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Департаменти (управління) освіти
і науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій,
обласні інститути післядипломної
педагогічної освіти

Про проведення IV етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади
з математики у 2019-2020 навчальному
році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 19 лютого
2020 року № 244 «Про проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році»
з 16 до 20 березня 2020 року в місті Миколаєві відбудеться IV етап
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (далі - Олімпіада).
Олімпіада проводитиметься відповідно до вимог «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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада
2011 року за № 1318/20056 (зі змінами).
Олімпіада, реєстрація і поселення учасників проходитимуть на базі
Миколаївської
загальноосвітньої
санаторної
школи-інтернату
І—III ступенів № 7 Миколаївської обласної ради (місто Миколаїв,
вулиця Курортна (Бутоми), 14-6, тел. (0512) 34 11 39). Проїзд: від залізничного
вокзалу - маршрутним таксі № 21, від автовокзалу - №№ 20, 21 до зупинки
«Вулиця Курортна (Бутоми)».
Проживання членів журі - на базі готеля «Турист» (місто Миколаїв,
вулиця Генерала Карпенка, 46). Вартість проживання за одну добу: одномісний
номер - 500 грн, двомісний - 290 грн.

Заїзд та реєстрація учасників - 16 березня 2020 року.
Урочисте відкриття Олімпіади - 16 березня 2020 року о 16.00.
Закриття Олімпіади - 20 березня 2020 року о 10.00.
Із метою організованого проведення заходу просимо не пізніше
04 березня 2020 року надіслати звіт і заявку на участь в Олімпіаді на
електронні адреси: moippo@moippo.mk.ua, elina.rohozhynska@moippo.mk.ua,
zhukirina@ukr.net (тема листа «Заявка_математика»).
У заявці на участь команди в Олімпіаді вказується повна назва закладу
загальної середньої освіти відповідно до інформаційної системи управління
освітою https://isuo.org/.
Учням необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу: паспорт
або свідоцтво про народження (оригінал та копію), учнівський квиток.
Керівникам команди необхідно мати при собі:
- паспорт;
- оригінали звіту і заявки на участь у IV етапі олімпіади;
- згоду на збір та обробку персональних даних;
- довідки про стан здоров’я та відсутність контактів із інфекційними
хворими на кожного члена команди, завірені печаткою лікувальної
установи;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера кожному
члену команди;
- квитки на зворотний шлях.
Усім членам команди мати при собі паспорт або свідоцтво про
народження, учнівський квиток.
Під час формування складу команд просимо керуватися наказом
Міністерства освіти і науки України від 06 серпня 2019 року № 1077 «Про
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних
предметів у 2019-2020 навчальному році». Заїзд та участь у змаганні команд,
склад яких не відповідає рейтингу та порушує вимоги Положення,
не допускається.
Членам журі потрібно мати: паспорт (оригінал та копії відповідних
сторінок), копію диплома про присвоєння наукового ступеня, ученого звання,
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, банківські реквізити
зарплатної картки, квитки на зворотний шлях.
Оплата членам оргкомітету та журі - за рахунок установ, що
відряджають.
Для якісної організації зустрічі та розміщення команд, членів журі
просимо до 05 березня 2020 року надати інформацію про склад команди,
телефони керівників, дату та час приїзду і від’їзду, наявність квитків,
заповнивши Google-фopми:
- для членів журі - https://forms.gle/auCDBdMsuM3dX6f88;
- для команд - https://forms.gle/qyoCNLqGVWSrBanT9;
- для учасників - https://forms.gle/KT4NftUUzpmATBKf9.
Контактні телефони:
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти - тел./факс (0512) 37 85 89.

Трубнікова Людмила Володимирівна, заступник директора з науковопедагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти - (095) 513 01 29.
Рогожинська Еліна Костянтинівна, методист кафедри теорії й методики
природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Миколаївського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти - (063) 977 93 00,
(067) 962 36 96.
Погорєлова Любов Валентинівна, методист науково-методичної
лабораторії акмеології Миколаївського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти - (096) 473 79 79.

Директор департаменту

Олена УДОВИЧЕНКО

