
 

 
УКРАЇНА 

 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від «15» липня  2016 року    № 555 
 

м. Кіровоград 

 

Про активізацію роботи 

щодо Всеукраїнських  

учнівських турнірів  

у 2016/2017 навчальному році 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України  

від 07.06.2016 року № 628 «Про результати проведення Всеукраїнських 

учнівських турнірів 2015/2016 навчального року» та відповідно до Умов 

проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, 

конкурсів з навчальних предметів, затверджених наказом управління освіти і 

науки облдержадміністрації від 22.10.2012 року № 423, з метою участі у 

Всеукраїнських учнівських турнірах 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, директорам професійно-технічних навчальних закладів: 

1) провести І етап Всеукраїнських учнівських турнірів: 

 юних біологів, винахідників та раціоналізаторів (навчальний 

предмет – фізика), географів, економістів, інформатиків, математиків, 

правознавців, фізиків, хіміків у вересні 2016 року; 

  юних істориків, філософів та релігієзнавців, журналістів 

(навчальні предмети – українська мова і література) – у лютому 2017 року;  

2) створити та затвердити персональний склад оргкомітетів та 

фахових журі, у тому числі їх голів, їхніх заступників, секретарів, експертів-

консультантів турнірів; 

3) звіти про проведення турнірів та заявки на участь у обласному 

етапі турнірів: 

 юних біологів, винахідників та раціоналізаторів (навчальний 

предмет – фізика), географів, економістів, інформатиків, математиків, 

правознавців,    фізиків,    хіміків   надіслати    до   27   вересня   2016  року 

комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»; 
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 турнірів юних істориків, філософів та релігієзнавців,  

журналістів – до 01 березня 2017 року комунальному закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського»; 

4) забезпечити участь переможців районних (міських) етапів у 

Всеукраїнських учнівських турнірах обласного рівня у 2017 році. 

3. Фінансово-економічному відділу управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської облдержадміністрації (Гриценко С.А.) передбачити 

кошти на проведення обласного етапу та участь у фінальному етапі 

Всеукраїнських учнівських турнірів на 2017 рік (оплата проживання, 

харчування та проїзду учнів-учасників і керівників команд Всеукраїнських 

учнівських турнірів).  

4. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(Корецька Л.В.): 

1) надіслати завдання для проведення районних (міських) етапів 

Всеукраїнських учнівських турнірів до 01 вересня 2016 року; 

2) забезпечити проведення Всеукраїнських учнівських турнірів 

обласного рівня у 2017 році; 

3) забезпечити висвітлення результатів обласного етапу турнірів у 

засобах масової інформації та на головній сторінці сайту інституту; 

4) звіти про проведення I етапу Всеукраїнських турнірів, заявки на 

участь команд у IІ етапі Всеукраїнських учнівських турнірів надіслати до 

Державної наукової установи «Інститут модернізації і змісту освіти» та 

оргкомітетам Всеукраїнських учнівських турнірів (за місцем проведення) у 

терміни, визначені Міністерством освіти і науки України. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Шатну Л.Ф. 

 

 

 

Начальник управління В.ТАБОРАНСЬКИЙ 

 


