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У К Р А Ї Н А
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

«07» лютого  2014 р.									№ 68


Про підсумки  III етапу 
Всеукраїнської учнівської
олімпіади з фізики
та проведення відбірково-тренувальних
зборів до IV етапу у 2013-2014 навчальному році
з фізики


На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2013 року № 1079 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2013/2014 навчальному році» (із змінами),  відповідно до чинного 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 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого Міністерством юстиції України 17 листопада 2011 року за №  1318/20056 (із змінами), Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у Донецькій області, затверджених наказом управління освіти і науки від 01 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованих у Головному управлінні юстиції у Донецькій області 23 жовтня 2012 р. за               № 66/1968, наказу департаменту освіти і науки від 08.01.2014 року № 6 «Про проведення відбірково-тренувальних зборів до IV етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013-2014 навчальному році»,розглянувши матеріали та протоколи спільного засідання оргкомітету та журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити результати III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики (Протокол №2 спільного засідання оргкомітету та журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики від 23.01.2014 р.) (Додаток).

2. Визначити переможцями ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики та нагородити дипломами таких учнів:

дипломами І ступеня
1. Кравченко Євген Валентинович – учень 8 класу Донецької спеціалізованої фізико-математичної школи І-ІІІ ступенів № 17 Донецької міської ради Донецької області;
2. Василенко Дмитро Володимирович – учень 9 класу Торезької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 Торезької міської ради Донецької області;
3. Непочатий Олексій В’ячеславович – учень 10 класу Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Донецької міської ради Донецької області;
4. Вакуляк Єгор Олексійович – учень 11 класу Маріупольського технічного ліцею Маріупольської міської ради Донецької області;

дипломами ІІ ступеня
1. Білоконь Валерія Олегівна – учениця 8 класу Донецької гімназії імені Василя Стуса Донецької міської ради Донецької області;
2. Пелих Іван Миколайович – учень 8 класу Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Костянтинівської міської ради Донецької області;
3. Сьомкін Валентин Андрійович – учень 9 класу Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Донецької міської ради Донецької області;
4. Моздалевський Іван Володимирович – учень 9 класу Маріупольського технічного ліцею Маріупольської міської ради Донецької області;
5. Лебідь Даниил Вячеславович – учень 10 класу Донецького обласного санаторного ліцею-інтернату з профільним навчанням та поглибленим вивченням гуманітарних, суспільних та природничо-математичних дисциплін «Ерудит» Донецької обласної ради;
6. Шпакова Христина Євгенівна – учениця 10 класу Макіївського міського ліцею Макіївської міської ради Донецької області;
7. Земляной Олексій Олегович – учень 10 класу Донецького обласного санаторного ліцею-інтернату з профільним навчанням та поглибленим вивченням гуманітарних, суспільних та природничо-математичних дисциплін «Ерудит» Донецької обласної ради;
8. Пасев’єва Олена Ігорівна – учениця 11 класу комунального закладу «Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської ради Донецької області»;
9. Панова Олександра Миколаївна– учениця 11 класу комунального закладу «Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської ради Донецької області»;

дипломами ІІІ ступеня
1. Хасай Олександр Валерійович – учень 8 класу комунального закладу «Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської ради Донецької області»;
2. Власова Ганна Олександрівна – учениця 8 класу Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з профільним навчанням Артемівської міської ради Донецької області;
3. Буянська Олена Олегівна – учениця 8 класу Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №120 Донецької міської ради Донецької області;
4. Гузенко Анастасія Олександрівна – учениця 8 класу Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Артемівської міської ради Донецької області;
5. Солдатова Катерина Іванівна – учениця 8 класу Світлодарського НВК (ЗОШ І ступеня №8-гімназія) Дебальцівської міської ради Донецької області;
6. Антоненко Марія Сергіївна – учениця 8 класу Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №93 Донецької міської ради Донецької області;
7. Шкиренко Владислава Володимирівна – учениця 8 класу Макіївського міського ліцею Макіївської міської ради Донецької області;
8. Терещук Кирило Богданович – учень 8 класу Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Донецької міської ради Донецької області;
9. Макогон Юрій Олександрович – учень 9 класу Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з профільним навчанням Артемівської міської ради Донецької області;
10. Стахов Дмитро Сергійович – учень 9 класу Маріупольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №65 Маріупольської міської ради Донецької області;
11. Якусевич Ганна Володимирівна – учениця 9 класу Горлівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням іноземних мов Горлівської міської ради Донецької області;
12. Мітрошичев Ігор Андрійович – учень 9 класу Донецької спеціалізованої фізико-математичної школи І-ІІІ ступенів №35 Донецької міської ради Донецької області;
13. Колесов Данило Сергійович – учень 10 класу Соледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Артемівської міської ради Донецької області;
14. Салов Ігор Володимирович – учень 10 класу Донецького обласного ліцею-інтернату при Донецькому національному університеті з поглибленим вивченням предметів гуманітарного, суспільного та природничо-математичного циклу Донецької обласної ради;
15. Шульженко Яна Олегівна – учениця 10 класу Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 з профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької області;
16. Ярошенко Максим Олександрович – учень 10 класу Донецької спеціалізованої фізико-математичної школи І-ІІІ ступенів № 17 Донецької міської ради Донецької області;
17. Балазан Сергій Вадимович – учень 10 класу Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 з профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької області;
18. Сухенко Ігор Віталійович – учень 10 класу Світлодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Дебальцівської міської ради Донецької області;
19.  Гузій Володимир Володимирович – учень 11 класу комунального закладу «Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської ради Донецької області»;
20. Луковніков Артем Олександрович – учень 11 класу Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №124 Донецької міської ради Донецької області;
21. Половинкіна Анастасія Олександрівна – учениця 11 класу Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 з профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької області;
22. Луньков Дмитро Олександрович – учень 11 класу Донецького навчально-виховного комплексу №5 Донецької міської ради Донецької області;
23. Лепешкін Марк Євгенович – учень 11 класу Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25 з профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької області.

3. Ректору Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  (Чернишову О.І.):
3.1. Своєчасно підготувати дипломи переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики.
3.2. Провести на базі cпеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів № 19 Донецької обласної ради з 13 лютого по 16 лютого 2014 р. відбірково-тренувальні збори кандидатів до команди Донецької області – переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики (16 осіб) для комплектування команди та підготовки до участі в ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики.
3.3. Профінансувати проведення відбірково-тренувальних зборів згідно з кошторисом.

4. Начальникам (завідувачам) управлінь (відділів) освіти міських рад та райдержадміністрацій, директорам закладів освіти обласного підпорядкування забезпечити своєчасне вручення дипломів учням в урочистій обстановці.

5. Начальникам  (завідувачам)  управлінь  (відділів) освіти Донецької (Лактіонов В.О.), Артемівської (Рубцова М.А), Костянтинівської (Кіпоть С.П.), Макіївської (Лях І.В.), Маріупольської (Дмитрієва З. В.), Торезької         (Колесник В.В.) міських рад, директору Донецького обласного санаторного ліцею-інтернату з профільним навчанням та поглибленим вивченням гуманітарних, суспільних та природничо-математичних дисциплін «Ерудит» Донецької обласної ради (Радіонова О.Г.):
	5.1. Відрядити на збори таких учнів:
1. Кравченко Євген Валентинович – учень 8 класу Донецької спеціалізованої фізико-математичної школи І-ІІІ ступенів № 17 Донецької міської ради;
2. Білоконь Валерія Олегівна – учениця 8 класу Донецької гімназії імені Василя Стуса Донецької міської ради;
3. Пелих Іван Миколайович – учень 8 класу Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Костянтинівської міської ради;
4. Хасай Олександр Валерійович – учень 8 класу комунального закладу «Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської ради Донецької області»;
5. Власова Ганна Олександрівна – учениця 8 класу Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з профільним навчанням Артемівської міської ради;
6. Василенко Дмитро Володимирович – учень 9 класу Торезької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 Торезької міської ради і;
7. Сьомкін Валентин Андрійович – учень 9 класу Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Донецької міської ради;
8. Моздалевський Іван Володимирович – учень 9 класу Маріупольського технічного ліцею Маріупольської міської ради;
9. Макогон Юрій Олександрович – учень 9 класу Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з профільним навчанням Артемівської міської ради;
10. Непочатий Олексій В’ячеславович – учень 10 класу Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Донецької міської ради;
11. Лебідь Даниил Вячеславович – учень 10 класу Донецького обласного санаторного ліцею-інтернату з профільним навчанням та поглибленим вивченням гуманітарних, суспільних та природничо-математичних дисциплін «Ерудит» Донецької обласної ради;
12. Шпакова Христина Євгенівна – учениця 10 класу Макіївського міського ліцею Макіївської міської ради;
13. Земляной Олексій Олегович – учень 10 класу Донецького обласного санаторного ліцею-інтернату з профільним навчанням та поглибленим вивченням гуманітарних, суспільних та природничо-математичних дисциплін «Ерудит» Донецької обласної ради;
14. Вакуляк Єгор Олексійович – учень 11 класу Маріупольського технічного ліцею Маріупольської міської ради Донецької області;
15. Пасев’єва Олена Ігорівна – учениця 11 класу комунального закладу «Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської ради Донецької області»;
16. Панова Олександра Миколаївна – учениця 11 класу комунального закладу «Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської ради Донецької області».
5.2. Призначити відповідальних за збереження життя та здоров’я дітей під час супроводу їх на відбірково-тренувальні збори за маршрутом: школа – спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів № 19 Донецької обласної ради – школа.
5.3. Покласти на відповідальних обов’язкове проведення цільового інструктажу з безпеки життєдіяльності учасників зборів.

6. Учням та супроводжуючим прибути на відбірково-тренувальні збори з фізики 13 лютого 2014 р. о 9 годині до cпеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів № 19 Донецької обласної ради.

7. Начальнику відділу освіти Маріупольської міської ради (Дмитрієва З.В.), директору Донецького обласного санаторного ліцею-інтернату з профільним навчанням та поглибленим вивченням гуманітарних, суспільних та природничо-математичних дисциплін «Ерудит» Донецької обласної ради (Радіонова О.Г.):
7.1. Відрядити з 13 лютого по 16 лютого поточного року керівником команди  Бабенка М.Ф.,  учителя фізики комунального закладу «Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської ради Донецької області», і покласти на нього відповідальність за життя та здоров’я дітей під час проведення зборів.
7.2. Відрядити з 13 лютого по 16 лютого поточного року керівником команди Аридіну А.В., учителя фізики Донецького обласного санаторного ліцею-інтернату з профільним навчанням та поглибленим вивченням гуманітарних, суспільних та природничо-математичних дисциплін «Ерудит» Донецької обласної ради, і покласти на неї відповідальність за життя та здоров’я дітей під час проведення зборів.
7.3. Узяти  до відома,  що  виплати за відрядження Бабенку М.Ф. та Аридіній А.В здійснюються за рахунок коштів відбірково-тренувальних зборів згідно з кошторисом.

8. Призначити Охрименко Н.А., методиста відділу природничих дисциплін Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відповідальною за проведення зборів.

9. Директору cпеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів №19 Донецької обласної ради (Воронова Н. Г.):
	9.1. Створити безпечні умови для проведення зборів, проживання та перебування в приміщеннях і на території інтернату всіх учасників і організаторів зборів;
	9.2.  Провести  первинний  інструктаж з охорони праці з відповідальними за організацію та проведення зборів, за життя та здоров’я дітей під час проведення зборів.

10. Даний наказ розмістити на офіційному сайті департаменту освіти і науки (osvita.donetsk.ua).

11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління загальної освіти департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації Макаренко О.П. та ректора Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Чернишова О.І.

Директор департаменту						Ю.І.Соловйов
Завідувач центру організаційно-методичного супроводу розвитку обдарованості 
Кузьмін С.С.
348-92-05	

Завізували
Надіслано:

заступник начальника управління загальної освіти ДОН
Макаренко О.П. 

Управлінням (відділам) освіти– 54
до справи – 1

ректор облІППО
Чернишов О.І.

проректор облІППО
Пастухова Н.Л.

головний бухгалтер облІППО
Парамонова О.В.

облІППО – 1
Ліцеї-інтернати обласного підпорядкування – 4
ЗОШ №19 - 1

головний спеціаліст –
юрисконсульт відділу кадрової,
аналітичної та правової роботи 
Ткаченко Ю.М.

















