
 
 
 

 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Управління освіти і науки 

 

НАКАЗ 

 

09.02.2018 м. Житомир                                    № 37 
 

 

Про проведення відбірково-

тренувальних зборів учасників  

ІV етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії 

 

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 історії: І сесія – з 13 по 16 лютого; ІІ 

сесія – з 26 лютого по 02 березня; III сесія – з 12 по 16 березня 2018 року. 

Початок навчання о 10.00 год. 

2. Призначити керівниками відбірково-тренувальних зборів на І сесії  

вчителів історії: Мазур Ларису Василівну, учителя історії Черняхівської 

гімназії Черняхівського району; Каплінську Надію Дмитрівну, учителя 

історії екологічного ліцею №24 м. Житомира; Левченко Олену 

В’ячеславівну, учителя історії ЗОШ І- IIIступенів №6 м. Житомира; 

Шкідченко Катерину Борисівну, учителя історії ЗОШ І-III ступенів №5  

м. Житомира;  Чайківську Людмилу Володимирівну, учителя історії 

Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» Хорошівського району, на ІІ та III сесіях 



–  
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Котенко Любов Володимирівну, учителя історії ЗОШ І-III ступенів №36  

м. Житомира, поклавши на них відповідальність за збереження життя та 

здоров’я дітей. 

3. Затвердити персональний склад учасників відбірково-тренувальних 

зборів: 

Юрченко Олена Володимирівна, учениця 11 класу Черняхівської 

гімназії; 

 Постіженко Анна Вікторівна, учениця 10 класу ЗОШ І-III ступенів №36 

м. Житомира; 

Ящук Данило Романович, учень 10 класу екологічного ліцею №24  

м. Житомира; 

Вонсович Варвара Сергіївна, учениця 9 класу ЗОШ І-III ступенів №6  

м. Житомира; 

Шевчук Катерина Василівна, учениця 8 класу ЗОШ І-III ступенів №5  

м. Житомира; 

Виговська Вероніка Юріївна, учениця 8 класу Іршанського НВК 

«Гімназія-ДНЗ» Хорошівського району. 

4. Начальнику управління освіти Житомирської міської ради 

Арендарчуку В.В. (за згодою), начальнику відділу освіти Черняхівської 

райдержадміністрації Сташенку Г.Ф., в.о. начальника відділу з питань освіти, 

молоді, спорту, культури та охорони здоров’я Іршанської ОТГ 

Хорошівського району Закревській Н.М.забезпечити прибуття учасників 

відбірково-тренувальних зборів у супроводі дорослих до КЗ "Житомирський 

ОІППО" ЖОР 13 лютого 2018 року о10.00 год. 

5. Витрати на відрядження учнів, керівника команди та 

супроводжуючого провести за рахунок сторони, яка відряджає. 

6. Оплату викладачам за проведені відбірково-тренувальні збори 

здійснити за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на 

проведення III, IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2017-

2018 навчального року комунального закладу «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управлінняосвіти і науки Липовецьку О.Г. 

 

 

Начальник управління  

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


