
 

  

УКРАЇНА  

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

НАКАЗ 

від 29.01.2019 року  № 35 

 

Про організацію та проведення 

ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з російської  

мови і літератури у 2018-2019 навчальному році  

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України     

від 02. 08. 2018 року № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році»  та 

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, з метою пошуку, підтримки та розвитку 

творчого потенціалу обдарованої молоді  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. ПРОВЕСТИ ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

російської мови і літератури 24 лютого 2019 року в приміщенні Житомирської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 17 (м. Житомир, вул. Київська, 49. 

Телефон: 47-38-73). Реєстрація учасників 24 лютого 2018 року з 9.00 до 10.00. 

Початок роботи олімпіади о 10 год.  

2. ЗАТВЕРДИТИ склад журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з російської мови і літератури на 2018-2019 навчальний 

рік згідно додатку 1.  

3. ЗАТВЕРДИТИ склад комісії з підготовки завдань ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури на 2018-

2019 навчальний рік згідно додатку 2. 

4. Оплату за проведення олімпіади провести за рахунок кошторису витрат 

на проведення ІІІ, IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської 

мови і літератури. 
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5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління – начальника відділу загальної середньої, дошкільної та 

інклюзивної освіти управління освіти і науки Житомирської обласної державної 

адміністрації Ольгу ЛИПОВЕЦЬКУ.   

 

 

 

Начальник управління   Лариса ШЕВЧУК  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу управління освіти і науки 

Житомирської обласної державної 

адміністрації  

від 29.01.2019 року        № 35 

 

Склад журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

російської мови і літератури на 2018-2019 навчальний рік 

 

1. Недашківська Т.Є. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач  

кафедри слов’янських і германських мов Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, голова журі; 

2. Полякова Т.М. – методист з російської мови і літератури КЗ 

«Житомирський ОІППО» Житомирської обласної ради, заст. голови журі; 

3. Приймак А.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських і германських мов Житомирського державного університету 

імені Івана Франка, експерт-консультант; 

4. Борківська О. П. –  вчитель російської мови і зарубіжної літератури, 

вчитель-методист ЗОШ № 28 м. Житомира; 

5.  Нікішова Т.Є. – викладач кафедри слов’янських і германських мов 

Житомирського державного університету імені Івана Франка; 

6. Бакуліна Т. М. –  вчитель російської мови і зарубіжної літератури, 

вчитель-методист НВК№ 4 м. Бердичева; 

7. Павленко Н. Л. –  вчитель російської мови і зарубіжної літератури, 

вчитель-методист гуманітарної гімназії № 5 м. Коростишева; 

8. Галицька Т. О. –  вчитель російської мови і зарубіжної літератури, 

вчитель-методист Коростенської міської гімназії; 

9. Клєвцова Л. А. –  вчитель російської мови і зарубіжної літератури, 

вчитель-методист ЗОШ № 27 м. Житомира; 

10. Овсійчук Н.П. – вчитель російської мови і зарубіжної літератури, 

вчитель-методист Грозинської гімназії; 

11. Сівченко О. О. –  вчитель російської мови і літератури, вчитель-

методист ЗОШ № 17 м. Житомира; 

12.  Заварзіна Н. В. –  вчитель російської мови і літератури, вчитель-

методист ЗОШ № 12 м. Житомира; 

13. Арнаут Г.Г. –  вчитель російської мови і літератури, вчитель-методист 

ЗОШ № 17 м. Житомира  

14.  Міллер І.О. –  вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист 

Житомирського міського ліцею при ЖДТУ. 

15. Сахненко Т.І. – вчитель російської мови і літератури, вчитель-

методист Черняхівської гімназії. 

 
Заступник директора  

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР                               Микола СЮРАВЧИК  



Додаток 2 

до наказу управління освіти і науки 

Житомирської обласної державної 

адміністрації  

                                                                    від 29.01.2019 року        № 35 

 

 

Склад комісії з підготовки завдань ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з російської мови і літератури 

 на 2018-2019 навчальний рік 

 

1. Близнюк А.С. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка; 

2. Полякова Т.М. – методист з російської мови і літератури лабораторії 

методичного забезпечення  комунального закладу «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради.  

 

 

 

Заступник директора  

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР                               Микола СЮРАВЧИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


