
 
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 
 

«_18_»__грудня_2017 року   Одеса    № _386/ОД______ 
 
Про проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів 

у 2017/2018 навчальному році 

 

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 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України від 02 .08. 2017 № 1112 «Про проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 

2017/2018 навчальному році», наказу Департаменту освіти і науки Одеської 

обласної державної адміністрації від 25.09.2017 № 314/ОД «Про організацію 

виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 02 .08. 2017 № 1112 

«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 

предметів у 2017/2018 навчальному році» 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Провести у січні – лютому 2018 року ІІІ етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів (далі – Всеукраїнські олімпіади) з української 



мови та літератури, історії, правознавства, іноземних мов (англійської, 

німецької, французької, іспанської), математики, фізики, астрономії, хімії, 

біології, екології, географії, економіки, інформатики, інформаційних 

технологій, трудового навчання, польської мови та літератури, молдовської 

мови та літератури, болгарської мови та літератури, російської мови та 

літератури, мови іврит, новогрецької мови та літератури. 

2. Затвердити Оргкомітети, Журі і Експертів-консультантів ІІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад (додаток 1). 

3. Затвердити Графік проведення ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад  

(додаток 2).  

4. Затвердити Місце проведення III етапу Всеукраїнських олімпіад         

(додаток 3). 

5. Визначити такий порядок проведення Всеукраїнських олімпіад з 

української мови та літератури, історії, правознавства, математики, хімії, 

біології, екології,географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій, 

астрономії, трудового навчання, польської мови та літератури, молдовської 

мови та літератури, болгарської мови та літератури, російської мови та 

літератури, мови іврит, новогрецької мови: 

- заїзд та реєстрація учасників олімпіад за місцем проведення з 9.00 

до 10.00 години; 

- виконання олімпіадних завдань з 10.00 до 14.00 години; 

- перевірка робіт на третій день після проведення олімпіади; 

- повідомлення учасників олімпіади про результати перевірки робіт 

на четвертий день після проведення олімпіади; 

- робота апеляційної комісії з 9.00 до 11.00 години, оголошення 

результатів на шостий день після проведення олімпіади. 

6. Олімпіади з фізики, іноземних мов (англійської, німецької, французької, 

іспанської), провести у два тури: теоретичний і практичний. 



1) Визначити такий порядок проведення теоретичного туру Всеукраїнських 

олімпіад з фізики, іноземних мов (англійської, німецької, французької, 

іспанської): 

- заїзд та реєстрація учасників олімпіад за місцем проведення з 9.00 

до 10.00 години; 

- виконання олімпіадних завдань з 10.00 до 14.00 години. 

2) Визначити такий порядок проведення практичного туру олімпіад з 

фізики, іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської): 

- реєстрація учасників олімпіад за місцем проведення з 9.00 до 10.00 

години; 

- виконання олімпіадних завдань з 10.00 до 14.00 години; 

-  перевірка робіт з 14.00; 

- повідомлення учасників олімпіади про результати перевірки робіт 

на третій день після проведення олімпіади; 

- робота апеляційної комісії з 9.00 до 11.00 години, оголошення 

результатів на шостий день після проведення олімпіади. 

7.Департаменту освіти та науки Одеської міської, відділам (управлінням) 

освіти Ізмаїльської міської ради, Подільської міської ради, Арцизької 

райдержадміністрації, Ширяївської райдержадміністрації:  

 1) Визначити школи, на базі яких згідно з Графіком буде проведено       

ІІІ етап Всеукраїнських олімпіад, та до 21. 12. 2017 року повідомити 

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. 

 2) Забезпечити проведення ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад на базі 

визначених шкіл. 

8. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділам 

(управлінням) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів 

міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад: 

1) Сформувати кількісний склад команд ІІІ етапу відповідних 

Всеукраїнських олімпіад 2017/2018 навчального року згідно з рейтингами, 

затвердженими п. 2 наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної 



державної адміністрації від 25. 09. 2017 № 314/ОД «Про організацію виконання 

наказу Міністерства освіти і науки України від 02 .08. 2017 № 1112 «Про 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 

предметів у 2017/2018 навчальному році». 

2) Відрядити учасників IІІ етапу Всеукраїнських олімпіад та керівників 

команд до місця проведення змагань згідно з додатками 2, 3 даного наказу. 

3) Відрядити членів журі для перевірки робіт учасників олімпіад згідно з 

пунктами 5, 6 та додатками 1, 2 даного наказу. 

4) Витрати на проїзд до місця проведення олімпіад учасників, керівників 

команд і членів журі здійснити за рахунок сторони, що відряджає. 

9. Відділам (управлінням) освіти районних державних адміністрацій, 

об’єднаних територіальних громад: 

1) Забезпечити участь переможців інтелектуальних змагань з базових 

дисциплін серед учнів сільських загальноосвітніх навчальних закладів у 2017 році 

у відповідних олімпіадах поза рейтингами, затвердженими п. 2 наказу 

Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації         

від 25. 09. 2017 № 314/ОД «Про організацію виконання наказу Міністерства 

освіти і науки України від 02 .08. 2017 № 1112 «Про проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 

2017/2018 навчальному році». 

2) Витрати на проїзд до місця проведення олімпіад переможців 

інтелектуальних змагань з базових дисциплін серед учнів сільських 

загальноосвітніх навчальних закладів здійснити за рахунок сторони, що 

відряджає. 

10. Одеському обласному інституту удосконалення вчителів (Кавалеров В.А.): 

1) Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення IІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад. 

2) До 09. 01. 2018 року повідомити департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради, відділам (управлінням) освіти районних державних адміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, об’єднаних 



територіальних громад про заклади освіти, на базі яких буде проведено ІІІ етап 

Всеукраїнських олімпіад. 

3) Відрядити співробітників інституту до місць проведення олімпіад         

з метою надання організаційно-методичної допомоги районним (міським) 

відділам (управлінням) освіти щодо забезпечення належного рівня їх 

підготовки та проведення. 

4) Результати ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад у 2017/2018 навчальному 

році розмістити на сайті Одеського обласного інституту удосконалення 

вчителів.  

5) Забезпечити організацію та проведення відбірково–тренувальних зборів 

переможців ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад. 

11. Управлінню молодіжної політики, соціальної роботи та ресурсного 

забезпечення профінансувати в межах асигнувань у 2018 році, затверджених на 

виконання Комплексної програми «Освіта Одещини на 2015-2018 роки», через 

бухгалтерію Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, витрати 

на проведення ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад. 

12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту – начальника управління нормативності та якості освіти         

Стельмах Н. О. 

 
 
 
 
 
Директор Департаменту       О. А. Лончак 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до наказу Департаменту освіти і науки 
Одеської облдержадміністрації 
від “___”________2017 року №_____ 

 
 
 

ОРГКОМІТЕТ  
ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Лончак Олександр 
Анатолійович 

директор Департаменту освіти і науки Одеської 
обласної державної адміністрації (голова оргкомітету) 

Кавалеров Володимир 
Анатолійович 

кандидат педагогічних наук, директор Одеського 
обласного інституту удосконалення вчителів (заступник 
голови оргкомітету)  
 

З ІНОЗЕМНИХ МОВ 
ОРГКОМІТЕТ: 

Богатий Юрій 
Валентинович 

заступник директора Одеського обласного інституту 
удосконалення вчителів (голова оргкомітету) 

Голубенко Лідія 
Миколаївна 

професор, декан Одеського національного університету  
імені І. І. Мечникова (заступник голови оргкомітету) 

Юрченко Тетяна 
Валеріївна 

заступник голови оргкомітету, завідувачка науково-
методичного центру іноземних мов Одеського 
обласного інституту удосконалення вчителів 

Бабіч Ганна Григорівна методист науково-методичного центру іноземних мов 
Одеського обласного інституту удосконалення вчителів 
(відповідальний секретар оргкомітету) 

Сенчена Наталія 
Геннадіївна 

методист науково-методичного центру іноземних мов 
Одеського обласного інституту удосконалення вчителів 
(відповідальний секретар оргкомітету) 

Береснєва Наталя 
Володимирівна 

методист науково-методичного центру іноземних мов 
Одеського обласного інституту удосконалення вчителів 
(відповідальний секретар оргкомітету)  

Ульянова Валентина 
Артемівна 

методист науково-методичного центру іноземних мов 
Одеського обласного інституту удосконалення 
вчителів(відповідальний секретар оргкомітету)  

АНГЛІЙСЬКА МОВА 
ЖУРІ: 

Ланчуковська Наталя 
Володимирівна 

кандидат філологічних наук, доцент Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова 
(голова журі) 

Поздняков Денис 
Олександрович 

кандидат філологічних наук, доцент Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова 
(заступник голови журі) 
 



ЧЛЕНИ ЖУРІ: 
Геращенко Ольга 
В’ячеславівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 
«Гімназія №2 – спеціалізована школа І ступеня з 
поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 
міської ради Одеської області 

Городнича Марина 
Іванівна 

учитель Одеської гімназії № 5 Одеської міської ради 
Одеської області 

Білоус Ганна Сергіївна учитель Одеської спеціалізованої школи №121  
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов 
Одеської міської ради Одеської області 

Ветлинська Тетяна 
Володимирівна 

учитель Одеського ліцею з посиленою військово-
фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської 
області 

Головіна Мілена 
Едуардівна 

учитель Одеської гімназії № 1 імені А. П. Бистріної 
Одеської міської ради Одеської області 

Горбунова Тетяна 
Леонідівна 

учитель Одеської гімназії № 4 Одеської міської ради 
Одеської області 

Євдокимова Інна 
Олександрівна 

кандидат філологічних наук, доцент Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова 

Запека Світлана 
Григорівна 

учитель Одеської гімназії № 9 Одеської міської ради 
Одеської області 

Калініченко Зінаїда 
Олександрівна 

учитель Одеської загальноосвітньої школи №43 
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Карпенко Максим 
Юрійович 

кандидат філологічних наук, викладач Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова 

Коваль Русана 
Миколаївна 

учитель Одеського ліцею «Приморський» Одеської 
міської ради Одеської області 

Красніцька Катерина 
Вікторівна 

кандидат філологічних наук, доцент Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова 

Коренфельд Ірина 
Ігорівна 

учитель Одеської гімназії №1 імені А. П. Бистріної 
Одеської міської ради Одеської області 

Кулик Марина 
Григорівна  

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 
«Надія» «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний заклад №275» Одеської міської ради 
Одеської області 

Кумпан Марина 
Борисівна 

учитель приватного закладу «Одеська приватна 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Гармонія» 

Кухар Алла Михайлівна учитель Одеської спеціалізованої школи №35 
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської 
мови Одеської міської ради Одеської області 

Лебедева Світлана 
Георгіївна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 
«Гімназія №2 – спеціалізована школа І ступеня з 
поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 
міської ради Одеської області 



Лунгул Наталія 
Олексіївна 

учитель Одеської гімназії №8 Одеської міської ради 
Одеської області 

Моїсеїнко Наталя 
Григорівна 

кандидат філологічних наук, доцент Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова 

Ославська Зоряна 
Ярославівна 

учитель Одеської спеціалізованої школи №117  
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Савенко Оксана Ігорівна учитель Одеської гімназії №1 імені А. П. Бистріної 
Одеської міської ради Одеської області 

Семенова Оксана Яківна учитель Одеської гімназії №1 імені А. П. Бистріної 
Одеської міської ради Одеської області 

Петреллі Анна Іванівна учитель Одеської гімназії №9 Одеської міської ради 
Одеської області 

Ткаченко Марія Юріївна учитель Одеської гімназії №9 Одеської міської ради 
Одеської області 

Топчу Іскендер учитель приватного закладу «Одеська приватна 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей 
«Чорноморський» 

Пожарницька Олена 
Олександрівна 

кандидат філологічних наук, доцент Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова 

Руденко Світлана 
Анатоліївна 

учитель Одеської гімназії №5 Одеської міської ради 
Одеської області  

Шеффер Тетяна Ігорівна учитель Одеської гімназії №4 Одеської міської ради 
Одеської області 

Русінова Лариса Яківна методист науково-методичного центру іноземних мов 
Одеського обласного інституту удосконалення вчителів 

Степанюк Неля 
Вікторівна 

кандидат філологічних наук, доцент Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова 

Черноіваненко Вікторія 
Олександрівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 
«Гімназія №2 – спеціалізована школа І ступеня з 
поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 
міської ради Одеської області 

Шилінговська Ірина 
Петрівна 

учитель Одеської гімназії №5 Одеської міської ради 
Одеської області  

Щербакова Наталя 
Василівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 
«Гімназія №7 - спеціалізована школа І ступеня з 
поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 
міської ради Одеської області 

НІМЕЦЬКА МОВА 
ЖУРІ: 

Діденко Максим доцент Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова (голова журі) 

ЧЛЕНИ ЖУРІ: 
Армаш Алевтина 
Лаврентіївна 

учитель Одеської гімназії №1 імені А. П. Бистріної 
Одеської міської ради Одеської області 

Безрук Наталія учитель Одеської середньої спеціалізованої музичної 



Олександрівна школи-інтернату імені професора П. С. Столярського 
Бейгельзімер Карина 
Марківна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу  
№90 імені О. С.Пушкіна «Спеціалізована школа  
І–ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
Одеської міської ради Одеської області 

Броннік Світлана 
Григорівна 

учитель Одеської Маріїнської гімназії Одеської міської 
ради Одеської області 

Губанова Наталя 
Степанівна 

учитель Одеської спеціалізованої школи №35 з 
поглибленим вивченням англійської мови Одеської 
міської ради Одеської області 

Клевець Тетяна 
Анатоліївна 

учитель Одеської спеціалізованої школи №35 з 
поглибленим вивченням англійської мови Одеської 
міської ради Одеської області 

Кумайгородська Марина 
Юріївна 

заступник директора з іноземних мов Одеського 
навчально-виховного комплексу №90 
імені О. С. Пушкіна «Спеціалізована школа 
І–ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
Одеської міської ради Одеської області 

Майстренко Ірина 
Іванівна 

учитель Одеської гімназії №8 Одеської міської ради 
Одеської області 

Майструк Олена 
Геннадіївна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 
«Гімназія №7-спеціалізована школа І ступеня з 
поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 
міської ради Одеської області 

Маринкіна Олена 
В’ячеславівна 

учитель Одеської гімназії №5 Одеської міської ради 
Одеської області 

Маринюк Вікторія 
Валентинівна 

заступник директора з іноземних мов Одеської гімназії 
№1 імені А. П. Бистріної Одеської міської ради 
Одеської області 

Пономарьова Юлія 
Миколаївна 

учитель Одеської загальноосвітньої школи №65 
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Паранюк Олена 
Володимирівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 
«Гімназія №2 – спеціалізована школа І ступеня з 
поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 
міської ради Одеської області 

Журук Наталя 
Вікторівна 

учитель комунального закладу «Южненська Авторська 
М. П. Гузика експериментальна спеціалізована 
загальноосвітня школа-комплекс І-ІІІ ступенів 
Южненської міської ради Одеської області» 

Кравцова Наталія 
Петрівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 
«Гімназія №7 – спеціалізована школа І ступеня з 
поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 
міської ради Одеської області 

Требенкова Ірина 
Романівна 

учитель Одеської гімназії №5 Одеської міської ради 
Одеської області 



ФРАНЦУЗЬКА МОВА 
ЖУРІ: 

Весна Тетяна Василівна кандидат філологічних наук, доцент Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова 
(голова журі) 

Млинчик Андрій 
Венедиктович 

кандидат філологічних наук, доцент Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова 
(заступник голови журі) 

ЧЛЕНИ ЖУРІ: 
Демянова Надія 
Олександрівна 

кандидат філологічних наук, старший викладач 
Одеського національного університету  
імені І. І. Мечникова 

Іванів Сніжана 
Афанасіївна 

учитель Одеської Маріїнської гімназії Одеської міської 
ради Одеської області 

Михайлова Ірина 
Ігорівна 

учитель приватного закладу «Одеська приватна 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей 
«Чорноморський» 

Ноздрачова Наталя 
Миколаївна 

учитель Одеської гімназії №5 Одеської міської ради 
Одеської області 

Москаленко Антоніна 
Георгіївна 

учитель Одеської гімназії №8 Одеської міської ради 
Одеської області 

Москальова Анастасія 
Іванівна 

учитель Одеської ЗОШ №40 І – ІІІ ступенів Одеської 
міської ради Одеської області 

Назаренко Тетяна 
Леонідівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 
№84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням іноземних мов - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської міської 
ради Одеської області 

Омельченко Олександр 
Семенович 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 
№84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням іноземних мов - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської міської 
ради Одеської області 

Орлова Ганна Сергіївна учитель Одеської спеціалізованої школи №121  
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов 
Одеської міської ради Одеської області 

Плотнікова Катерина 
Сергіївна 

учитель Одеської гімназії №4 Одеської міської ради 
Одеської області 

Шелакіна Галина 
Василівна 

учитель Одеської спеціалізованої школи №10 
І-ІІІ ступенів імені льотчиків-космонавтів 
Т. Г. Добровольского та Г. С. Шоніна Одеської міської 
ради Одеської області 

Шкляренко Вікторія 
Сергіївна 

учитель Одеської спеціалізованої школи №86  
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської 
мови Одеської міської ради Одеської області 



ІСПАНСЬКА МОВА 
ЖУРІ: 

Григорович Олена 
Володимирівна 

старший викладач Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова (голова журі) 

ЧЛЕНИ ЖУРІ: 
Галашова Вікторія 
Миколаївна 

учитель приватного підприємства загальноосвітня 
школа «Майбуття» І-ІІІ ступенів 

Дубініна Єлизавета 
Володимирівна 

учитель Одеської гімназії №4 Одеської міської ради 
Одеської області 

Ларіонова Галина 
Василівна 

учитель Одеської спеціалізованої школи - інтернату №2 
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської 
мови Одеської міської ради Одеської області 

ЕКСПЕРТИ – КОНСУЛЬТАНТИ ОЛІМПІАД: 

Фордіс Джої представник програми English Language Fellow мовного 
департаменту посольства США 

Вустянюк Андрій доктор наук, професор, викладач мовного центру 
«London school», м. Одеса 

Бангура Діана стажер французького культурного центру «Альянс 
Франсез» 

Майер Андреа координатор німецького культурного центру 
«Баварський Дім Одеса» 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора Департаменту    Н. О. Стельмах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
до наказу Департаменту освіти і науки 
Одеської облдержадміністрації 
від “___”________2017 року №_____ 

 
 
 
 

Графік 
проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2017/2018 навчальному році 
 

13 січня математика 
14 січня фізика (теоретичний тур) 
20 січня історія  
21 січня українська мова і література 
21 січня фізика (практичний тур) 
21 січня трудове навчання 
27 січня біологія 
28 січня географія 

03 лютого іноземна мова (теоретичний тур) 
03 лютого інформатика 
04 лютого економіка  
09 лютого екологія 
10 лютого іноземна мова (практичний тур) 
10 лютого хімія 
10 лютого інформаційні технології 
11 лютого астрономія 
17 лютого російська мова 
18 лютого  польська мова 
18 лютого новогрецька мова 
20 лютого іврит 
24 лютого право  
03 березня молдовська мова і література 
03 березня болгарська мова і література 

 
 
 
 

Заступник директора Департаменту    Н. О. Стельмах 
 
 

 

 



Додаток 3 
до наказу Департаменту освіти і науки 
Одеської облдержадміністрації 
від “___”________2017 року №_____ 

 
 

Місце  
проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

у 2017/2018 навчальному році 
1. м. Одеса   м. Одеса 

м. Білгород-Дністровський 
м. Чорноморськ 
м. Южне 
м. Теплодар 
Березівський район 
Білгород-Дністровський район 
Біляївський район 
Іванівський район 
Лиманський район 
Овідіопольський район 
Роздільнянський район  

 
2. м. Ізмаїл   Ізмаїльський район 

м. Ізмаїл 
Болградський район 
Кілійський район 
Ренійський район 

 
3.м. Арциз   Арцизький район 

Саратський район 
Тарутинський район 
Татарбунарський район 

 
4. м. Подільськ  м. Подільськ 

м. Балта 
Ананьївський район 
Балтський район 
Кодимський район 
Любашівський район 
Окнянський район 
Подільський район 
Савранський район 

 
5. смт Ширяєве  Великомихайлівський район 

Захарівський район 



Миколаївський район 
Ширяївський район 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заступник директора Департаменту    Н. О. Стельмах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВІЗИ: 
 
 
Заступник директора Департаменту –  
начальник управління нормативності  
та якості освіти        Н. О. Стельмах 
 
Начальник відділу загальної середньої 
 та позашкільної освіти       І. А. Коваль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кавалеров В.А. (722-34-87) 

 
Тищук Л.А. 

 

 

 


