
 Додаток 2 

до наказу Міністерства освіти і 

науки України 

від 28.02.2018  № 213 

 

Строки, місце проведення та кількісний склад учасників IV етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

у 2017/2018 навчальному році 
 
 

1. Українська мова і література – 26 – 30 березня 2018 року, м. Вінниця, 

учасників – 295 осіб, в тому числі 179 учнів, 40 керівників команд, 53 члени 

журі, 23 члени оргкомітету. 

 

2. Англійська мова – 25 – 30 березня 2018 року, м. Харків, учасників – 

203 особи, в тому числі 118 учнів, 31 керівник команд, 37 членів журі,                        

17 членів оргкомітету. 

  

3. Іспанська мова – 25 – 30 березня 2018 року, м. Харків, учасників – 132 

особи, в тому числі 80 учнів, 20 керівників команд, 15 членів журі, 17 членів 

оргкомітету. 

 

4. Німецька мова – 25 – 30 березня 2018 року, м. Львів, учасників – 202 

особи, в тому числі 119 учнів, 33 керівники команд, 34 члени журі, 16 членів 

оргкомітету. 

 

5. Французька мова –25 – 30 березня 2018 року, м. Львів, учасників – 203 

особи, в тому числі 116 учнів, 35 керівників команд, 36 членів журі, 16 членів 

оргкомітету. 

 

6. Правознавство – 19 – 23 березня 2018 року, м. Херсон, учасників – 193 

особи, в тому числі 120 учнів, 33 керівники команд, 26 членів журі, 14 членів 

оргкомітету. 

 

7. Історія – 26 – 30 березня 2018 року, м. Чернігів, учасників – 262 особи, 

в тому числі 159 учнів, 40 керівників команд, 44 члени журі, 19 членів 

оргкомітету. 

 

8. Економіка – 26 – 30 березня 2018 року, м. Ужгород, учасників – 215 

осіб, в тому числі 123 учні, 35 керівників команд, 41 член журі, 16 членів 

оргкомітету. 

 

9. Математика – 19 – 23 березня 2018 року, м. Одеса, учасників – 298 осіб, 

в тому числі 181 учень, 43 керівники команд, 55 членів журі, 19 членів 

оргкомітету. 
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10. Біологія – 26 – 31 березня 2018 року, м. Черкаси, учасників – 276 осіб, 

в тому числі 168 учнів, 43 керівники команд, 49 членів журі, 16 членів 

оргкомітету. 
 

11. Географія – 25 – 29 березня 2018 року, м. Тернопіль, учасників – 281 

особа, в тому числі 170 учнів, 42 керівники команд, 52 члени журі, 17 членів 

оргкомітету. 

 

12. Астрономія – 02 – 06 квітня 2018 року, м. Київ, учасників – 162 особи, 

в тому числі 86 учнів, 30 керівників команд, 27 членів журі, 19 членів 

оргкомітету. 
 

13. Фізика – 25 – 30 березня 2018 року, м. Суми, учасників – 280 осіб, в 

тому числі 173 учні, 43 керівники команд, 53 члени журі, 11 членів оргкомітету. 
 

14. Хімія – 25 – 30 березня 2018 року, м. Полтава, учасників – 288 осіб, в 

тому числі 170 учнів, 43 керівники команд, 56 членів журі, 19 членів 

оргкомітету. 
 

15. Екологія – 13 – 17 березня 2018 року, м. Житомир, учасників – 171 

особа, в тому числі 88 учнів, 29 керівників команд, 30 членів журі, 24 члени 

оргкомітету. 

 

16. Інформатика – 02 – 06 квітня 2018 року, м. Миколаїв, учасників – 200 

осіб, в тому числі 131 учень, 36 керівників команд, 19 членів журі, 14 членів 

оргкомітету. 
 

17. Інформаційні технології –19 – 23 березня 2018 року, м. Запоріжжя, 

учасників – 162 особи, в тому числі 88 учнів, 28 керівників команд, 25 членів 

журі, 21 член оргкомітету. 
 

18. Трудове навчання (технології) – 25 – 30 березня 2018 року,                           

м. Хмельницький, учасників – 169 осіб, в тому числі 87 учнів, 28 керівників 

команд, 30 членів журі, 24 члени оргкомітету. 

 

19. Польська мова та література – 26 – 28 березня 2018 року, м. Івано-

Франківськ, учасників – 73 особи, в тому числі 36 учнів, 12 керівників команд,  

12 членів журі, 13 членів оргкомітету. 

 

20. Молдовська мова та література – 26 – 28 березня 2018 року, м. Одеса, 

учасників – 25 осіб, в тому числі 9 учнів, 2 керівники команди, 3 члени журі,            

11 членів оргкомітету. 
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21. Болгарська мова та література – 26 – 28 березня 2018 року, м. Одеса, 

учасників – 41 особа, в тому числі 18 учнів, 6 керівників команд, 6 членів журі, 

11 членів оргкомітету. 
 

22. Мова іврит та єврейська література – 19 – 21 березня 2018 року,                  

м. Дніпро, учасників – 53 особи, в тому числі 24 учні, 8 керівників команд,                   

8 членів журі, 13 членів оргкомітету. 

 

23. Російська мова та література – 26 – 29 березня 2018 року, м. Київ, 

учасників – 143 особи, в тому числі 75 учнів, 25 керівників команд, 25 членів 

журі, 18 членів оргкомітету. 
 

24. Новогрецька мова та література – 26 – 28 березня 2018 року, м. Київ, 

учасників – 58 осіб, в тому числі 24 учні, 8 керівників команд, 8 членів журі,                       

18 членів оргкомітету. 

 

25. Румунська мова та література – 26 – 28 березня 2018 року,                          

м. Чернівці, учасників – 29 осіб, в тому числі 12 учнів, 4 керівники команд,                    

5 членів журі, 8 членів оргкомітету. 
 

26. Угорська мова та література – 26 – 28 березня 2018 року, м. Ужгород, 

учасників – 23 особи, в тому числі 9 учнів, 2 керівники команд, 4 члени журі,                    

8 членів оргкомітету. 
 

 

 

В. о. директора Інституту 

модернізації змісту освіти 

  

О. М. Спірін 

 

   

За / Директор департаменту 

загальної середньої та дошкільної 

освіти 

 

  

Ю. Г. Кононенко 

 


