
 
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Управління освіти і науки  

 

НАКАЗ 

 

09.02.2018 м. Житомир №   38 

 

   

Про проведення відбірково-

тренувальних  зборів учасників ІV етапу 

Всеукраїнської  учнівської олімпіади з 

інформатики 
  

Відповідно до 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 року №1099, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17.11.2011 року за №1318/20056 та для 

забезпечення якісної підготовки учасників IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018 навчальному  році 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Комунальному закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

(Смагін І. І.) провести відбірково-тренувальні збори учасників ІV етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики: І сесія – з 19 по 23 

лютого; ІІ сесія – з 19 по 23 березня 2018 року. 

2. Призначити керівником відбірково-тренувальних зборів учасників ІV 

етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики вчителя 

інформатики Малинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Тонкошкур Галину 

Іванівну,  поклавши на неї відповідальність за збереження життя та здоров’я 

дітей. 

3. Затвердити  персональний склад учасників відбірково-тренувальних 

зборів: 

Шимон Максим Олександрович, учень 11-го класу Житомирського 

екологічного ліцею №24; 

Ларін Дмитро Леонідович, учень 11-го класу Коростенської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 9; 
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Тонкошкур Олега Русланович, учень 10-го класу Малинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 3; 

Горобець Олександр Сергійович, учень 10-го класу Житомирського 

міського ліцею при ЖДТУ; 

Пацанівський Максим Олександрович, учень 10-го класу Любарської 

гімназії №1; 

Кривонос Михайло Олександрович, учень 10-го класу ліцею № 25 

м. Житомира; 

Кочубей Костянтин Максимович, учень 9-го класу ліцею № 25 

м. Житомира; 

Сушицький Іван Іванович, учень 9-го класу Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30;  

Савченко Олександр Олександрович,  учень 8-го класу Олевської гімназії; 

Голубко Віталій Геннадійович,  учень 8-го класу Бердичівського НВК 

№10; 

Шимон Юрій Олександрович, учень 8-го класу Житомирського 

екологічного ліцею №24; 

Ковальчук Юрій Володимирович,  учень 7-го класу ОНЗ «Миропільська 

гімназія» Романівського району. 

4. Начальникам управлінь освіти Житомирської (Арендарчук В.В.),  

Бердичівської (Басюк С.В.), Коростенської ( Краснокутська А.В.) міських рад 

(за згодою), відділів освіти Малинської міської ради (Шеренок М.В.) (за 

згодою), Любарської (Будім С.С.), Романівської (Гаврилова О.Л.), Олевської 

(Левченко В.П.) районних держадміністрацій забезпечити прибуття 

учасників відбірково-тренувальних зборів у супроводі дорослих до КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР. 

5. Витрати на відрядження учнів, керівника команди та супроводжуючих 

провести за рахунок сторони, яка відряджає. 

6. Оплату викладачам за проведені відбірково-тренувальні збори 

здійснити за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на 

проведення ІІІ, IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів на 2017-2018 навчальний рік комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти і науки Липовецьку О. Г. 

 

Начальник управління 

освіти і науки      (підпис існує)              Л. П. Шевчук  


