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Про проведення фінального етапу 
Всеукраїнських учнівських турнірів 
юних журналістів, юних істориків, 
юних філософів та релігієзнавців 
у 2015/2016 навчальному році 

Відповідно до п. 1.7 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, та 
наказу Міністерства освіти і науки України від 07.09.2015 № 915 «Про 
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 
предметів у 2015/2016 навчальному році», з метою виявлення, розвитку та 
підтримки обдарованої молоді 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести фінальний етап Всеукраїнських учнівських турнірів юних 
журналістів - з 13 по 17 квітня 2016 року (м. Суми), юних істориків - з 15 по 19 
квітня (м. Чернігів), юних філософів та релігієзнавців - з 04 по 07 травня 2016 
року (м. Полтава) (далі - фінальний етап Всеукраїнських турнірів). 

2. Департаментам освіти і науки Полтавської (т. в. о. директора 
Власюк Г. Б.) та Сумської (Попова О. І.), Управлінню освіти і науки 
Чернігівської (Конопацький М. А.) обласних державних адміністрацій, 
Полтавському (Зелюк В. В), Сумському (в. о. ректора Нікітін Ю. О.), 
Чернігівському (Заліський А. А.) інститутам післядипломної педагогічної 
освіти, відповідальним за організацію та проведення фінального етапу 
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Всеукраїнських турнірів у 2015/2016 навчальному році, забезпечити 
організацію та проведення фінального етапу Всеукраїнських турнірів. 

3. Призначити: 
1) координаторів фінального етапу Всеукраїнських турнірів юних 

журналістів, юних істориків, юних філософів та релігієзнавців у 2015/2016 
навчальному році та затвердити у складі, що додається; 

2) експертів-консультантів фінального етапу Всеукраїнських турнірів 
юних журналістів, юних істориків, юних філософів та релігієзнавців у 
2015/2016 навчальному році та затвердити у складі, що додається; 

3) журі фінального етапу XII Всеукраїнського учнівського турніру юних 
журналістів та затвердити у складі, що додається; 

4) журі фінального етапу XVIII Всеукраїнського учнівського турніру юних 
істориків та затвердити у складі, що додається; 

5) журі фінального етапу II Всеукраїнського учнівського турніру юних 
філософів та релігієзнавців та затвердити у складі, що додається. 

4. Створити: 
1) оргкомітет фінального етапу XII Всеукраїнського учнівського турніру 

юних журналістів у 2015/2016 навчальному році та затвердити у складі, що 
додається; 

2) оргкомітет фінального етапу XVIII Всеукраїнського учнівського турніру 
юних істориків у 2015/2016 навчальному році та затвердити у складі, що 
додається; 

3) оргкомітет фінального етапу II Всеукраїнського учнівського турніру 
юних філософів та релігієзнавців у 2015/2016 навчальному році та затвердити у 
складі, що додається. 

5. Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, 
Київської міської державних адміністрацій, ректорам вищих навчальних 
закладів відрядити учасників, керівників команд, експертів-консультантів, 
членів оргкомітетів та журі фінального етапу Всеукраїнських турнірів до місць 
проведення змагань. 

6. Оплату відряджень членів оргкомітетів, журі, експертів-консультантів 
фінального етапу Всеукраїнських турнірів здійснити за рахунок навчальних 
закладів, установ та організацій, у яких вони працюють. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Хобзея П. К. 
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