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Щодо проведення фінального  

етапу ХХІІ Всеукраїнського турніру  

юних математиків імені  

професора М. Й. Ядренка 

 

 

 

 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.08.2019  

№1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2019/2020 

навчальному році» фінальний етап ХХІІ Всеукраїнського турніру юних математиків імені 

професора М. Й. Ядренка проводитиметься у Чернівецькій області (м. Чернівці, на базі обласної 

спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 

«Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» та Чернівецького професійно-технічного 

училища №8) з 19 жовтня по 24 жовтня 2019 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 22.09.2011  №1099                            

(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11. 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 12 жовтня 2019 р. надіслати: 

1) на адресу: Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області,  вул. Івана 

Франка, 20, м. Чернівці, 58000, заявки на участь у турнірі; 

2) на чотири електронні пошти: b_kreminskyi@ukr.net, vadymradchenko@gmail.com,  

cv_ipo@ukr.net; bilyanina@ukr.net (тема «Заявки на участь у ТЮМ ім. професора М.Й. 

Ядренка») невідскановані версії заявок (Word-файли, без зображення печаток та 

підписів). 

Директорам (начальникам) департаментів 

(управлінь) освіти і науки обласних, 

Київської міської державних адміністрацій  

Директорам (ректорам) інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, ректору 

Київського університету ім. Б. Грінченка  

Директору Українського фізико-

математичного ліцею  Київського 

національного університету імені Тараса 

Шевченка 
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Оригінали заявок, завірених керівником установи, яка направляє команду, прийматимуться 

під час реєстрації команд. 

Потрібна форма заявки та інша інформація щодо турніру розміщується на його 

офіційній веб-сторінці www.tym.in.ua. 

Заїзд, реєстрація та поселення команд: 19 жовтня за адресою: вул. Винниченка, 119.  

Заїзд, реєстрація та поселення членів журі та оргкомітету: 19 жовтня за адресою:                     

вул. Руська, 198 (Чернівецьке ПТУ № 8). 

Урочисте відкриття турніру: 19 жовтня о 16.00 за адресою: вул. Винниченка, 119. 

Закриття турніру: 24 жовтня о 9.30 за адресою: вул. вул. Винниченка, 119. 

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

команди оргкомітетом встановлено оргвнесок у розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) грн., який до 

12 жовтня 2019 р. необхідно перерахувати на рахунок: 

 31553371231016 у ГУДКСУ у Чернівецькій області,  

МФО 856135, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області,  

Код 02125697, КФК 0611140 (з поміткою: «ХХІІ Всеукраїнський турнір юних 

математиків»).  

Якщо оплату оргвнеску зручніше буде здійснити готівкою під час реєстрації команди, 

просимо це питання узгодити з оргкомітетом до 12 жовтня 2019 року. 

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 – методисти науково-методичного центру 

природничо-математичних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області:  

Біляніна Ольга Ярославівна,  телефони: (097) 485-55-03, (050) 627-48-41;   

Рибчинський Віталій Михайлович, телефони: (099) 213-37-10.  

 

В.о. директора Департаменту 

освіти і науки       І.Ю. Ісопенко 

Богачик Т.С., 

Біляніна О.Я. 

(0372)-573979                                   


