
 

  

УКРАЇНА  

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

НАКАЗ 

від 29.01.2019 року      № 34 

 

Про проведення відбірково-тренувальних зборів 

учасників ІV етапу Всеукраїнської  учнівської  

олімпіади з історії у 2018-2019 навчальному році  
  

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 2018-2019 навчальному  році 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Комунальному закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради   

(Ігор СМАГІН) провести відбірково-тренувальні збори учасників ІV етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії з 11 по 15 лютого 2019 року   

(І сесія), з 25 лютого по 01 березня 2019 року (ІІ сесія), з 11 по 15 березня 2019 

року (ІІІ сесія). 

2. ПРИЗНАЧИТИ керівником відбірково-тренувальних зборів учасників ІV 

етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2018-2019 навчальному 

році учительку ЗОШ I-III ступенів № 36 ім. Я. Домбровського м. Житомира 

Котенко Любов Володимирівну, поклавши на неї відповідальність за збереження 

життя та здоров’я дітей. 

3. ЗАТВЕРДИТИ  персональний склад учасників відбірково-тренувальних 

зборів з історії у 2018-2019 навчальному році згідно з додатком 1.  

4. ЗАТВЕРДИТИ  склад викладачів, які будуть забезпечувати навчальний 

процес на відбірково-тренувальних зборах учасників IV етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з історії у 208 -2019 навчальному році згідно з додатком 2. 



2 

5. Директору департаменту освіти Житомирської міської ради Арендарчуку 

В.В. (за згодою), начальнику  відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 

міської ради (Краснокутська А.В.) забезпечити прибуття учасників відбірково- 

тренувальних зборів у супроводі дорослих до комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради.   

6. Витрати на відрядження учнів, керівника команди та супроводжуючих 

провести за рахунок сторони, яка відряджає. 

7. Оплату викладачам за проведення відбірково-тренувальних зборів 

здійснити за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на проведення 

ІІІ, IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії на 2018-2019 

навчальний рік комунального закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради. 

8. 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          № 34 

 

 

Персональний склад учасників відбірково-тренувальних зборів з історії  

у 2018-2019 навчальному році 

 

1. Яворенко Аріна Вікторівна, учениця 8 класу Житомирського 

екологічного ліцею №24. 

2. Лагода Катерина Анатоліївна, учениця 8 класу ЗОШ I-III ступенів №36 

ім. Я. Домбровського м. Житомира. 

3. Валієв Валерій Азер Огли, учень 9 класу Житомирського екологічного 

ліцею №24. 

4. Гуменюк Богдан Павлович, учень 9 класу ЗОШ I-III ступенів №21   

м. Житомира. 

5. Семененко Наталія Віталіївна, учениця 10 класу Коростенської міської 

гімназії. 

6. Деревляний Давид Васильович, учень10 класу Житомирського міського 

ліцею при ЖДТУ.  

7. Ящук Данило Романович, учень 11 класу Житомирського екологічного 

ліцею №24. 

8. Іскоростенська Анна Вікторівна, учениця 11 класу ЗОШ I-III ступенів 

№36 ім. Я. Домбровського м. Житомира. 

 

 

 

 

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          № 34 

 

 

Склад викладачів, які будуть забезпечувати навчальний процес на 

відбірково-тренувальних зборах учасників IV етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з історії у 208 -2019 навчальному році 

 

1. Сірик Ніна Григорівна, методист центру методичного забезпечення 

комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради;   

2. Котенко Любов Володимирівна, учителька історії ЗОШ I-III ступенів № 36 

ім. Я. Домбровського м. Житомира. 

3. Каплінська Надія Дмитрівна, учитель історії Житомирського екологічного 

ліцею № 24. 

4. Дребот Володимир Іванович, учитель історії Житомирського екологічного 

ліцею №24. 

 

 

Заступник директора  

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР                                   Микола Сюравчик 

 

 


