
Про проведення III етапу 
обласної учнівської олімпіади 
із зарубіжної літератури серед 
учнів 9-1 1 класів закладів загальної 
середньої освіти Миколаївської області 
у 2018-2019 навчальному році

Відповідно до пункту 6, підпункту 13 пункту 11 Положення про 
департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови Миколаївської обласної державної 
адміністрації від 21 червня 2018 року № 257-р, Положення про обласну 
учнівську олімпіаду із зарубіжної літератури серед учнів 9-1 1 класів закладів 
загальної середньої освіти Миколаївської області, на виконання наказу 
департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації 
від 21 вересня 2018 року № 547 «Про проведення обласної учнівської олімпіади 
із зарубіжної літератури серед учнів 9-1 1-х класів загальної середньої освіти 
Миколаївської області», зареєстрованого в Головному територіальному 
управлінні юстиції в Миколаївській області 01 жовтня 2018 року 
за № 265/3178,

Н А К А З У Ю :

1. Провести III (обласний) етап обласної учнівської олімпіади із 
зарубіжної літератури (далі -  Олімпіада) 16 лютого 2019 року на базі 
Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської міської ради за завданнями 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

2. Затвердити склад оргкомітету, журі, комісії зі складання завдань 
111 (обласного) етапу Олімпіади (додатки 1,2,3).



3. Директору Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти Шуляру В. І. забезпечити організаційний та науково- 
методичний супроводи Олімпіади.

4. Начальникам управлінь, відділів освіти міських рад, районних 
державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад:

1) провести спільно II етап Олімпіади;
2) надіслати звіти про проведення І та II етапів Олімпіади та заявки на 

участь у III етапі до Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти не пізніше 18 січня 2019 року 
(паперовий варіант); звіти про проведення II етапу Олімпіади надіслати 
23 грудня 2018 року на електронну адресу 
anna.ponomarenko@moippo.mk.ua;

3) сформувати команди учасників III етапу Олімпіади, враховуючи таке: 
до складу команди включати по одному учневі від паралелі 
(9-1 1) класів -  по три учні від району (міста);

4) призначити керівників (супроводжуючих осіб) команд, які братимуть 
участь у III етапі Олімпіади, покласти на них відповідальність за життя 
та здоров’я дітей під час проїзду від місця проживання до місця 
проведення Олімпіади, зворотний шлях та під час проведення 
змагання;

5) забезпечити своєчасне прибуття учасників Олімпіади і членів журі 
(додаток 2) на III етап змагань;

6) надати дні відпочинку за роботу у вихідний день педагогічним 
працівникам, які задіяні в проведенні олімпіади, у зручний для них 
час.

6. Витрати на проїзд учасників Олімпіади до м. Миколаєва та у 
зворотному напрямі, їх харчування в дорозі, направлення керівників команд 
віднести за рахунок установ, що відряджають, зі збереженням заробітної плати.

7. Витрати на проведення III (обласного) етапу Олімпіади віднести за 
рахунок асигнувань Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, передбачених на проведення позапланових заходів.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

п . \- ил- Ч

• " '« Л ,
V. >  ^Директор департаменту

Щ Канцелярія ~І
О. УДОВИЧЕНКО

mailto:anna.ponomarenko@moippo.mk.ua


Додаток 1

1. Удовиченко Олена Олександрівна, директор департаменту освіти і науки 
Миколаївської обласної державної адміністрації, голова оргкомітету.

2. ІІІуляр Василь Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної 
освіти, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, заслужений учитель України, заступник голови 
оргкомітету.

3. Сокульська Наталія Вікторівна, заступник директора департаменту освіти і 
науки Миколаївської обласної державної адміністрації -  начальник 
управління освіти та ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки 
Миколаївської обласної державної адміністрації.

4. Трубнікова Людмила Володимирівна, заступник директора з науково- 
педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти.

5. Погорєлова Любов Валентинівна, методист навчально-методичної 
лабораторії акмеології Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти.

6. Федоренко Володимир Олександрович, директор Миколаївської гімназії № 2 
Миколаївської міської ради.

7. Андрійчук Тетяна Григорівна, в. о. директора Миколаївського обласного 
Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

8. Бабич Альона Олександрівна, головний бухгалтер Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти.

9. Сербіна Олена Володимирівна, начальник відділу з фінансово-економічних 
питань та охорони праці департаменту освіти і науки Миколаївської обласної 
державної адміністрації.

Склад оргкомітету
III етапу обласної учнівської олімпіади

із зарубіжної літератури у 2018-2019 навчальному році

Т. в. о. директора МОЇ ПІ ІО



Додаток 2

1. Шуляр Василь Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної 
освіти, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, заслужений учитель України, голова журі.

2. Пономаренко Ганна Володимирівна, методист кафедри теорії й методики 
мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, заступник голови 
журі.

3. Огіренко Олена Олегівна, учитель Миколаївської гімназії № З 
Миколаївської міської ради, учитель-методист.

4. Васильянц Марина Саркисівна, учитель Миколаївської гімназії № 41 
Миколаївської міської ради, старший учитель.

5. Герасименко Тетяна Олександрівна, учитель Секретарської 
ЗОШ 1-ІЙ ступенів Кривоозерської районної ради, старший учитель.

6. Шапран Світлана Володимирівна, учитель Миколаївської гімназії № 4 
Миколаївської міської ради, старший учитель.

7. Гусєва Лариса Вікторівна, учитель Миколаївської гімназії № 56 
Миколаївської міської ради, старший учитель.

8. Данилюк Вікторія Володимирівна, учитель Плющівської ЗОШ І-І1І ступенів 
Баштанської міської ради Баштанського району.

9. Дольна Ірина Олегівна, учитель Степівської ЗОШ І-ІІ1 ступенів 
Миколаївської районної ради, старший учитель.

10. Дунаєвська Галина Олександрівна, учитель Доманівського РНВК 
«Доманівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 -  Центр дитячої та юнацької 
творчості» Доманівської районної ради, учитель-методист.

П.Мальченко Тетяна Олексіївна, учитель Миколаївського муніципального 
колегіуму імені В. Д. Чайки Миколаївської міської ради.

12. Заболотня Вікторія Вікторівна, учитель Южноукраїнської гімназії № 1 
Южноукраїнської міської ради, учитель-методист.

13. Коваленко Тетяна Анатоліївна, учитель ГІервомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Вітовської районної ради, старший учитель.

14. Козерівеька Ірина Леонідівна, учитель Миколаївської ЗОШ 1-111 ступенів 
№ 3 Миколаївської міської ради, старший учитель.

15. Кривова Галина Вікторівна, учитель Великосербулівської 
ЗОІІІ І-ІІІ ступенів Єланецької районної ради, учитель-методист.

16. Крученова Валентина Михайлівна, заступник директора Березанської 
30144 І-ІІІ ступенів Березанської районної ради, учитель-методист.

Склад журі та експертної комісії III етапу обласної учнівської олімпіади
із зарубіжної літератури у 2018-2019 навчальному році



Продовження додатка 2

17. Ліхожон Ганна Іванівна, учитель Миколаївської ЗОНІ І-ІІІ ступенів № 46 
Миколаївської міської ради, старший учитель.

18. Лобзіна Світлана Вікторівна, учитель Миколаївської гімназії № 2
Миколаївської міської ради, учитель-методист.

19. Мельник Катерина Григорівна, учитель І Іересадівської ЗОНІ І-ІІІ ступенів 
Воекресенської селищної ради Вітовського району, учитель-методист.

20. Перкова Тетяна Петрівна, учитель Первомайської ЗОШ 1-111 ступенів № 5 
Первомайської міської ради.

21 . Понтус Тетяна Дмитрівна, учитель Михайлівської ЗОНІ І-І1І ступенів 
Михайлівської сільської ради Миколаївського району.

22. Тертична Світлана Андріївна, учитель Новоодеської гуманітарної гімназії 
Новоодеської районної ради, старший учитель.

23. Флоренко Ляля Миколаївна, учитель Софіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Первомайської районної ради.

24. Чокова Ольга Сергіївна, учитель Очаківської ЗОНІ І-ІІІ ступенів № 1 
Очаківської міської ради.

25. Шевчук Антоніна Іванівна, учитель Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 48 
Миколаївської міської ради, учитель-методист.

26. Щупак Ірина Василівна, учитель Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 
Вознесенської міської ради, учитель-методист.

1. Гайченко Ольга Василівна, методист Науково-методичного центру 
Миколаївської міської ради, учитель-методист.

2. Малярчук Ірина Олександрівна, методист мовно-літературної галузі 
комунальної установи «Баштанський районний сервісний центр по 
обслуговуванню закладів освіти», учитель-методист.

3. Царлова Ірина Володимирівна, учитель Миколаївської гімназії № 2 
Миколаївської міської ради, учитель-методист.

4. Ірклій Олена Юріївна, заступник директора Миколаївської гімназії № 2 
Миколаївської міської ради, учитель-методист.

Експертна комісія

Т. в. о. директора МОІППО В. СТОИКОВА



Додаток З

1. Пономаренко Ганна Володимирівна, методист кафедри теорії й методики 
мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

2. Гайченко Ольга Василівна, методист науково-методичного центру 
Миколаївської міської ради.

3. Дунаєвська Галина Олександрівна, учитель Доманівського РНВК
«Доманівська ЗОШ 1-І 11 ступенів № 1-Центр дитячої та юнацької
творчості» Доманівської районної ради, учитель-методист.

Склад комісії по складанню завдань
II та III етапів обласної учнівської олімпіади

із зарубіжної літератури

Т. в. о. директора МОІППО

У ? *


