
 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Управління освіти і науки  

 

НАКАЗ 

 

17.01.2018 м. Житомир № 10  

 

   

Про організацію та проведення ІІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з екології 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  III етап Всеукраїнської  учнівської олімпіади з екології у 

два тури. I тур – 3 лютого  2018 року   (1 день), II тур – 10 лютого 2018    

року (1 день).Олімпіада проводиться в приміщенні спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12 імені С. Ковальчука   

м. Житомира,  (Юридична адреса: 10008, м. Житомир, Старий бульвар, № 4, 

телефон  0412 47 39 60). Реєстрація учасників 3 та 10 лютого 2018 року з 9.00 

до 10.00 год. Початок роботи олімпіади 3 та 10 лютого  о 10.30 год.  

 2. Організувати проживання  команд із віддалених районів у 

гуртожитку  Житомирського обласного центру туризму, краєзнавства, спорту 

та екскурсій учнівської молоді (вул. Перемоги, 54) 2 та 9 лютого 2018 року 

(за потребою). 

 3. Затвердити склад комісії з підготовки завдань для II та ІІІ етапів 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (додаток 1). 
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4. Затвердити склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з  

екології  (додаток 2 ). 

       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 

                                                                                  від 17.01.2018 року                     № 10 
 

 

Склад комісії з підготовки завдань для ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з екології   

 

 
 

1. ПОЛІЩУК Н. М. – старший викладач КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» ЖОР, кандидат педагогічних 

наук. 

    

 2.  КИРИЧУК Г. Є. – завідувач кафедри ботаніки, біоресурсів та 

збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені 

Івана Франка, доктор біологічних наук. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Проректор КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР                              А.Ф. Шегеда  

            

 

 
 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до наказу управління освіти і науки 

Житомирської  облдержадміністрації 

                                                                                       від 17.01.2018 року                     № 10 

 

 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з  екології 

 
 

1. КИРИЧУК Г. Є. – завідувач кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження 

біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана 

Франка, доктор біологічних наук, голова журі;  

2. ПОЛІЩУК Н. М. – старший викладач КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» ЖОР, кандидат 

педагогічних наук, заступник голови журі; 

3. ПАЦЮК М. К. – доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження 

біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана 

Франка, секретар журі; 

4. ГОРДІЙЧУК С.В. – проректор з навчальної роботи КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» ЖОР, кандидат біологічних наук, експерт-

консультант.   

 

Члени жури 

5. Білоус М. О. – заступник директора  спеціалізованої     ЗОШ     І-ІІІ    

ступенів  № 12 ім. С. Ковальчука м. Житомира; 

6. ВЛАСЕНКО Р.П. – доцент кафедри зоології, біомоніторингу та охорони 

природи  Житомирського державного університету імені Івана Франка, 

кандидат біологічних наук;  

7. ВАСИЛЕНКО О. М. - доцент кафедри екології, природокористування та 

біології людини Житомирського державного університету імені Івана 

Франка, кандидат біологічних наук; 

8. ГРИШКУН Н. М. – вчитель біології спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів   

№ 12 ім. С. Ковальчука м. Житомира;  

9. ІЛЬЧЕНКО Л. О. – вчитель   біології спеціалізованої ЗОШ  І-ІІІ ступенів 

№ 12 ім. С. Ковальчука м. Житомира; 

10. ГРИЩЕНКО С. В. –  заступник директора  гуманітарної  гімназії № 5   

м. Коростишева; 

11. ІЩУК О.В. – доцент кафедри загальної екології Житомирського 

національного агроекологічного університету, кандидат 

сільськогосподарських наук; 

12. КОНСТАНТИНЕНКО Л. А. – доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та 

збереження біорізноманіття Житомирського державного університету 

імені Івана Франка, кандидат біологічних наук; 



13. КОРНІЙЧУК Н. М. – завідувач кафедри медико-біологічних основ 

фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету 

імені Івана Франка, кандидат біологічних наук;  

14. КОТЕНКО П. П. - директор  спеціалізованої     ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 12 

ім. С. Ковальчука м. Житомира; 

15. КОРОТЧЕНКО Л.Л. - вчитель  біології  ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 19  

м. Житомира;   

16. ЛЯШЕВИЧ А. М. - викладач кафедри медико-біологічних основ 

фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету 

імені Івана Франка; 

17. МОЙСЕЄВА Н.В. – вчитель  біології і хімії Чуднівської гімназії;   

18. МУЗИКА Л. В. – асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження 

біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана 

Франка; 

19. ПАЦЮК М. К. – доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження 

біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана 

Франка, кандидат біологічних наук; 

20. ПАЦЕВА Г. П. – вчитель  біології  ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 26 м. Житомира; 

21. ПЕРШКО І. О. – доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження 

біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана 

Франка, кандидат біологічних наук; 

22. РЕШЕТНІКОВА Н.І. – вчитель біології Озерненської гімназії  

Житомирського району;   

23. СВІТЕЛЬСЬКИЙ М. М. – доцент кафедри загальної екології 

Житомирського національного агроекологічного університету, кандидат 

сільськогосподарських наук; 

24. СОБОТЮК Л. І. – методист методкабінету відділу освіти  Овруцького 

району; 

25. СТРЕМЯКОВА  Л. М. – вчитель  біології  ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 20   

м. Житомира;   

26. ЧЕРЕДНІЧЕНКО Л. В. – вчитель  біології  спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 28 імені гетьмана Івана Виговського м. Житомира.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Проректор КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР                              А.Ф. Шегеда  


