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Департаменти (управління) освіти і 
науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій, 
Інститути післядипломної 
педагогічної освіти? Київський 
університет ім. Б.Грінченка

Про проведення IV  етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з історії

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 07.09.2015 
№ 915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 
навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році», від 02.02.2016 №72 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.09.2015 р. 
№ 915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 
навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році» IV етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з історії відбудеться в Тернопільській області з 
28 березня по 01 квітня 2016 року.

Для забезпечення якісної організації та проведення заходу повідомляємо:
• Заїзд учасників олімпіади 27 березня та 28 березня 2016 року до 

14.00 години.
• Олімпіада проводиться на базі Чортківського гуманітарно- 

педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського.
• Реєстрація, проживання та харчування учасників олімпіади і 

керівників команд - у гуртожитку Чортківського гуманітарно- 
педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського.

• Реєстрація членів журі -  головний корпус Чортківського 
гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського.
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• Проживання членів журі -  готель «Гетьман», вартість двомісного 
номера за добу складає 250-300 грн.

• Проїзд: залізницею поїздом 357 Київ-пас. -  Рахів до станції 
«Чортків» (відправка з Києва щоденно о 16.48 год.) або іншими 
поїздами до станції «Тернопіль», від залізничного вокзалу - 
маршрутними автобусами №№ 6, 20, 22 до автовокзалу, далі - 
автобусами до автостанції «Чортків».

• Відкриття олімпіади - 28 березня 2016 р. (понеділок) о 15.30 год.
• Закриття олімпіади -  01 квітня 2016 р. (п’ятниця) о 09.30 год.
• Від’їзд команд 01.04.2016 після 11.00 години.

Звіт про проведення І-ІІІ етапу та Заявку на участь у IV етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії просимо надіслати до 21 березня 
2016 року на e-mail: admin@ippo.edu.te.ua та за поштовою адресою: 49027, 
м. Тернопіль, вул. ГромницькогоД, Тернопільський обласний комунальний 
інститут післядипломної педагогічної освіти (факс (0352) 43-57-83.

Керівникам команд при собі необхідно мати: 
звіт про проведення І-ІІІ етапів олімпіади та остаточну заявку на участь 
команди в IV етапі Всеукраїнської олімпіади (кількість учасників у 
команді визначається відповідно до рейтингу МОН України, заїзд 
учасників понад встановлену норму не допускається); 
довідки про стан здоров'я, висновок лікаря - епідеміолога про відсутність 
контактів з інфекційними хворими для кожного члена команди; 
документи, що підтверджують особу керівника команди та всіх членів 
команди (паспорт, свідоцтво про народження, учнівський квиток); 
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду для всіх учасників 
команди;
квитки на зворотній шлях обов’язково (поїзд 358 Рахів -  Київ пас. зі 
станції «Чортків» щоденно о 20.52 год., прибуття в м. Київ о 06.26 год.).

Проживання та харчування батьків та інших осіб, які не є керівниками 
команди, разом з учасниками олімпіади не допускається.

Просимо заздалегідь до 21 березня 2016 року за контактними телефонами, 
поданими нижче, повідомити оргкомітет про дату і час прибуття команди, вид 
транспорту, номер потягу і вагона, номер мобільного телефону керівника 
команди.

Членам журі необхідно мати з собою паспорт і його копію, наказ про 
відрядження, копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, наукового 
ступеня, вченого звання.

Контактні телефони:
^  (03552)2-29-11 -  директор Чортківського гуманітарно-педагогічного

коледжу імені Олександра Барвінського Пахолок Роман 
Іванович;
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'ґ (03552) 2-05-49 -  заступник директора Чортківського гуманітарно-
педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського 
Коцюк Ірина Михайлівна;

(03552) 2-27-93 -  заступник директора Чортківського гуманітарно- 
педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського 
Войтович Олена Григорівна;

(03552) 2-05-80 -  заступник директора Чортківського гуманітарно- 
педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського 
Степанюк Оксана Дмитрівна;

(0352) 43-57-82 — методист Тернопільського обласного комунального 
інституту післядипломної педагогічної освіти Букавин Іван 
Ярославович, моб. (067)6879550;

(0352) 52-23-53 -  приймальня департаменту освіти і науки Тернопільської 
облдержадміністрації;

(0352) 43-57-83 -  приймальня Тернопільського обласного комунального 
інституту післядипломної педагогічної освіти.

Примітка.
Розклад руху автобусів на сайті: http://www.autovokzal.net/ukraine2/temopil 
Розклад руху поїздів на сайті: http://www.uz.gov.ua/

Директор департаменту, 
голова оргкомітету

О.З.Хома

Свінних Г.Г. (0352) 435784
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