
 

ТЕPНОПІЛЬСЬКA  ОБЛAСНA  ДЕPЖAВНA  AДМІНІСТPAЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  І  НАУКИ 
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Н  А  К  А  З 
м.Тернопіль 

       «26» 09.2016p.                                                                             №291 

 

Про проведення в області 

Всеукраїнських учнівських турнірів 

з навчальних предметів 

у 2016/2017 навчальному році 
 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 

року № 1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів 

з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», відповідно до 

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 22 вересня 2011 року №1099, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, з метою пошуку, 

підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам місцевих органів управління освітою, директорам 

загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів: 

1.1. Організувати і провести І етап Всеукраїнських учнівських турнірів 

у такі терміни: до 10 жовтня 2016 року - юних фізиків, хіміків, математиків, 

економістів, біологів, правознавців, географів, інформатиків; до 15 березня 

2017 року - юних істориків, журналістів, філософів та релігієзнавців. 

1.2. Для проведення І етапу турнірів створити оргкомітети та журі, 

склад яких затвердити наказом відділу (управління) освіти. 

1.3. Інформацію про підсумки І етапу направити в Тернопільський 

обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти 

упродовж 2-х тижнів після проведення відповідного турніру. 

1.4. Сприяти участі команд (окремих учнів) району у фінальних етапах 



Всеукраїнських учнівських турнірів. 

2. Тернопільському обласному комунальному інституту 

післядипломної педагогічної освіти (Петровський О.М.): 

2.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення участі учнівських 

команд області у фінальних етапах Всеукраїнських учнівських турнірів з 

навчальних дисциплін: 

юних фізиків – у Одеській області; 

юних хіміків – у Хмельницькій області; 

юних математиків – у Чернівецькій області; 

юних економістів – у Житомирській області; 

юних винахідників і раціоналізаторів – у м. Києві; 

юних біологів – у Миколаївській області; 

юних правознавців – у Закарпатській області; 

юних філософів та релігієзнавців – у Чернігівській області; 

юних географів – у Львівській області; 

юних істориків – у Запорізькій області; 

юних інформатиків – у Полтавській області; 

юних журналістів – у Сумській області. 

2.2. Заявки на участь команд області у фінальних етапах турнірів 

направити в Інститут модернізації змісту освіти та за місцем проведення 

турнірів.  

2.3. Організувати виїзд команд області для участі у Всеукраїнських 

турнірах у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України, або 

відповідно до листів з місць проведення фінальних етапів турнірів. 

3. До місця проведення фінального етапу турнірів учні прибувають 

організовано в супроводі керівника команди, який, як правило, призначається 

з числа вчителів, викладачів закладів освіти, які брали активну участь у 

підготовці учнів до турніру і не є членами журі або оргкомітету. Команду 

чисельністю понад 5 осіб супроводжує двоє дорослих, які є керівниками 

команд. 

4. Керівники команд забезпечують своєчасне оформлення належних 

документів, прибуття учнів на турнір і повернення їх до закладів освіти, 

належну морально-психологічну підтримку й допомогу, адміністративно 

відповідають за життя і здоров’я членів команд. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління Зварич Г.В. 

 

Начальник управління                                              О.З. Хома 
 

Зварич Г.В. 

Петровський О.М. 

Вітер В.О. 
 

 


