
 

 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Управління освіти і науки  

 

НАКАЗ 

 

13.12.17        м. Житомир        № 290  

 
  

 

Про організацію та проведення ІІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформатики на 

2017/2018 навчальний рік  

 

Згідно з Положенням 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, з метою пошуку, підтримки та розвитку 

творчого потенціалу обдарованої молоді  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 

2-3 лютого 2018  року (2 дні, 2 тури) в приміщенні фізико-математичного 

факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка (вул. 

Велика Бердичівська, 40). Реєстрація команд 2 лютого 2017 року з 09.00 год. до 

10.00 год. Відкриття олімпіади 2 лютого 2018 року о 10.00 годині. Заїзд команд 

з віддалених районів до готелю Спортивний, вул. Фещенка-Чопівського, 18 – 1 

лютого 2018 року, решта районів - 2 лютого 2018 року.  

2. Затвердити склад комісії з підготовки завдань для ІІ та ІІІ етапів 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (додаток 1). 

3. Затвердити склад журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з інформатики (додаток 2). 

4. Затвердити експерта-консультанта ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформатики (додаток 3).  

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника    

начальника управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації 

Липовецьку О. Г.  

 

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

       



 

 

                                                  
                                       Додаток 1 

                                                                                        до наказу управління освіти і науки 

                                                                                              Житомирської  облдержадміністрації 

                                                                                           ___________________  №__________  

 

 

Склад комісії з підготовки завдань для ІІ та ІІІ етапів  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 

 

1. Жуковський С.С – кандидат педагогічних наук, методист лабораторії 

методичного забезпечення комунального закладу «Житомирський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської 

обласної ради, голова комісії  

2. Кривонос О.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

прикладної математики та інформатики Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, заступник голови 

3. Матвійчук С.В. – вчитель Ружинської гімназії 

4. Морозов А.В. – кандидат технічних наук, доцент, декан факультету 

інформаційно-комп’ютерних технологій Житомирського державного 

технологічного університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проректор КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР     М.К. Сюравчик  



 

                                                      

                                                    
                                      Додаток 2 

                                                                                        до наказу управління освіти і науки 

                                                                                              Житомирської  облдержадміністрації 

                                                                                           ___________________  №__________ 
 

 

Склад журі  

ІІІ  етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики  

 

1. Жуковський С.С. – кандидат педагогічних наук, методист 

лабораторії методичного забезпечення комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради, голова журі. 

2. Морозов А.В. – декан факультету інформаційно-комп’ютерних 

технологій Житомирского державного технологічного університету, 

кандидат технічних наук, доцент. 

3. Матвійчук С.В. – вчитель Ружинської гімназії. 

4. Кривонос М.П. – старший лаборант кафедри прикладної 

математики та інформатики Житомирського державного університету імені 

Івана Франка, секретар журі. 

 

Члени журі: 

1. Колеснікова І.В. – викладач кафедра методики викладання 

навчальних предметів, методист лабораторії методичного забезпечення 

комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради. 

2. Коронун О.В. – вчитель інформатики Житомирського  екологічного 

ліцею № 24 м. Житомира.  

3. Кривонос О.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

прикладної математики та інформатики Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, заступник голови журі. 

4. Кузьменко Є.М. – старший лаборант кафедри прикладної 

математики та інформатики Житомирського державного університету імені 

Івана Франка. 

5. Кузьменко С.В. – лаборант кафедри прикладної математики та 

інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

6. Лисогор Ю.І. – старший викладач кафедри інженерії програмного 

забезпечення Житомирського державного технологічного університету. 

7. Мінгальова Ю.І. – фахівець відділу обслуговування комп’ютерних 

мереж Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

8. Мосіюк О.О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

прикладної математики та інформатики Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. 

9. Плечиста Н.Г. – вчитель ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 м. Житомира. 



 

10. Плечистий Д.Д. – доцент  кафедри інженерії програмного 

забезпечення Житомирського державного технологічного університету. 

11. Сікора Я.Б. – кандидат наук, доцент кафедри прикладної 

математики та інформатики Житомирського державного університету імені 

Івана Франка, кандидат педагогічних наук. 

12. Трач І.В. – вчитель інформатики Бердичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 12.  

13. Усата О.Ю. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

прикладної математики та інформатики Житомирського державного 

університету імені Івана Франка.  

14. Хлуп’янець М.І. – лаборант кафедри прикладної математики та 

інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

15. Хомутовський О.І. – лаборант кафедри прикладної математики та 

інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

16. Хомяк Д.І. – фахівець відділу обслуговування комп’ютерних мереж 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

17. Шевчук П.Г. – кандидат педагогічних наук, вчитель Миропільської 

гімназії Романівського району. 

18. Шкабара В.С. – фахівець відділу обслуговування комп’ютерних 

мереж Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

19. Яценко  О.С. – начальник відділу впровадження новітніх 

інформаційних технологій Житомирського державного університету імені 

Івана Франка, асистент кафедри прикладної математики та інформатики.  

20. Яценко О.І. – асистент кафедри прикладної математики та 

інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проректор КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР     М.К. Сюравчик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                            Додаток 3 

                                                                                        до наказу управління освіти і науки 

                                                                                              Житомирської  облдержадміністрації 

                                                                                           ___________________  №__________ 

 

 

 

Експерт-консультант ІІІ (обласного) етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 

 

 

1. Антонюк Д.С. – аспірант кафедри прикладної математики та 

інформатики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка, директор ACM Ukraine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проректор КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР     М.К. Сюравчик  

 

 


