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Департаменти (управління) освіти і  

науки обласних, Київської міської  

державних адміністрацій 

Інститути післядипломної педагогічної 

освіти 

 

Про проведення ІV етапу  

Всеукраїнської учнівської  

oлімпіади з астрономії 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017                  

№ 365 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році» з 03 по 07 квітня 2017 року 

в м. Одеса відбудеться IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії. 

Заїзд, реєстрація та розміщення учасників олімпіади проводитиметься у 

приміщенні комунального закладу «Одеська загальноосвітня санаторна школа-

інтернат №6 І-ІІ ступенів» (директор Мінковський Валерій Іванович) за адресою: 

м. Одеса, вул. Ак. Ясіновського, 3 а) 03 квітня 2017 року. 

Проїзд: від залізничного вокзалу трамваєм № 28 до зупинки «вул. Льва 

Толстого» та трамваєм № 5 до зупинки «вул. Сєрова». 

Від центрального автовокзалу трамваєм № 5 до зупинки «вул. Сєрова». 

Урочисте відкриття олімпіади – 03 квітня 2017 року о 16:00 год. 

Закриття олімпіади – 07 квітня 2017 року о 12: 00 год. 

З метою організованого проведення ІV етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з астрономії просимо надіслати до 27 березня 2017 року заявки на 

участь у ІV етапі олімпіади на адресу: 65014, м. Одеса, провулок Нахімова, 8, 

ООІУВ; тел./факс (048)729-41-34, е-mail: odessa-internet@ukr.net. 

При формуванні складу команд просимо дотримуватись кількості, 

визначеної відповідно до рейтингу вашого регіону, зазначеного у наказі 

Міністерства освіти і науки України від 22. 02.2017 № 290 «Про внесення змін у 

додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1006».  

Заїзд учасників понад кількість, встановлену рейтингом, не допускається. 

Для організації зустрічі та розміщення команд, членів журі просимо не 

пізніше 27 березня 2017 року повідомити за телефонами (048)729-41-34, 729-39-

05, тел./факс:729-41-34, 728-09-32, е-mail: odessa-internet@ukr.net про: 

mailto:odessa-internet@ukr.net


- вид транспорту, дату і час прибуття, номер потягу; 

- прізвище, ім’я, по батькові керівників команди; 

- кількість хлопців та дівчат у команді (за класами); 

- кількість членів журі та оргкомітету; 

- мобільні телефони керівників. 

 Зустріч команд відбудеться на залізничному вокзалі та автовокзалі 

відповідно до графіку прибуття команд-учасниць, звідки команди організовано 

будуть доставлені до місця проживання. 

Керівники команд повинні мати із собою: 

- паспорт; 

- звіт та остаточну заявку на участь у ІV етапі олімпіади; 

- довідки на кожного члена команди про стан здоров’я та про відсутність 

контактів з інфекційними хворобами, завірені печаткою лікувального закладу; 

- документ з фотокарткою, що засвідчує особу кожного члена команди 

(паспорт або учнівський квиток); 

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на кожного 

члена команди; 

- квитки на зворотній шлях. 

Члени журі повинні мати з собою паспорт, довідку про ідентифікаційний 

код, копії документів про освіту та присвоєння наукового ступеня і вченого 

звання, наказ про відрядження квитки на зворотній шлях.  

Просимо придбати квитки на зворотній шлях завчасно. 

 

Контактні телефони:  

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів: 

Кавалеров Володимир Анатолійович, директор інституту тел.:8(048)7223487; 

Богатий Юрій Валентинович, заступник директора з питань зовнішнього 

тестування, моніторингу якості освіти та інформаційних технологій                        

тел.: 8(048)729-39-05, 8-097-941-75-42 

Тувіченко Світлана Анатоліївна, завідувач центру роботи з обдарованими 

дітьми тел.: (048)729-41-34; 80985507565. 

 
 

 

 

Директор            В. А. Кавалеров 

 

 

 

 

 

 

 
 Богатий  Ю.В.,   729-39-05 

 
 


