
         

 

 

 

 

 

 

 

     01      жовтня           21                                                                                255-од 

 

 

 

Про організацію та проведення  

обласного етапу Всеукраїнських  

учнівських турнірів у жовтні 

2021 року та затвердження кошторису  
 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України  

від 17.08.2021 р. № 914 «Про проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році»  
  

НАКАЗУЮ: 

 
1. Керівникам органів управління освітою міських, селищних, 

сільських рад з дотриманням законодавства України в частині запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: 

          1) подати заявки на участь у обласному етапі турнірів до комунального 

закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського»: 

- юних географів до   05 жовтня 2021  року; 

- юних інформатиків до 05 листопада 2021  року; 

          2) забезпечити участь переможців у турнірах обласного рівня згідно з 

графіком (додаток 1); 

          3) забезпечити своєчасну явку членів оргкомітетів, фахових журі 

обласного етапу турнірів юних географів, інформатиків  згідно з графіком їх 

проведення;  

4) оплату витрат на відрядження членів журі здійснити за рахунок 

органів управління освітою міських, селищних, сільських рад.  

          2. Провести обласний етап Всеукраїнських учнівських турнірів юних 

інформатиків, географів у режимі онлайн. 

           3. Затвердити графік проведення обласного етапу турнірів юних 

географів, інформатиків (додаток 1), склад оргкомітетів і журі, у тому числі 

їх голів, їхніх заступників, секретарів, експертів-консультантів обласного 

етапу  
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турнірів (додатки 3, 4) та предметно-методичних комісій зі складання 

турнірних завдань (додаток 5). 

4. Затвердити кошториси витрат на проведення обласного етапу 

турнірів юних географів, інформатиків; навчально-тренувальних зборів 

кандидатів до складу команд на фінальний етап турнірів, оплату харчування 

та проїзду учнів-учасників і керівників команд фінального етапу турнірів 

(додатки 6 – 9). 

5. Фінансово-економічному відділу департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації (ГРИЦЕНКО Світлана) забезпечити своєчасне 

фінансування відповідно до кошторисних призначень. 

7. Централізованій бухгалтерії департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації (ЛЯШЕНКО Тетяна) здійснити оплату праці 

педагогічним     та     науково-педагогічним     працівникам,    які   залучені  

до підготовки та проведення обласного, фінального етапів турнірів, оплату  

витрат  на   придбання    обладнання   для організації та проведення 

обласного етапу турнірів юних географів, інформатиків  відповідно до 

кошторисних призначень.  

8. Призначити відповідальними за отримання коштів для відправлення 

команд  учасників      фінального      етапу    турнірів    керівників      команд 

(супроводжуючих осіб) та здійснити через них фінансування відрядження 

проїзду дітей із м. Кропивницького до місця проведення фінального етапу 

турнірів та їх харчування. 

9. Керівникам команд (супроводжуючим особам), відповідальним за 

отримання коштів, після визначення переможців обласного етапу турнірів та 

формування команд фінального етапу  турнірів надати до департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації документи щодо безготівкового переказу 

коштів на карткові рахунки фізичних осіб. 

10. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(ДМИТРУК Віталій): 

1) здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення 

Всеукраїнських учнівських турнірів юних географів, інформатиків  у  жовтні 

2021 року; 

2) сприяти висвітленню результатів турнірів у засобах масової 

інформації та на головній сторінці сайту інституту; 

3) надіслати заявки на участь команд у фінальному етапі 

Всеукраїнських учнівських турнірів до оргкомітетів Всеукраїнських 

учнівських турнірів (за місцем проведення) у терміни, визначені 

Міністерством освіти і науки України; 

           4) з метою підготовки учасників до фінального етапу турнірів спільно 

з відповідними кафедрами Центральноукраїнського державного 

педагогічного  
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університету імені Володимира Винниченка за підтримки кращих учителів, 

викладачів організувати проведення відбірково-тренувальних зборів з 

учнями-переможцями обласного етапу турнірів і забезпечити їх участь у 

фінальному етапі турнірів згідно з графіком (додаток 2).    

    11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника управління професійно-технічної, фахової, 

передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення  департаменту освіти і 

науки Кіровоградської облдержадміністрації ТАБОРАНСЬКОГО 

Володимира. 

 

 

 

 

  Директор департаменту                                                 Ельза ЛЕЩЕНКО 

спеціаліст – юрисконсульт 

 



 

                                                                             Додаток 1 

                                                                             до наказу директора                   

департаменту освіти і науки 

                                                                             облдержадміністрації                   

                                                                             01 жовтня 2021 року № 255-од 

 
 

Графік проведення обласного етапу  

Всеукраїнських учнівських турнірів юних географів, інформатиків  

у 2021 році 
 

№ 

з/п 

Назва турніру Дата 

проведення 

Місце проведення Дні роботи 

членів журі 

2 Турнір юних географів 08 – 10.10 Комунальний заклад 

«Кіровоградський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» 

08 – 10.10 

3 Турнір юних 

інформатиків 

12 – 14.11 Комунальний заклад 

«Кіровоградський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» 

12 – 14.11 

 

______________________________ 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 



                                                                                  

                                                                                 Додаток 2 

до наказу директора                  

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації  

                                                                                 01 жовтня 2021 року № 255-од 

 

 

 

Графік проведення 

відбірково-тренувальних зборів учасників фінального етапу турнірів  

у 2021 році 

 

№ 

з/п 
Назва навчального предмета 

Терміни 

проведення 

Кількість 

годин 

1.  Турнір юних географів 11.10 – 29.10 40 

2.  Турнір юних інформатиків 15.11 – 30.11 40 
 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  



                                                                                 

                                                                                 Додаток 3 

до наказу директора                  

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації  

                                                                                 01 жовтня 2021 року № 255-од 

 

Склад оргкомітету з проведення обласного турніру юних географів 

   

Голова 
НУДНИЙ 

Василь  

Михайлович 

 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Заступник голови 

ХЛАНЬ 

Людмила 

Миколаївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  

  Секретар 

ЦІПЕРКО 

Тетяна 

Вячеславівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

ДРОБІН  

Андрій 

Анатолійович 

– старший викладач кафедри інформаційно-

комунікаційних технологій та безпечного освітнього 

середовища КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

ЗАДОРОЖКО  

Іван  

Васильович  

– фахівець навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

ЛИТВИНЕНКО 

Ольга 

Валентинівна 

– завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

СЕМЕНЮК 

Лариса  

Леонтіївна     

– доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та 

методик їхнього навчання Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, кандидат географічних 

наук 

ЧАСТАКОВ  

Артур  

Васильович 

– методист навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

ЧУЙ  

Наталія 

Вікторівна  

– методист навчально-організаційного центру 

освітньої діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 
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Склад журі обласного етапу турніру юних географів 
   

Голова 
ГЕЛЕВЕРА  

Ольга  

Федорівна 

– доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та 

методик їхнього навчання Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, кандидат географічних 

наук 

  Заступник голови 
ХЛАНЬ 

Людмила 

Миколаївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 
БОГДАНОВА 

Оксана  

Петрівна 

_ методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

 

  Члени журі: 

БАЛАЦЬКИЙ 

Леонід  

Юрійович 

– учитель географії Войнівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Приютівської 

селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області 

ВОЛОШИНА 

Марина  

Федорівна 

_ учитель географії комунального закладу 

«Олександрівське навчально-виховне об'єднання 

№2» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області 

ГАЛЬЧЕНКО 

Лариса 

Володимирівна 

– учитель географії Новоукраїнського ліцею № 6 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області 

ГРИЦЕНКО 

Вікторія  

Віталіївна 

– учитель географії гімназії № 9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

МАМЕНКО  

Ірина 

Володимирівна 

– учитель географії навчально-виховного комплексу 

«Звенигородський загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів -дошкільний навчальний заклад 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області» 

МЕЛЬНИК 

Антоніна 

Миколаївна 

– учитель географії Аджамського ліцею Аджамської 

сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області 
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МИРЗА-СІДЕНКО 

Валентина 

Миколаївна 

– доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та 

методик їхнього навчання Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, кандидат біологічних наук 

ПАНКЕВИЧ 

Валентина  

Іванівна 

– учитель географії навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 

ПАВЛЕНКО 

Оксана  

Анатоліївна 

_ учитель географії комунального закладу 

«Буховецький заклад загальної середньої освіти            

І-ІІІ ступенів» Кетрисанівської сільської ради 

ПОЛУЛЯХ 

Сергій 

Олександрович 

– учитель географії гімназії № 9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

ПУСТОВОЙТ 

Станіслав 

Сергійович 

– учитель географії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

РОМАНОВА  

Майя  

Миколаївна 

– учитель географії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа       

І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, 

центр позашкільного виховання «Ліра» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

САВЛУК  

Галина  

Іванівна 

– учитель географії опорного навчального закладу 

«Суботцівська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Суботцівської сільської ради Кропивницького 

району Кіровоградської області» 

СТЕПАНОВА 

Любов  

Василівна 

_ учитель географії Добровеличківського закладу 

загальної середньої освіти I-III ступенів №1 

Добровеличківської селищної ради Кіровоградської 

області, заслужений вчитель України 

ШЕВЦОВ  

Анатолій 

Олексійович 

– учитель географії Куколівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів - закладу дошкільної 

освіти Попельнастівської сільської ради 

Олександрійського району Кіровоградської області 

ФЕДІРКО  

Жанна 

Володимирівна 

_ старший викладач кафедри теорії і методики 

середньої освіти КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук                
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Експерт - консультант 

КРИВУЛЬЧЕНКО 

Анатолій  

Іванович     

– професор кафедри природничих наук, хімії, географії 

та методик їхнього викладання 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, доктор 

географічних наук 

  

____________________________________ 



 

                                                                                 Додаток 4 

до наказу директора                  

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації  

                                                                                 01 жовтня 2021 року № 255-од 

 

 

Склад оргкомітету з проведення обласного турніру юних інформатиків 

  Голова 

НУДНИЙ  

Василь 

Михайлович  

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

   

Заступник голови 

ЧАЛА  

Марина 

Станіславівна   

– завідувач науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

   

Секретар 

МІРОШНІЧЕНКО 

Світлана  

Леонтіївна 

– учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально - виховне об’єднання №6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів,   естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

   

Члени оргкомітету: 

ЗАЛЕВСЬКА 

Алевтина 

Анатоліївна 

– заступник директора, учитель інформатики 

комунального закладу «Навчально – виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

ЗАДОРОЖКО 

Іван  

Васильович 

– фахівець навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

МЕЛЬНИК 

Валентин 

Іванович 

– учитель інформатики комунального закладу 

«Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат         

ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка Полтавської 

обласної ради» (за згодою) 
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Склад журі обласного етапу турніру юних інформатиків 

  Голова 

ЛУПАН  

Ірина  

Володимирівна 

– доцент кафедри інформатики 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат педагогічних наук 

  Заступник голови 

ЧАЛА  

Марина 

Станіславівна  

– завідувач науково-методичної лабораторії 

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

МІРОШНІЧЕНКО 

Світлана  

Леонтіївна 

– учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально - виховне об’єднання №6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

  Члени журі: 

ЗАДОРОЖНА 

Оксана 

Володимирівна 

–  старший викладач кафедри фізико-математичних 

дисциплін Льотної академії Національного 

авіаційного університету, кандидат педагогічних 

наук    

КНИШУК 

Анатолій 

Васильович 

– учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально – виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання  

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

ПУЗІКОВА 

Анна 

Валентинівна 

– доцент кафедри інформатики 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат педагогічних наук  

ФУРСІКОВА 

Тетяна 

Володимирівна 

– доцент кафедри образотворчого мистецтва та 

дизайну Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат педагогічних наук 

ШИБІСТА  

Вікторія  

Юріївна 

 

– учитель інформатики комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання № 25 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-
математичний ліцей, центр позашкільного виховання 
«Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 



                                                                                 Додаток 5 

до наказу директора                  

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації  

                                                                                 01 жовтня 2021 року № 255-од 

 

 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для турніру юних 

інформатиків 

 
КНИШУК  

Анатолій  

Васильович 

 

 

– учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально - виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

ЧАЛА  

Марина  

Станіславівна 

  

– завідувач науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 


