
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМШ1СТРАЦ1Я

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВ1ТИ I НАУКИ

НАКАЗ

2018 року Одеса №

Про оргашзащю та проведения

обласного туру X X X I Всеукра'шського

Турн!ру ЮНИХ Х1М1К1В

На виконання наказу М!н!стерства осв!ти 1 науки Укршни в!д 02.08.2018

№849 «Про проведения Всеукршнських учшвських сшмшад 1 турн!р!в з

навчальних предмет!в у 2018/2019 навчальному рощ», вщповщно до

Положения про ВсеукраТнсыа учшвсью ол1мп!ади, туршри, конкурси з

навчальних предмет!в, конкурси - захисти науково-досл!дницьких роб!т,

ол!мшади з1 спец!альних дисципл!н та конкурси фаховсл майстерност!,

затвердженого наказом М1н!стерства осв!ти 1 науки, молод! та спорту Укра'ши

в!д 22. 09. 2011 № 1099, зареестрованого в Мш1стерств! юстицп Укршни вщ

17 листопада 2011 №1318/20056 (з! змшами), з метою поширення 1 шдтримки

творчого потенц!алу обдаровано'1 молод! в Одеськш облает!

НАКАЗУЮ:

1. Провести 13 жовтня 2018 року обласний тур XXXI Всеукра'шського

турн!ру юних х!м!к!в для учн!в старших клас!в ус!х тип!в загальноосв!тн!х

навчальних заклад!в облает! (дал! • Турн!р) на баз! х!м!чного факультету

Одеського национального ун!верситету !мен! I. I. Мечникова.



2. Затвердити склад оргком!тету та жур! Туршру (додатки 1, 2).

3. Департаменту осв!ти та науки ОдеськоТ мюькоТ ради, в!дц1лам

(управлениям) освгги районних державних адмшютращй, виконавчих

ком1тет1в м1ських рад М1ст обласного значения, об'еднаних територ!альних

громад:

3.1. Сприяти участ! команд юних х1мтв у Туршр!.

3.2. Затвердити персональний склад команд та кер!вниюв команд.

3.3. В1дпов1дальн1сть за життя I безпеку учн!в шд час Турн1ру та у дороз!,

проведения 1нструктажу з Правил техшки безпеки з реестрац!ею у журнал!

встановленого зразка п!д пщпис кожного учня покласти на кер!вниюв команд.

3.4. Витрати на проведения Туршру здшснити за рахунок кошт!в, не

заборонених законодавством УкраТни.

4. КЗВО «Одеська академия неперервноУ осв!ти ОдеськоТ обласноТ ради»

(Задорожна Л.К.):

4.1. Здшснити орган1зац1Йно-методичне забезпечення проведения

Турн1ру.

4.2. Результати Туршру розм!стити на сайтах Департаменту освгги 1

науки ОдеськоТ обласноТ державно'Т адм1Н1страцп та КЗВО «Одеська

академ!я неперервно'Т осв!ти ОдеськоТ обласноТ ради».

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаме О. А. Лончак



Додаток 1 до наказу
Департаменту осв!ти 1 науки
облдержадм1шстрацп

Склад оргком!тету
XXXI обласного учшвськоготуршру

ЮНИХ Х1МШВ

Абозша Тшс1я
Михашивна

голова оргком!тету, заступник начальника управлшня -
начальник в1дд1лу професшноУ освгти управлшня
дошкшьноТ, загальноУ середньо! та професшноУ осв!ти

Задорожна
Любов
Киршпвна

заступник голови оргком!тету, кандидат фшософських
наук, в. о. ректора КЗВО «Одеська академ!я неперервноУ
ОСВ1ТИ ОдеськоУ обласноУ ради».

31льберман
Алла
Аркад1'Увна

заступник голови, старший викладач КЗВО «Одеська
акадегшя неперервноУ освгги ОдеськоУ обласноУ ради»

К1осе
Тетяна
Олександр1вна

доцент кафедри неоргашчно! хши та х!шчно1 еколопУ
Одеського нац!онального ун!верситету 1мен1 1.1.
Мечникова, кандидат х1м1чних наук

Кононенко
Лариса
Михайл1вна

методист науково-методичноУ лаборатор!! природничих
дисциплш КЗВО «Одеська академ!я неперервноУ освгги
ОдеськоУ обласноУ ради».

Заступник начальника управлшня -
начальник в1дцшу професшноУ осв!ти
управл!ння дошк1льно'1, загальноУ середньоУ
та профес!йноУ осв!ти Т. М. Абозша



Додаток 2 до наказу
Департаменту осв!ти 1 науки
облдержадмшютрацп'

2018 №

ЖУР1
XXXI обласного учшвського туршру юних Х1мшв

Ляпунов
Олександр Юршович

старший науковий ствроб!тник Ф1зико-
Х1м1чного шституту 1мен! О.В. Богатського
НацюнальноТ академ1У наук УкраУни, кандидат
Х1м1чних наук (голова жур!)

Зшьберман
Алла Аркадй'вна

старший викладач КЗВО «Одеська академ!я
неперервноТ осв!ти ОдеськоУ обласноТ ради»
(заступник голови)

Мандз1й
Тарас Васильевич

х1м1к в1дд1лу нафти 1 нафтопродукт!в ТзОВ
«1нспекторат Украша» (заступник голови)

Ведута В1ра Васил1вна доцент кафедри оргаючноУ х1м1У Одеського
национального ун!верситету 1меш 1.1. Мечникова,
кандидат х1м!чних наук

Волянська
Ася Васшпвна

1нженер-х1м1к Швденного 1нституту грунт!в
Грунтоведения

К1осе
Тетя на Олександр1вна

доцент кафедри неорган!чноУ х1ми та х1м1чн01
еколопУ Одеського нащонального ун!верситету
1мен1 I. 1. Мечникова, кандидат х!м1чних наук

Климентев
Дмитро Олександрович

Директор ТОВ «1ндел»

Кокшарова
Тетяна Володимир1вна

доцент кафедри неорган1чноУ Х1мп та х1м1чноУ
еколог!! Одеського нац!онального ун!верситету
1мен11.1. Мечникова, доктор х1м!чних наук

Крижановський
Владислав Евгенович

студент Одеського нацюнального медичного
ун!верситету

Лук'янова
1ван1вна

Олена студентка Одеського нацюнального
ушверситету 1мен1 1.1. Мечникова

Пур1ч
Олександр Миколайович

доцент кафедри ф1зичноУ х1м)У Одеського
нащонального ушверситету 1мен! I. I.
Мечникова, кандидат х1м!чних наук

Ракшов старший викладач кафедри орган!чних та



1льдар Марсович фармацевтичних технолопй Одеського
нацюнального псштехшчного ушверситету,
кандидат х!м1чних наук

Соломатш
Олексш Борисович

асистент Одеського нацюнального медичного
ушверситету

доцент кафедри неоргашчноУ х1мп та х1м1чноТ
екологп Одеського нацюнального ушверситету
1мсн1 I . I . Мечникова, кандидат х 1 м 1 ч н и х наук

Труба
Алла Сергивна

Федько
Над1я Федор1вна

доцент кафедри оргашчно'1' х1ми Одеського
нацюнального ун!верситету 1меш I. I.
Мечникова, доктор х1м!чних наук

Фадеев
Свген Миколайович

молодший науковий ствроб!тник Ф1зико-
х1м1чного шституту 1мен1 О. В. Богатського
Нащонально! академи наук Украши, кандидат
х1м1чних наук

Чебаненко
Олена АнатошТвна

Науковий сп1вроб!тник кафедри загальноТ х1мп I
пол1мер!в Одеського нац!онального утверситету
1мен11.1. Мечникова, кандидат х!м!чних наук

Заступник начальника управлшня -
начальник в1ддшу профес!йно1 осв1ти
управлшня дошкшьноТ, загальноУ середньоУ
та профес1йно! осв!ти Т. М. Абоз1на


