МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м.Київ
“ 10 ”

10

2011 р.

№ 1164

Про проведення фінальних
етапів Всеукраїнських турнірів
юних економістів, географів,
хіміків, біологів, математиків
імені професора М. Й. Ядренка,
фізиків, винахідників і раціоналізаторів
у 2011 – 2012 навчальному році
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 15.08.2011 № 976 „Про проведення Всеукраїнських учнівських
олімпіад і турнірів у 2011/2012 навчальному році” та з метою пошуку,
підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді,
НАКАЗУЮ:
1. Провести:
1.1. Фінальний етап VІІ Всеукраїнського турніру юних економістів
з 22 по 26 жовтня 2011 року у м. Cумах на базі Сумської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 10 імені О. Бутка (директор Купреєва Н. М.), Української
академії банківської справи Національного банку України (директор
Єпіфанов А. О.).
1.2. Фінальний етап VІІ Всеукраїнського турніру юних географів
з 22 по 27 жовтня 2011 року у м. Івано-Франківську на базі ІваноФранківського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей з сільської
місцевості (директор Рачій І. О.).
1.3. Фінальний етап ХІХ Всеукраїнського турніру юних хіміків з 23 по
28 жовтня 2011 року у м. Черкасах на базі Черкаської загальноосвітньої
санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів № 14 (директор Шарапа Л. В.).
1.4. Фінальний етап Х Всеукраїнського турніру юних біологів
з 23 по 28 жовтня 2011 року у м. Рівному на базі навчально-виховного

комплексу «Рівненський обласний ліцей-інтернат» (директор Сосюк Н. В.).
1.5. Фінальний етап XІV Всеукраїнського турніру юних математиків
імені професора М. Й. Ядренка з 24 по 29 жовтня 2011 року у м. Львові на базі
Львівської обласної Малої академії наук (директор Бородчук І. А.).
1.6. Фінальний етап XХ Всеукраїнського турніру юних фізиків з 25 по
30 листопада 2011 року у м. Одесі на базі Одеського обласного інституту
удосконалення вчителів (директор Кавалеров В. А.).
1.7. Фінальний етап ХІV Всеукраїнського турніру юних винахідників і
раціоналізаторів з 9 по 14 грудня 2011 року у м. Чернігові на базі
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
(в.о. ректора Тандура В. М.).
2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки
Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій здійснити заходи щодо організації та
проведення І етапу турнірів.
3. Відповідальність за організацію і проведення фінальних етапів турнірів
покласти відповідно на управління освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації (Пшенична Л.В.), Головне управління освіти і науки ІваноФранківської обласної державної адміністрації (Болюк З.А.), Головне
управління освіти і науки
Черкаської обласної державної адміністрації
(Шарапа І.Д.), управління освіти і науки Рівненської обласної державної
адміністрації (Вєтров І. В.), Головне управління освіти і науки Львівської
обласної державної адміністрації (Брегін М. Г.), управління освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації (Ткачук А.Л.), управління освіти і
науки Чернігівської обласної державної адміністрації (Заліський А.А.).
4. Відповідальність за дотримання вимог Положення про Всеукраїнські
учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурсизахисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності,
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18.08.1998 № 305,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.09.1998 за № 598/3038 та
координування дій відповідних оргкомітетів і журі турнірів покласти:
з економіки – на Литвиненко О.О., методиста Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти;
з географії – на Гладковського Р.М., головного спеціаліста Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту;
з хімії – на Мальченко Г.І., методиста Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти;
з біології – на Мистюк С.П., методиста Інституту інноваційних технологій
і змісту освіти;
з математики – на Кремінського Б. Г., старшого наукового співробітника
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;
з фізики – на Кремінського Б. Г., старшого наукового співробітника
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;

винахідників і раціоналізаторів – на Кремінського Б. Г., старшого
наукового співробітника Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.
5.
Призначити
експертами-консультантами
фінальних
етапів
Всеукраїнських учнівських турнірів:
з економіки – Сторощука Б.Д., доцента Чернівецького національного
університету імені Ю. Федьковича, кандидата економічних наук;
з географії – Зеленську Л.І., завідувача кафедри Дніпропетровського
національного університету імені О.Гончара, професора, доктора педагогічних
наук;
з хімії – Проца Д.І., завідувача кафедри Волинського національного
університету імені Лесі Українки, доцента, кандидата хімічних наук;
з біології – Костильова О.В., доцента Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця, кандидата біологічних наук;
з математики – Рабець К.В., доцента Сумського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, кандидата фізико-математичних наук;
з фізики – Орлянського О.Ю., завідувача кафедри Дніпропетровського
національного університету імені О. Гончара, доцента, кандидата фізикоматематичних наук;
винахідників і раціоналізаторів – Лободу П.І., декана Національного
технічного університету України „Київський політехнічний інститут”,
професора, доктора технічних наук.
6. Затвердити склад оргкомітетів і журі фінальних етапів турнірів згідно з
додатками 1-14. Оплату відряджень експертам-консультантам, членам
оргкомітетів і журі провести за рахунок установ і закладів, у яких вони
працюють.
7. Фінансування фінальних етапів турнірів здійснити за кошти установ,
що їх проводять, що відряджають команди, і спонсорські кошти.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра
Жебровського Б. М.

Міністр

Д. В. Табачник

Додаток 7
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
від 10.10. 2011 № 1164
ОРГКОМІТЕТ
Х Всеукраїнського турніру юних біологів
ВЄТРОВ І. В.

начальник управління освіти і науки Рівненської
обласної державної адміністрації (голова)

МИСТЮК С.П.

методист Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
(заступник голови)

ВІДНІЧУК М. А.

ректор Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, кандидат
педагогічних наук, академік Академії акмеологічних
наук України (заступник голови)

МЕРДУХ І.І.

завідувач лабораторії Івано-Франківського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
(секретар)

БОНДАРЧУК В. М.

начальник відділу освіти Здолбунівської районної
державної адміністрації Рівненської області.

БУКША Н.М.

методист управління освіти виконавчого комітету
Рівненської міської ради

ГУРОВА Н. В.

методист Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти.

КЛИМЮК В.М.

директор Рівненського обласного навчальнометодичного центру естетичного виховання учнів
професійно-технічної освіти

КОВАЛЬЧУК Г. Р.

начальник відділу освіти Березнівської районної
державної адміністрації Рівненської області

КУХАРУК Л. В.

начальник відділу освіти Острозького міського
виконавчого комітету Рівненської області

НЕТРЕБА В. В.

начальник відділу освіти Дубенського міського
виконавчого комітету Рівненської області

СИДОРУК С.М.

головний спеціаліст управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації

СОСЮК Н. В.

директор навчально-виховного комплексу
«Рівненський обласний ліцей-інтернат»

ХАРКОВЕЦЬ В. С.

начальник управління освіти виконавчого комітету
Рівненської міської ради

ШАГІЄВА Р. Р.

завідувач кабінету Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти

Додаток 8
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
від 10.10. 2011 № 1164
ЖУРІ
Х Всеукраїнського турніру юних біологів
КОСТІКОВ І.Ю.

завідувач кафедри Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, професор,
доктор біологічних наук (голова)

КОМПАНЕЦЬ Т.А.

доцент Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних
наук (заступник голови)

АНДЕРСОН О.А.

вчитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 4 м. Києва

АРХИПЧУК Л.А.

вчитель Рівненської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 20 Рівненської міської ради

БАНДУРКО В.В.

студентка Донецького національного
університету

БЕЗРУКОВ В.Ф.

доцент Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних
наук

БЕЛЬСЬКА В.В.

студентка Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

БЕНЕДЬ В.П

завідувач кафедри Міжнародного економікогуманітарного університету імені академіка
Степана Дем’янчука, професор, кандидат
біологічних наук

ВИХРЕНКО М.А.

вчитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 65 м. Києва
професор Волинського національного
університету імені Лесі Українки, доктор
біологічних наук

ВОЛГІН С.О.

ВОЛКОВ Р.А.

професор Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича, доктор
біологічних наук

ВОЛОДИМИРЕЦЬ В.О. доцент Національного університету водного
господарства та природокористування, кандидат
біологічних наук

ГРИЦАЙ Н.Б.

завідувач кафедри Міжнародного економікогуманітарного університету імені академіка
Степана Дем’янчука, кандидат педагогічних наук

ГУБАР О.М.

студент Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ГУСАКОВСЬКА Т.М.

старший викладач Рівненського державного
гуманітарного університету

ДЕРІЙ С.І.

доцент Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького, кандидат
біологічних наук

ДИНИСЮК Т.Ф.

вчитель Бугринського агротехнічного ліцею і
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Гощанського району Рівненської області

ДОДЬ В.В.

вчитель Києво-Печерського ліцею „Лідер” № 171
м. Києва

ДЯКОН О.О.

вчитель навчально-виховного комплексу
«Рівненський обласний ліцей – інтернат»
Рівненської обласної ради

ДЯЧУК Т.А

вчитель Острозької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 виконавчого комітету
Острозької міської ради

ЄВДОКИМЕНКО О.В.

студент Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ЗАДОРОЖНИЙ К.М.

головний редактор журналу „Біологія”, кандидат
біологічних наук

ЗІНЧЕНКО О.П.

завідувач кафедри Волинського національного
університету імені Лесі Українки, доцент,
кандидат біологічних наук

ІВАНЕНКО О.В.

студентка Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

КАТРЮК А.В.

студент Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
молодший науковий співробітник Інституту
геронтології Академії медичних наук України
(за згодою)
студент Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

КОЛЯДА О.К.

КОМІССАРОВ А.В.

КОТИК Т.С.

вчитель колегіуму № 98 м. Запоріжжя,
заслужений вчитель України

ЛИСИЦЯ А.В.

завідувач лабораторії Інституту епізоотології
Національної академії аграрних наук, доцент,
кандидат біологічних наук (за згодою)

МАРЦИНОВСЬКИИЙ В.П. завідувач кафедри Рівненського державного

гуманітарного університету, професор, кандидат
біологічних наук
МОРОЗЮК С.С.
ОВЧИННІКОВ С.О.

професор Національного педагогічного
університету імені М. Драгоманова, кандидат
біологічних наук
старший викладач Донецького медичного
університету, кандидат біологічних наук

ОСОВСЬКА О.С.

вчитель Березнівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Рівненської області

ОСТРОВСЬКА Г.В.

професор Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, доктор біологічних наук

ПІКНЕР О.Г.

учитель Дубровицької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Рівненської області

ПОЛІЩУК В.П.

завідувач кафедри Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, професор,
доктор біологічних наук

ПОПЕЛЬНИЦЬКА О.В. аспірант інституту екології Карпат Національної
академії наук України (за згодою)
РОМАНЮК В.Л.

доцент Рівненського державного гуманітарного
університету, кандидат біологічних наук

САФОНОВ А.І.

доцент Донецького національного університету,
кандидат біологічних наук

СЕНЧЕНКО Г.Г.

декан Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя, доцент, кандидат хімічних
наук
доцент Черкаського національного університету
імені
Богдана
Хмельницького,
кандидат
біологічних наук

СОКОЛЕНКО В.Л.

СОНДАК В.В.

професор Національного університету водного
господарства та природокористування, доктор
біологічних наук, член-кореспондент Міжнародної
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