
 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Управління освіти і науки  

 

НАКАЗ 

 

10.01.18 м. Житомир № 5 

 

  
 

Про організацію та проведення ІІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з економіки 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 економіки  

26  січня  2018 року (1 день, 2 тури) в приміщенні Житомирського 

державного технологічного університету (вул. Чуднівська, 103). Реєстрація 

учасників з 09.00 до 09.45 год. Початок олімпіади о 10.00 годині.      

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

Всеукраїнської учнівської олімпіади з  економіки  (додаток 1). 

3. Затвердити склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з  

економіки  (додаток 2). 

4. Затвердити експерта-консультанта ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з  економіки  (додаток 3). 

5. Організувати проживання команд з віддалених районів у гуртожитку 

Житомирського обласного центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій 

учнівської молоді (вул. Перемоги, 54) – 25 січня 2018 року (за потреби). 
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6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти і науки облдержадміністрації  Липовецька О.Г.  

 

 

 

Начальник управління 

освіти і науки            (підпис існує)   Л. П. Шевчук   
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                                                     Додаток 1 

                                                                                                    до наказу управління освіти і науки 

 Житомирської  облдержадміністрації 

___________________ №__________  

 

 

 

Склад комісії з підготовки завдань для ІІ та ІІІ етапів 

 Всеукраїнської учнівської олімпіади з  економіки 

 

1. Костриця А.Л. – старший викладач кафедри економічної теорії 

Житомирського державного технологічного університету. 

2. Пухтаєвич П.Р. – вчитель економіки Високопічської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 1 Житомирського району. 

 

 

 

 

 

 

Проректор КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР     А.Ф. Шегеда   
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                                                                      Додаток 2 

                                                                                                    до  наказу управління освіти і науки 

 Житомирської  облдержадміністрації 

___________________ №__________  

 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з  економіки 

 

1. Романчук Катерина Василівна, завідувач кафедри міжнародної економіки 

ЖДТУ, доктор економічних наук, доцент – голова журі.   

 

Члени журі 

1.  Себало Олена Володимирівна – вчитель географії та економіки ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 26  м. Житомира. 

2. Каленчук Людмила Володимирівна – доцент кафедри міжнародної 

економіки факультету обліку і фінансів ЖДТУ, кандидат економічних наук. 

3. Колос Катерина Ростиславівна –  старший викладач кафедри педагогіки та 

андрагогіки КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. 

4. Кучер  Світлана Вікторівна –  доцент   кафедри обліку і аудиту ЖДТУ, 

кандидат економічних наук. 

5. Адамович Ірина Валентинівна – викладач кафедри педагогіки й андрагогіки 

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. 

6. Шиманська Катерина Володимирівна – доцент кафедри міжнародної 

економіки факультету обліку і фінансів ЖДТУ, кандидат економічних наук, 

доцент. 

7. Шиманська Катерина Володимирівна – доцент кафедри міжнародної 

економіки факультету обліку і фінансів ЖДТУ, кандидат економічних наук, 

доцент. 

8.  Симоненко Леся Іванівна кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії та інтелектуальної власності ЖНАЕУ.. 

9. Ніколаєнко Сергій Миколайович – старший викладач  кафедри економіки, 

менеджменту та маркетингу ЖДУ ім. І. Франка, кандидат економічних наук. 

10. Вікарчук Ольга Іванівна – завідувач кафедри економіки, менеджменту та 

маркетингу ЖДУ ім. І. Франка, кандидат економічних наук. 

11. Себало Олена Володимирівна – вчитель географії та економіки ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 26  м. Житомира. 

12.  Бондарчук Віталій Вікторович – доцент кафедри міжнародної економіки 

ЖДТУ, кандидат економічних наук. 

13. Лозинський Дмитро Леонідович, доцент кафедри обліку і аудиту ЖДТУ, 

кандидат економічних наук, доцент. 

14. Ксендзук Валентина Віталіївна – старший викладач кафедри міжнародної 

економіки  ЖДТУ, кандидат економічних наук. 

15. Валінкевич Наталія Василівна –   завідувач кафедри економіки та 

підприємництва ЖДТУ, доктор економічних наук, доцент. 
 

       Проректор КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР         А.Ф. Шегеда   
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Додаток 3 

                                                                                                      до  наказу управління освіти і науки 

 Житомирської  облдержадміністрації 

___________________ №__________ 
 

 

Експерт-консультант 

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 

 

1. Романчук Катерина Василівна, завідувач кафедри міжнародної економіки 

ЖДТУ, доктор економічних наук, доцент.  

 

 

 

 

 

 

 

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


