січня 2014 

історія обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

заїзд 30.01.2014 до 17.00  

31 січня 2014 

01 лютого 2014 

хімія обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти,   Сумський державний 

педагогічний університет                                    

імені  А.С. Макаренка  

заїзд 31.01.2014 до 11.00  

01 лютого 2014 

02 лютого 2014 

інформатика обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, Сумський державний 

університет, заїзд 01.02.2014 до 14.00  

02 лютого 2014 

03 лютого 2014 

англійська 

мова 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

заїзд 02.02.2014 до 14.00  

03 лютого 2014 

04 лютого 2014 

 

математика  обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

заїзд 03.02.2014 до 17.00  

04 лютого 2014 

05 лютого 2014 

 

педагогіка та 

психологія 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, Сумська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 27, Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26, 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 21, Сумський навчально-виховний 

комплекс "загальноосвітня школа І ступеня - 

дошкільний навчальний заклад № 11 

"Журавонька", заїзд 04.02.2014 до 14.00  

05 лютого 2014 

06 лютого 2014 

 

основи 

економіки 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

заїзд 05.02.2014 до 17.00  

08 лютого 2014 

09 лютого 2014 

інформаційні 

технології 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, Сумський державний 

університет, заїзд 08.02.2014 до 11.00  

 

 Примітка: реєстрація відбудеться в Сумському обласному інституті 

післядипломної  педагогічної освіти за адресою: вул. Римського-Корсакова, 5, 

м. Суми.  

 

Заступник начальника  

управління освіти і науки       А.В.Тронь  

 
 

Павловська  


