МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ІВАНА ФРАНКА
НАКАЗ
від 27.09. 2018 року
від ____________ 2018 року

№ 07-01/347
№ _____

Про проведення
обласних турнірів у 2018 році
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08. 2018 р.
№ 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних
предметів у 2018/2019 навчальному році» та 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» (зі змінами), затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за
№ 1318/20056.
НАКАЗУЄМО:
1. Провести обласні турніри юних математиків, біологів, економістів, географів,
хіміків, фізиків.
2. Затвердити Положення про проведення обласних турнірів (додається).
3. Затвердити склад оргкомітетів та журі (додатки 1, 2).
4. Директору КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»
(І.Бородчук):
4.1. Організувати проведення обласних турнірів:
– юних хіміків 13.10.2018 року;
– юних математиків 13.10.2018 року;
– юних економістів 20.10.2018 року;
– юних біологів 21.10.2018 року;
– юних географів 20.10.2018 року;
– юних фізиків ім. А. В. Бородчука 3.11.2018 року.
5. Оргкомітетам турнірів:
5.1. Забезпечити реєстрацію учасників з 9.30 год., початок турнірів о 10.00.год.
5.2. До участі в турнірі допускати учнів відповідно до заявок, затверджених
районними (міськими) органами управління освітою районів (міст) області,
об’єднаних територіальних громад.:
6. Деканам відповідних факультетів Львівського національного університету
імені Івана Франка забезпечити приміщення та необхідне обладнання для проведення
турнірів.
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7. Керівникам органів управління освітою районів (міст) області, об’єднаних
територіальних громад:
7.1 Забезпечити проведення районних (міських) турнірів відповідних профілів.
7.2. Інформувати керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів про проведення обласних турнірів.
7.3. Покласти на керівників команд персональну відповідальність за збереження
життя і здоров’я учнів під час відрядження на турніри.
7.4. Віднести на рахунок коштів районних (міських) органів управління освітою,
об’єднаних територіальних громад витрати на відрядження учнів-членів команд
турнірів та керівників команд.
8. Переможців турнірів нагородити дипломами департаменту освіти і науки
Львівської облдержадміністрації та подарунками.
9. Витрати на проведення обласних турнірів віднести за рахунок коштів КЗ ЛОР
«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».
10. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління
дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту,
позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних закладів
департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації Г.В.Яворовську та
проректора з науково-педагогічної роботи Львівського національного університету
імені Івана Франка Я.І.Гарасима.

Директор департаменту
______________Л.С.Мандзій

Ректор ЛНУ ім.І.Франка
____________В. П. Мельник

