
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ 
ТА СПОРТУ
КАМ’ЯНОМОСТІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А  З

22.10. 2018 Первомайськ № 360/68-аг

Про проведення II (районного) етапу обласної 
учнівської олімпіади із зарубіжної літератури серед 
учнів 9-11 класів закладів загальної середньої 
освіти у 2018/2019 навчальному році

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Миколаївської 

обласної державної адміністрації від 21.09.2018 року № 547 «Про 

проведення обласної учнівської олімпіади із зарубіжної літератури серед 

учнів 9-1 1-х класів закладів загальної середньої освіти Миколаївської 

області»

НАКАЗУЄМО:

1. Провести II (районний) етап обласної учнівської олімпіади із 

зарубіжної літератури серед учнів 9-1 1-х класів закладів загальної 

середньої освіти 22 грудня 2018 року на базі Кінецьпільської ЗОНІ 

І-ІІІ ступенів Первомайської районної ради.

2. Початок олімпіади призначити на 09.30 годину.

3. Затвердити склад оргкомітету і журі олімпіади (Додатки 1,2).

4. Відповідальність за організацію і проведення II етапу олімпіади 

покласти на оргкомітет олімпіади.

5. Надати інші дні відпочинку за роботу у вихідні дні працівникам 

РМК, які задіяні у проведенні олімпіади.

6. Керівникам навчальних закладів:



6.1 .Забезпечити своєчасне прибуття учасників олімпіади і членів 

журі на II етап змагань.

6.2. Призначити керівників команд та покласти на них 

відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей під час 

перевезення та участі в роботі олімпіади.

6.3. Надати дні відпочинку за роботу у вихідні дні вчителям, які 

задіяні у проведенні олімпіади, у канікулярний час.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на методиста 

РМК Дурачевську Л. І.

Начальник Начальник відділу освіти,

Людмила Дурачевська 42574



Додаток 1
до наказу відділу освіти 
Первомайської 
райдержадм і ністрації 
і відділу освіти, молоді 
та спорту
Кам’яномостівської
сільської ради
від 22 .10.2018 № 360/68-аг

Ор гкомітет

II (районного) етапу обласної учнівської олімпіади із зарубіжної 

літератури серед учнів 9-11-х класів закладів загальної середньої 

освіти у 2018/2019 навчальному році

1 .Бірюкова Ольга Василівна, завідуюча методичним кабінетом 

відділу освіти Первомайської райдержадміністрації, голова оргкомітету.

2. Соловйова Ірина Василівна, провідний спеціаліст відділу освіти, 

молоді та спорту Кам’яномостівської сільської ради, заступник голови 

оргкомітету.

3. Дурачевська Людмила Іванівна, методист методичного кабінету 

відділу освіти Первомайської райдержадміністрації.

4. Бурдейна Людмила Володимирівна, директор Кінецьпільської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Первомайської районної ради.



Додаток 2
до наказу відділу освіти 
Первомайської 
рай держадм і 11 істрації 
і відділу освіти, молоді 
та спорту
Кам’яномостівсько ї
сільської ради
від 22.10.2018 № 360/68-аг

Журі
II (районного) етапу обласної учнівської олімпіади 

із зарубіжної літератури серед учнів 9-11-х класів закладів загальної 
середньої освіти у 2018/2019 навчальному році

1. Флоренко Ляля Миколаївна, учитель Софіївської ЗОНІ І-ІІІ ступенів 
Первомайської районної ради, голова журі.

2. Бурмістрова Ірина Володимирівна, учитель Катеринківського НВК 
Кам’яномостівської сільської ради.

3. Солонар Надія Степанівна, директор Чаусівського І1ВК №1 
Первомайської районної ради.

4. Хижняк Ольга Анатоліївна, заступник директора з навчально- 
виховної роботи Кінецьпільської ЗОШ 1-І 11 ступенів Первомайської 
районної ради.

5. Бондар Юлія Олександрівна, учитель Кам’яномостівської ЗОШ 
1-І І ступенів Кам’яномостівської сільської ради.

6. Столзенко Ганна Андріївна, вчитель Мигіівської ЗОНІ 
І-ІІІ ступенів Первомайської районної ради.


