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Про проведення фінального етапу 

ХХ Всеукраїнського турніру юних 

математиків імені професора М. Й. Ядренка 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2017/2018 навчальному році» 

№1112 від 02.08.2017 р. та наказу «Про проведення фінальних етапів 

Всеукраїнських учнівських турнірів юних економістів, інформатиків, правознавців, 

хіміків, математиків імені професора М.Й. Ядренка, біологів, винахідників і 

раціоналізаторів, географів, фізиків у 2017/2018 навчальному році» № 1112 від 

02.08.2017 р, фінальний етап ХХ Всеукраїнського турніру юних математиків імені 

професора М.Й. Ядренка проводитиметься у Вінницькій області (м. Вінниця, на базі 

комунального  закладу  середня загальноосвітня школа I-III ступенів ВМР № 16)  з  

29 жовтня по 3 листопада 2017 року. 

Турнір буде проведено 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 (зі змінами), зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за №1318/20056. 

До участі в турнірі запрошуються команди у складі 3-5 учнів 9-11 класів. Із 

метою організованого проведення фінального етапу турніру юних математиків      

ім. професора М.Й. Ядренка просимо до 20 жовтня 2017 р. надіслати: 

1) на адресу: Вінницької академії неперервної освіти,  вул, Грушевського,13,     

м. Вінниця, 21000, заявки на участь у турнірі; 

2) на електронні пошти: liza185@ ukr.net, kvantor@ukr.net, panalbor@gmail.com 

(тема «Заявки на участь у ТЮМ ім. професора М.Й. Ядренка») невідскановані 

версії заявок (Word-файли, без зображення печаток та підписів).  

 

     Завідувачам РМК/ММК 

відділів/управлінь освіти 

райдержадміністрацій/міських рад, 

відповідальним працівникам  

об’єднаних територіальних громад 

 

https://mail.ukr.net/classic#sendmsg,to=Jp1wtuHr94s7FhDMEuRwthVe


В заявці вказати:  

1. Назва команди 

2. Прізвище, ім’я, по батькові членів команди, дата народження, клас, повна 

назва закладу, домашня адреса. 

3. Прізвище, ім’я, по батькові супроводжуючого керівника (керівників) 

команди, посада. 

4. Номер телефону (службовий, мобільний) керівника (керівників) команди 

   Оригінал заявки має бути завірений керівником установи, яка направляє команду і 

подаватиметься під час реєстрації команд. 

  Заїзд, реєстрація та поселення команд: 29 жовтня з 6.00 до 12.45 за адресою:            

м. Вінниця, вул. Родіона Скалецького, 33, гуртожиток   КВНЗ «ВАНО» 

  Заїзд, реєстрація та поселення членів журі та оргкомітету: 29 жовтня з 6.00 до 12.00 

за адресою: вул. Амосова, 7А, готель «Добродій». 

  Урочисте відкриття турніру: 29 жовтня о 16.00 за адресою: вул. Матроса Кішки, 30. 

  Закриття турніру: 3 листопада о 9.30 за адресою: вул. Матроса Кішки, 30.. 

   Турнір проводиться на засадах самофінансування: за кожного з членів команди та 

керівника команди оргкомітетом встановлено оргвнесок: 

 у розмірі 1200 (одна тисяча двісті) грн. Оргвнесок до 20 жовтня 2017 р. 

необхідно перерахувати на рахунок: 

 35423301021151 у ГУДКСУ у Вінницькій області,  

      МФО 801015, КВНЗ  «Вінницька академія неперервної освіти» 

 у Вінницькій області, ЗНПО 02139682 (з поміткою: «ХХ Всеукраїнський турнір 

юних математиків»).  

    Членам команд необхідно мати паспорт або свідоцтво про народження, 

учнівський квиток (або довідку навчального закладу з фотокарткою), довідку про 

стан здоров’я та довідку від лікаря-епідеміолога, завірені печатками лікувального 

закладу, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.  

Керівникам команд необхідно мати паспорт, копію довідки про присвоєння 

ідентифікаційного коду, копію документа, що підтверджує перерахування коштів, 

завірену копію наказу про відрядження (з пунктом, яким встановлюється 

відповідальність супроводжуючих осіб за життя, здоров’я та поведінку членів 

команд). 

Просимо також своєчасно повідомити в оргкомітет дату й час приїзду команди, 

номери потягу та вагону з метою зустрічі та супроводу до місця проживання. 

Контактні особи з питань організації турніру: завідувач лабораторією 

математики КВНЗ «ВАНО»  Салтановська Надія Іванівна,  телефони: (096) 536-53-

77, (0432) 67-08-95 (служб.) та завідувач відділу роботи з обдарованими дітьми 

Усатенко Ігор Андрійович, телефони: (068) 089-99-61, (096) 7615290. 

Сайт ТЮМу:   tym.in.ua 

        Ректор                                                          С.І. Дровозюк 
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