
 

Міністерство освіти і науки України 

Сумська обласна рада 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

вул. Римського-Корсакова, 5 , м. Суми, 40007, тел. /Факс: (0542) 33-40-67; 

e-mail: sumy-oippo@rambler.ru Код ЄДРПОУ 02139771 
 

12.02.2015 № 111                                                          на  № _________ від ___________  
 
 

 Начальникам управлінь (відділів) 

освіти (освіти і науки; освіти, 

молоді та спорту) міських рад, 

міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій 
 

 

Про список учасників  

відбірково-тренувальних зборів   

переможців ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади  з економіки 

 

 

 Нагадуємо про те, що в період з 16 лютого по 20 лютого 2015 року на 

базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

відбудуться відбірково-тренувальні збори переможців III етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (наказ управління 

освіти і науки облдержадміністрації від 14.11.2012 № 566-ОД «Про проведення  

III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів 

Сумської області у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014- 

2015 навчальному році»), у яких будуть брати участь учні, згідно зі списком, 

що було подано в додатку до листа Сумського ОІППО від 09.02.2015 № 88 

«Про відбірково-тренувальні збори переможців ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін». 

 З метою участі у відбірково-тренувальних зборах переможців ІІІ етапу 

всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, просимо направити для 

участі в заняттях учнів, відповідно до списку, що додається. 

Заїзд учасників – 16.02.2015 до 14.00 за адресою Сумського ОІППО. 

Організаційні умови участі в заході – аналогічні ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

Керівники команд  учителі-предметники  відповідальні за безпеку 

життєдіяльності дітей у період з 16 лютого по 20 лютого 2015 р. 

Витрати на відрядження керівників команд – за рахунок сторони, що 

відряджає. 

Додаток до листа на 1 арк. 
 

В.о. ректора         І.А. Медведєв 

 
 

Удовиченко І.В. 

            65-64-95

mailto:sumy-oippo@rambler.ru


 Додаток  

до листа Сумського ОІППО 

12.02.2015 № _111_   

 
 

Список учнів-учасників  

відбірково-тренувальних зборів  

з економіки 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по-батькові 
Клас Назва навчального закладу 

1 2 3 4 

ЕКОНОМІКА 

1.  Лучко 

Станіслав Ігорович 

11 Конотопська спеціалізована школа                  

І-ІІІ ступенів № 3  

Конотопської міської ради 

 

2.  Шиянова 

Єлизавета Вячеславівна 

11 Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №10 ім. О. Бутка  

м. Суми 

 

3.  Колеснікова 

Лія Олександрівна 

10 Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №17 

 м. Суми 

  

4.  Грибініченко 

Руслана Андріївна 

 

10 Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №17  

м. Суми 

 

5.  Семененко 

Руслан Юрійович 

10 Охтирська  загальноосвітня школа                           

І-ІІІ ступенів № 2  

Охтирської міської ради 

 

6.  Хаярова 

Карина Сергіївна 

10 Конотопська спеціалізована школа                   

І-ІІІ ступенів № 3                                    

Конотопської міської ради 

 
 


