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Про внесення змін до наказу  

від 11.10.2019 р. № 742-од      

«Про організацію та проведення 

І-ІІІ етапів Всеукраїнських  

учнівських олімпіад і турнірів  

у 2019/2020 навчальному році та 

у жовтні 2020 року» 

 

 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, пов’язаною з поширенням в 

Україні коронавірусу COVID – 19, та з метою вироблення оптимальних 

алгоритмів проведення учнівських турнірів у більш безпечний спосіб 

 

НАКАЗУЮ: 
 
          1.  Внести зміни до наказу начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11.10.2019 р.                  

№ 742-од «Про організацію та проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів у 2019/2020 навчальному році та у жовтні        

2020 року», а саме: 

          1) провести обласний етап Всеукраїнських учнівських турнірів юних 

інформатиків, географів у режимі онлайн; 

2) пункти 1 і 2 додатка 4 (графік проведення обласного етапу 

Всеукраїнських учнівських турнірів юних інформатиків, істориків, географів у 

2020 році)  викласти  у новій редакції (додається); 

  3)   доповнити додаток 26 таким текстом: 

     - вивести зі складу оргкомітету обласного турніру юних географів:  

- ГАРБУЗЕНКА Віктора, заступника директора комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради 

міста Кропивницького Кіровоградської області» (член оргкомітету); 
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- МАЖАРУ Олександра, учителя інформатики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради 

міста Кропивницького Кіровоградської області» (член оргкомітету); 

- ЧЕРЕДНІЧЕНКО Наталію, директора комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради 

міста Кропивницького Кіровоградської області» (член оргкомітету); 

- ЯКУШЕНКО Олену, учителя географії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради 

міста Кропивницького Кіровоградської області» (член оргкомітету); 

 - ввести до складу оргкомітету обласного турніру юних географів:  

- ЗАДОРОЖКА Івана, фахівця відділу кадрів комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» (член оргкомітету); 

- ЧАСТАКОВА Артура, методиста навчально-методичного центру 

дистанційного навчання комунального закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(член оргкомітету); 

4)   доповнити додаток 28 таким текстом: 

- вивести зі складу оргкомітету обласного турніру юних інформатиків  

МІРОШНІЧЕНКО Світлану, учителя інформатики комунального закладу 

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

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

міської ради Кіровоградської області» (член оргкомітету); 

      - ввести до складу оргкомітету обласного турніру юних інформатиків 

ЗАДОРОЖКА Івана, фахівця відділу кадрів комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» (член оргкомітету). 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Заступник начальника управління Лідія ШАТНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4  

до наказу начальника 

управління освіти, науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

11.10.2019 № 742-од 

у редакції наказу начальника 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації  

24.09.2020 № 335-од 

 

 

Графік проведення обласного етапу  

Всеукраїнських учнівських турнірів юних інформатиків, істориків, 

географів у 2020 році 

 
№ 

з/п 

Назва турніру Дата 

проведення 

Місце проведення Дні роботи 

членів журі 

1 Турнір юних географів 09 – 11.10 Комунальний заклад 

«Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» 

09 – 11.10 

2 Турнір юних інформатиків 16 – 18.10 Комунальний заклад 

«Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» 

16 – 18.10 

3 Турнір юних істориків 13 – 15.03 Комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об’єднання природничо-

економіко-правовий ліцей – 

спеціалізована школа              

І-ІІІ ступенів № 8 – 

позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

13 – 15.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


