
 

 
УКРАЇНА 

 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

від «20» січня 2016 року        № 27 
 

м. Кіровоград 

Про внесення змін до наказувід 

12.10.2015 року № 365 «Про 

організацію та проведення  

І - ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів у  

2015/2016 навчальному році» 

 

 

У зв’язку зі зміною місця проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій й 

перенесенням терміну проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12.10.2015 року № 365 

«Про організацію та проведення І - ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів у 2015/2016 навчальному році», а саме: 

1) до пунктів 1, 7, 17, 20 додатка 3, виклавши їху такій редакції: 

№ 

з/п 
Назва предмета 

Проведення олімпіад 

Дата 

проведення 

Початок 

олімпіади 
Місце проведення 

Дні роботи 

членів журі 

1.  Історія 31.01 09.00 НВО № 25  

Кіровоградської міської ради 

31.01 – 01.02 

7 Інформатика 31.01 09.00 Кіровоградський 

машинобудівний коледж 

Кіровоградського 

національного технічного 

університету 

31.01 – 01.02 

17 Інформаційні 

технології 
21.02 09.00 НВО № 6 Кіровоградської 

міської ради, Кіровоградський 

машинобудівний коледж 

Кіровоградського 

національного технічного 

університету 

21 – 22.02 

20 

 



2 

 

2) до додатка16:  

- вилучити зі складу оргкомітету із інформатики голову 

Залевську А.А., заступника директора, учителя інформатики комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; 

- включити до складу оргкомітету із інформатики Сторожука М.В., 

директора Кіровоградського машинобудівного коледжу Кіровоградського 

національного технічного університету, головоюоргкомітету; 

- вилучити зі складу оргкомітету із інформатики Копотій В.О., 

учителя інформатики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; 

- включити до складу оргкомітету із інформатики Зозулю В.В., 

завідувача лабораторіїкомп’ютерної техніки Кіровоградського 

машинобудівного коледжу Кіровоградського національного технічного 

університету; 

- вилучити зі складу журі із інформатики Копотій В.О., учителя 

інформатики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області; 

- включити до складу журі із інформатики Бісюк О.П., викладача 

інформатики Кіровоградського машинобудівного коледжу Кіровоградського 

національного технічного університету; 

3) до додатка 17:  

- вилучити зі складу оргкомітету із інформаційних технологій 

Копотій В.О., учителя інформатики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; 

- включити до складу оргкомітету із інформаційних технологій  

Зозулю В.В., завідувача лабораторії комп’ютерної техніки Кіровоградського 

машинобудівного коледжу Кіровоградського національного технічного 

університету; 

- вилучити зі складу журі із інформаційних технологій Копотій В.В., 

викладача кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка; 

- включити до складу журі із інформаційних технологій Бісюк О.П., 

викладача інформатики Кіровоградського машинобудівного коледжу 

Кіровоградського національного технічного університету. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 
 

 

Начальник управління     В. ТАБОРАНСЬКИЙ 

 


