
 Додаток 1 

до наказу Міністерства освіти і 

науки України 

від 14.02.2019 № 196 

 

Строки, місце проведення та кількісний склад учасників IV етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

у 2018/2019 навчальному році 
 

1. Українська мова і література – 24 – 28 березня 2019 року,                              

м. Кропивницький, учасників – 289 осіб, в тому числі 176 учнів, 40 керівників 

команд, 59 членів журі, 14 членів оргкомітету. 

 

2. Англійська мова – 24 – 29 березня 2019 року, м. Чернігів, учасників – 

204 особи, в тому числі 118 учнів, 32 керівники команд, 35 членів журі,                        

19 членів оргкомітету. 

  

3. Іспанська мова – 24 – 29 березня 2019 року, м. Чернігів, учасників –     

109 осіб, в тому числі 60 учнів, 19 керівників команд, 11 членів журі, 19 членів 

оргкомітету. 

 

4. Німецька мова – 24 – 29 березня 2019 року, м. Ужгород, учасників – 

198 осіб, в тому числі 121 учень, 32 керівники команд, 33 члени журі, 12 членів 

оргкомітету. 

 

5. Французька мова – 24 – 29 березня 2019 року, м. Ужгород, учасників –

200 осіб, в тому числі 120 учнів, 31 керівник команд, 37 членів журі, 12 членів 

оргкомітету. 

 

6. Правознавство – 17 – 21 березня 2019 року, м. Івано-Франківськ, 

учасників – 209 осіб, в тому числі 120 учнів, 33 керівники команд, 38 членів 

журі, 18 членів оргкомітету. 

 

7. Історія – 18 – 22 березня 2019 року, м. Львів, учасників – 261 особа, в 

тому числі 161 учень, 40 керівників команд, 45 членів журі, 15 членів 

оргкомітету. 

 

8. Економіка – 18 – 22 березня 2019 року, м. Біла Церква Київської 

області, учасників – 217 осіб, в тому числі 123 учні, 33 керівники команд,                  

39 членів журі, 22 члени оргкомітету. 

 

9. Математика – 11 – 15 березня 2019 року, м. Черкаси, учасників –                 

284 особи, в тому числі 174 учні, 41 керівник команд, 57 членів журі, 13 членів 

оргкомітету. 
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10. Біологія – 18 – 23 березня 2019 року, м. Харків, учасників – 274 особи, 

в тому числі 171 учень, 41 керівник команд, 47 членів журі, 15 членів 

оргкомітету. 
 

11. Географія – 18 – 22 березня 2019 року, м. Миколаїв, учасників – 274 

особи, в тому числі 167 учнів, 40 керівників команд, 54 члени журі, 13 членів 

оргкомітету. 

 

12. Астрономія – 24 – 28 березня 2019 року, м. Житомир, учасників – 164 

особи, в тому числі 88 учнів, 28 керівників команд, 30 членів журі, 18 членів 

оргкомітету. 
 

13. Фізика – 17 – 22 березня 2019 року, м. Херсон, учасників – 279 осіб, в 

тому числі 173 учні, 40 керівників команд, 55 членів журі, 11 членів 

оргкомітету. 
 

14. Хімія – 17 – 22 березня 2019 року, м. Київ, учасників – 281 особа, в 

тому числі 173 учні, 41 керівник команд, 53 члени журі, 14 членів оргкомітету. 
 

15. Екологія – 11 – 15 березня 2019 року, м. Кременець Тернопільської 

області, учасників – 161 особа, в тому числі 86 учнів, 28 керівників команд,                 

29 членів журі, 18 членів оргкомітету. 

 

16. Інформатика – 25 – 29 березня 2019 року, м. Одеса, учасників –              

193 особи, в тому числі 133 учні, 33 керівники команд, 17 членів журі, 10 членів 

оргкомітету.  
 

17. Інформаційні технології – 18 – 22 березня 2019 року, м. Дніпро, 

учасників – 172 особи, в тому числі 97 учнів, 31 керівник команд, 30 членів 

журі, 14 членів оргкомітету. 
 

18. Трудове навчання (технології) – 17 – 22 березня 2019 року,                           

м. Чернівці, учасників – 151 особа, в тому числі 85 учнів, 28 керівників команд, 

20 членів журі, 18 членів оргкомітету. 

 

19. Польська мова та література – 18 – 20 березня 2019 року,                        

м. Рівне, учасників – 72 особи, в тому числі 36 учнів, 12 керівників команд,                    

13 членів журі, 11 членів оргкомітету. 

 

20. Молдовська мова та література – 22 – 24 березня 2019 року, м. Одеса, 

учасників – 22 особи, в тому числі 9 учнів, 2 керівники команди, 3 члени журі,     

8 членів оргкомітету. 
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21. Болгарська мова та література – 22 – 24 березня 2019 року, м. Одеса, 

учасників –38 осіб, в тому числі 18 учнів, 6 керівників команд, 6 членів журі,             

8 членів оргкомітету. 
 

22. Мова іврит та єврейська література – 25 – 27 березня 2019 року,                  

м. Дніпро, учасників – 50 осіб, в тому числі 21 учень, 7 керівників команд,                   

7 членів журі, 15 членів оргкомітету. 

 

23. Російська мова та література – 24 – 27 березня 2019 року, м. Київ, 

учасників – 139 осіб, в тому числі 75 учнів, 25 керівників команд, 25 членів 

журі, 14 членів оргкомітету. 
 

24. Новогрецька мова та література – 24 – 26 березня 2019 року, м. Київ, 

учасників – 39 осіб, в тому числі 15 учнів, 5 керівників команд, 5 членів журі,                       

14 членів оргкомітету. 

 

25. Румунська мова та література –19 – 21 березня 2019 року,                          

м. Чернівці, учасників – 35 осіб, в тому числі 12 учнів, 4 керівники команд,                    

4 члени журі, 15 членів оргкомітету. 
 

26. Угорська мова та література – 19 – 21 березня 2019 року, м. Ужгород, 

учасників – 22 особи, в тому числі 9 учнів, 2 керівники команд, 3 члени журі,                    

8 членів оргкомітету. 
 

 

 

В. о. директора Державної наукової 

установи «Інститут модернізації 

змісту освіти» 

 
 

 

 

Ю. І. Завалевський 

Директор департаменту загальної  

середньої та дошкільної освіти 
 

 

Ю. Г. Кононенко 

 


