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КІРО ВО ГРАДСЬКА О БЛ А СН А Д Е Р Ж А В Н А АДМ ІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
вул.Дворцова, 32/29, м.Кропивницький, 25022, тел. (0522) 24-15-28,
e-mail: public@osvita.kr-adnnin.gov.ua, код в ЄДРПОУ 38802700
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Керівникам органів управління
освітою райдержадміністрацій,
міських рад, об’єднаних
територіальних громад
Директорам шкіл-інтернатів

Про ї Обласну інформаційно-документознавчу
олімпіаду “М едіа-інсгрумент вдосконалення
суспільства!”
Кафедрою суспільних наук, інформаційної та архівної справи факультету
економіки та менеджменту Центральноукраїнського національного технічного
університету, за адресою; м.Кропивницький, проспект Університетський, 8,
02 грудня 2017 року буде проводиться І Обласна інформаційнодокументознавча олімпіада “Медіа-інструмент вдосконалення суспільства!”
Просимо Вас сприяти залученню учнів 9 - 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів для участі у зазначеній олімпіаді.
Учасникам олімпіади надається відповідний диплом, а переможці
нагороджуються грамотами з рекомендацією до вступу в ЦНТУ на спеціальність
“Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”.
Запрошення до участі в олімпіаді та програма її проведення додасться.
Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

В.ТАБОРАНСЬКИЙ

Єременко Т.О. 240344

М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
проспект Університетський, 8, м. Кропивницький, 25006,
тел.: 55-92-34, факс 55-92-53, E-mail: rektor@kntu.kr.ua, код ЄДРПСУ 02070950
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Начальнику управління
освіти, науки, молоді та
спорту Кіровоградської
обласної державної
адміністрації
Таборанському В.П.

На №

Про І Обласну інформаційно-документознавчу
олімпіаду «М едіа - інструмент вдосконалення
суспільства!»

Ш ановний Володимире Петровичу!

Кафедра суспільних наук, інформаційної та архівної справи факультету
економіки та менеджменту нашого університету проводить 2-го грудня 2017 р
І Обласну інформаційно-документознавчу олімпіаду «Медіа - інструмент
вдосконалення суспільства!»
*
Прошу Вашого сприяння у поширенні інформації про зазначену олімпіаду та
залученні учнів 9 - 11-х класів шкіл області для участі в ній.
Учасникам
олімпіади
надається
відповідний
диплом,
а переможці
нагороджуються грамотами з рекомендацією до вступу в ЦНТУ на
спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
Запрошення до участі в олімпіаді та програма її проведення додаються.

В.М. Кропівний

Програма
Проведення ї - ї Обласної олімпіади
« М едіа - інструмент вдосконалення суспільства!»

8 . 0 0 - 10.00
10.00

- 10.30

Реєстрація учасників
Вітання
учасників
олімпіади
представниками
ректорату,
деканату,
обласної
організації
Національної
спілки
краєзнавців
України,
завідувачем
кафедри
суспільних
наук,
інформаційної та архівної справи д.і.н., професором
В.М. Орликом
і
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10.30 - 11.30

Виконання творчих'завдань олімпіади

11.30

Тренінг від журналіста “Першої електронної газети”
- Ольга Ткаченко та аспіранта Андрія Табачука
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12.30 -13.30

Захист “домашніх”'творчих робіт

13.30 - 14.00

Перерва на каву
і
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14.00 - 14.45

Оголошення результатів та нагорода переможців

15.00 -17.00

Екскурсія ' по 1: міст^- иіта 1і до
обласного краєзнавчого музею
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Кіровоградського

