
 

 
УКРАЇНА 

 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від «15» березня 2019 року    № 184-од 
 

м. Кропивницький 

 

 

 

Про участь команд у ІV етапі  

Всеукраїнських учнівських олімпіад із  

географії й інформаційних технологій у 2018/2019 н.р. 

та керівників команд 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України  

від  14.02.2019 р. № 196 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», наказу 

начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 01.11.2018яр. № 761-од «Про організацію та 

проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у  

2018/2019 навчальному році та у жовтні 2019 року» 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад команд-учасників IV (фінального) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із географії й інформаційних технологій 

(додаток 1) та графік їх відряджень (додаток 2). 

2. Відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів – учасників 

предметних олімпіад покласти на керівників команд. 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, 

сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівникам закладів освіти 

обласного підпорядкування: 

1) забезпечити участь команд та їх керівників у IV етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із географії й інформаційних технологій; 

2) здійснити витрати на проїзд від місця проживання до м. Кропивницького 

та у зворотному напрямі, харчування в дорозі учнів – учасників IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із географії й інформаційних технологій. 

4. Керівникам команд забезпечити наявність: 

- копій звітів та заявок на участь у IV етапі олімпіади; 
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- медичних довідок на кожного члена команди про стан здоров’я та про 

відсутність контактів з інфекційними хворими, завірених печаткою лікувального 

закладу; 

- документів із фотокарткою (паспорт або учнівський квиток) кожного 

члена команди, що засвідчують особу; 

- копій довідок членів команди про присвоєння їм ідентифікаційного 

номера. 

5. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії управління освіти, 

науки, молоді та спорту облдержадміністрації Ляшенко Т.М. здійснити: 

1) оплату видатків на проїзд (в обидва кінці), відрядження осіб (додаток 1), 

які супроводжують учасників ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

географії й інформаційних технологій, згідно з додатком 32 до наказу начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 01.11.2018 р. № 761-од «Про організацію та 

проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2018/2019 

навчальному році та у жовтні 2019 року»; 

2) фінансування проїзду дітей (в обидва кінці) та їх харчування в дорозі 

через осіб, які супроводжують учасників, відповідно до графіка відряджень 

команд-учасників ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із географії й 

інформаційних технологій (додаток 2). 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації  

Шатну Л.Ф. 

 

 

 

 

Начальник управління  В. ТАБОРАНСЬКИЙ  

 

 



  

 

Додаток 1 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації  

15.03.2019    № 184-од 

 

Склад команд - учасників  

IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із географії й 

інформаційних технологій 

 

1. З географії: 

Керівник команди:   

Савлук  

Галина Іванівна 

- учитель географії опорного навчального закладу 

«Суботцівська загальноосвітня школа                    

I-III ступенів Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області»; 

Веселова  

Марина Тарієлівна 

- учитель географії Світловодської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

Світловодської міської ради Кіровоградської 

області. 

Члени команди:   

Цибрієнко  

Єлизавета Андріївна 

- учениця 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів №7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Булгаз  

Анна Олександрівна 

- учениця 8 класу опорного навчального закладу 

«Суботцівська загальноосвітня школа                     

I-III ступенів Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області»; 

Філоненко  

Катерина Вікторівна 

- учениця 9 класу Світловодської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Бузько  

Юлія Анатоліївна 

- учениця 9 класу Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 

Рибачук  

Іван Костянтинович 

- учень 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів №7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області;  

Шаповалов  

Єгор Денисович 

- учень 11 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області. 



  

Продовження додатка 1  
2 

 

 

           2. З інформаційних технологій: 

Керівник команди   

Карявка  

Сергій Сергійович 

– учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Долинська 

гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 3 Долинської районної ради». 

Члени команди:   

Паламарюк  

Максим Русланович 

– учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 

Долинської районної ради» (переможець інтернет- 

олімпіади); 

Степаненко  

Юлія Олександрівна 

– учениця 11 класу комунального закладу 

«Добровеличківське навчально-виховне об'єднання 

«спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат      

І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

- дошкільний навчальний заклад»; 

Кузьменко  

Анна Сергіївна 

– учениця 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів №3 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Коваленко  

Едуард Васильович 

– учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 

Долинської районної ради»; 

Сірікова  

Ольга Володимирівна 

– учениця 9 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                Додаток 2 

до наказу начальника управління освіти, 

науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації  

                                                                       15.03.2019 № 184-од 

 

 

 

Графік відряджень  

команд - учасників IV етапу Всеукраїнських олімпіад  

із географії й інформаційних технологій 
 

№ 

з/п 

Назва навчального 

предмета 

Місце проведення  

IV етапу олімпіад 

Дата відрядження 

1. Географія Миколаївська обл. 17 – 23 березня  

2019 року 

2. Інформаційні 

технології 

Дніпропетровська обл. 17 – 23 березня  

2019 року 

       


