ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
«01» березня 2013 р.

м. Одеса

№_66/ОД

Про підсумки ІІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади
з екології у 2012/2013 навчальному році №_66/ОД 01.03.2013
Відповідно до наказу управління освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації від 14.12.2012 р. № 493/ОД «Про проведення ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2012/2013н.р.»
22 лютого 2013 року на базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів
був проведений ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології, у якому взяли
участь 25 учнів 10-11 класів.
На підставі протоколу спільного засідання журі та оргкомітету
ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології
Н А К А З У Ю:
1. Визнати переможцями ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з
екології та нагородити:
дипломами І ступеня
- Ковтун Ірину Олегівну, ученицю 9 класу Одеського навчально-виховного
комплексу № 84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської
міської ради
- Мєхралиєву Пакізу Ілгар кизи, ученицю 11 класу Одеського
навчально-виховного
комплексу
№
84
«Спеціалізована
школа
І-ІІІ
ступенів
з
поглибленим
вивченням
іноземних
мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради
дипломами ІІ ступеня
- Батістік Олену Дмитрівну, ученицю 10 класу комунального закладу
«Рішельєвський ліцей»
- Вакулову Олену Михайлівну, ученицю 11 класу навчально–виховного
комплексу: «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів –ліцей» м. Болграда
- Васильєву Іоанну Ігорівну, ученицю 10 класу Одеського
ліцею
«Приморський» Одеської міської ради
- Кузнецову Анастасію Ігорівну, ученицю 10 класу Одеського ліцею
«Приморський» Одеської міської ради
- Кучерявенко Тетяну Сергіївну, ученицю 11 класу Йосипівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району

дипломами ІІІ ступеня
- Боєва
Ярослава
Сергійовича,
учня
10
класу
Вишнівського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівдошкільний навчальний заклад» Татарбунарського району
- Васильєва Михайла Анатолійовича, учня 10 класу Одеського ліцею
«Приморський» Одеської міської ради
- Ляшкову Олександру Олексіївну, ученицю 11 класу Одеського
навчально-виховного комплексу «Гімназія №2 – спеціалізована
школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови»
Одеської міської ради
- Медуху Мар’яну Віталіївну, ученицю 11 класу Малодолинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іллічівської міської ради
- Мельник Анастасію Костянтинівну, ученицю 10 класу Одеської
загальноосвітньої школи № 18 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради.
2. За значні успіхи в роботі з талановитою учнівською молоддю та підготовку
переможців обласної олімпіади з екології, які здобули дипломи І-го ступеня,
нагородити
почесною
грамотою
управління
освіти
і
науки
Одеської обласної державної адміністрації:
- Ковтун Тетяну Петрівну, вчителя Одеського навчально-виховного
комплексу № 84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської
міської ради
- Ковтуна Олега Олексійовича, доцента Одеського національного
університету ім. І.І. Мечникова.
3. За ефективну роботу з обдарованими учнями оголосити подяку:
- Бойко Ользі Гаврилівні, вчителю Йосипівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району
- Бульдіній Наталії Миколаївні, вчителю Одеської загальноосвітньої
школи № 18 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Васильєвій Наталії Юріївні, науковому співробітнику Одеського
національного університету ім. І.І. Мечникова
- Клименко Тетяні Тимофіївні, вчителю Вишнівського
навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний
навчальний заклад» Татарбунарського району
- Кудренку Сергію Андрійовичу, науковому співробітнику гідробіологічної
станції Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
- Куртєвій Валентині Петрівні, вчителю навчально–виховного комплексу:
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів –ліцей» м. Болграда
- Медухі Ользі Олександрівні, вчителю Малодолинської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Іллічівської міської ради
- Панковій
Катерині
Сергіївні,
вчителю
комунального
закладу
«Рішельєвський ліцей»
- Русановій Олені Миколаївні, вчителю Одеського ліцею «Приморський»
Одеської міської ради

- Шевченко Катерині Микитівні, вчителю Одеського навчально-виховного
комплексу «Гімназія №2 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим
вивченням англійської мови» Одеської міської ради.
4. За активну участь в організації та проведенні ІІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської олімпіади з екології оголосити подяку:
- Бредіхіній Тетяні Сергіївні, вчителю Одеської загальноосвітньої школи
№ 51 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Гасановій Ірині Володимирівні, вчителю Одеської гімназії №5 Одеської
міської ради
- Горбуновій Ірині Володимирівні, вчителю Одеської спеціалізованої школи
№121 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Одеської
міської ради
- Москвіній Людмилі Станіславівні, вчителю Одеської Маріїнської гімназії
Одеської міської ради
- Савко Людмилі Олександрівні, вчителю Біляївської загальноосвітньої
школи №2 І-ІІІ ступенів Біляївського району
- Чернявському Олександру Васильовичу, старшому викладачу Одеського
національного університету ім. І.І. Мечникова.
5. 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 р. № 1099 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські
учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурсизахисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та
конкурси фахової майстерності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 провести на базі ООІУВ
відбірково-тренувальні збори для кандидатів у члени команди Одеської області
для участі у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології.
6. Призначити науковим керівником відбірково-тренувальних зборів старшого
викладача біологічного факультету Одеського національного університету
ім. І.І. Мечникова Чернявського Олександра Васильовича (за згодою).
7. На підставі пункту 2.4.7. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науководослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової
майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 22.09.2011 р. № 1099 «Про затвердження Положення про
Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів,
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних
дисциплін та конкурси фахової майстерності»,
відповідно до рішення
оргкомітету і журі обласної олімпіади з екології затвердити склад кандидатів у
команду Одеської області для участі у ІV етапі Всеукраїнської учнівської
олімпіади з екології (додаток).

8. Одеському обласному інституту удосконалення вчителів (Кавалеров В.А.)
з метою визначення складу команди Одеської області для участі у
IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології:
8.1.Організувати проведення відбірково-тренувальних зборів для кандидатів у
члени команди Одеської області з екології.
8.2. Затвердити програму проведення відбірково-тренувальних зборів.
8.3. Сформувати команду Одеської області для участі у ІV етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади з екології за підсумками 2-х відбіркових конкурсних
турів, проведених під час зборів.
Начальнику управління освіти та науки Одеської міської ради, начальникам
відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення:
9.1. Довести даний наказ до відома вчителів екології закладів освіти району
(міста).
9.2. На засіданнях районних методичних об’єднань вчителів екології
проаналізувати результати участі школярів району (міста) в обласній
олімпіаді та визначити шляхи поліпшення роботи з обдарованими учнями.
9.3. Забезпечити участь членів команди у відбірково-тренувальних зборах.
9.4. Проїзд і харчування учасників відбірково-тренувальних зборів та їх
супроводжуючих здійснити за рахунок місцевих бюджетів та залучених
коштів.
10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління Малік М.В.
9.

Начальник управління

Т.О. Лазарєва

Додаток
до наказу управління освіти
і науки Одеської обласної
державної адміністрації
від “01”березня 2013 р. № 66/ОД

Список кандидатів у члени команди Одеської області
для участі у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади
з екології, учасників відбірково-тренувальних зборів
Ковтун Ірина Олегівна, учениця 9 класу Одеського навчально-виховного
комплексу № 84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської
міської ради
Мєхралиєва Пакіза Ілгар кизи, учениця 11 класу Одеського
навчально-виховного комплексу № 84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів» Одеської міської ради
Батістік Олена Дмитрівна, учениця 10 класу комунального закладу
«Рішельєвський ліцей»
Вакулова Олена Михайлівна, учениця 11 класу навчально–виховного
комплексу: «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів –ліцей» м. Болграда
Васильєва Іоанна Ігорівна, учениця 10 класу Одеського
ліцею
«Приморський» Одеської міської ради
Кузнецова Анастасія Ігорівна, учениця 10 класу Одеського
ліцею
«Приморський» Одеської міської ради
Кучерявенко Тетяна Сергіївна, учениця 11 класу Йосипівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району

Заступник начальника управління

М.В. Малік

Додаток
до наказу управління освіти
і науки Одеської обласної
державної адміністрації
від “01”березня 2013 р. № 66/ОД

Список кандидатів у члени команди Одеської області
для участі у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади
з екології, учасників відбірково-тренувальних зборів
Ковтун Ірина Олегівна, учениця 9 класу Одеського навчально-виховного
комплексу № 84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської
міської ради
Мєхралиєва Пакіза Ілгар кизи, учениця 11 класу Одеського
навчально-виховного комплексу № 84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів» Одеської міської ради
Батістік Олена Дмитрівна, учениця 10 класу комунального закладу
«Рішельєвський ліцей»
Вакулова Олена Михайлівна, учениця 11 класу навчально–виховного
комплексу: «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів –ліцей» м. Болграда
Васильєва Іоанна Ігорівна, учениця 10 класу Одеського
ліцею
«Приморський» Одеської міської ради
Кузнецова Анастасія Ігорівна, учениця 10 класу Одеського
ліцею
«Приморський» Одеської міської ради
Кучерявенко Тетяна Сергіївна, учениця 11 класу Йосипівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району

Заступник начальника управління

М.В. Малік

