
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМШ1СТРАЦ1Я

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВГГИ I НАУКИ

НАКАЗ

20 1 8 року Одеса

Про орган!зац!ю та проведения

обласного туру XXVII ВсеукраТнського

туршру юних ф!зик!в

На виконання наказу Мшютерства осв!ти 1 науки УкраТни в!д 02.08.2018

№849 «Про проведения ВсеукраТнських учшвських ол!мшад 1 туршр!в з

навчальних предметов у 2018/2019 навчальному рощ», в1дпов!дно до

Положения про ВсеукраТнськ! учн!вськ! сшмшади, турн!ри, конкурси з

навчальних предмет!в, конкурси-захисти науково-дослцщицьких роб!т,

ол1мп!ади з1 спец!альних дисциплш та конкурси фахово'1 майстерност!,

затвердженого наказом М1н1стерства осв1ти 1 науки, молод! та спорту УкраТни

в!д 22 вересня 2011 № 1099, зареестрованого в Мшютерств! юстицн УкраТни

17 листопада 2011 № 1318/20056 (з! зм1нами), з метою поширення 1 шдтримки

творчого потенц!алу обдарованоТ молод! в Одесьюй облает!

Н А К А З У Ю :

1. Провести з 09 по 1 1 листопада 2018 року обласний тур XXVII

ВсеукраТнського туршру юних ф!зик!в для учн!в старших клас!в ус!х тип!в

загальноосв!тн!х навчальних заклад!в облает! (дал! Турн!р) на баз!

комунального закладу «Р!шельевський л!цей» (Колебошин В. Я.).

2. Затвердити склад оргкомггету та жур! Турн!ру (додатки 1,2).

3. Департаменту осв!ти та науки ОдеськоТ м!ськоТ ради, в!дд!лам

(управл!нням) осв!ти районних державних адм!н!страц!й, виконавчих



ком!тет1в М1ських рад М1ст обласного значения, об'еднаних територ!альних

громад:

3.1. Сприяти участ! команд юних ф1зиюв у Туршр!.

3.2.3атвердити персональний склад команд та кер!вниюв команд.

З.З.В1дпов1дальн1сть за життя I безпеку учн!в шд час Туршру та у дороз!,

проведения жструктажу з Правил техшки безпеки з реестращею у журнал!

встановленого зразка шд шдпис кожного учня покласти на кер1вниюв команд.

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

заборонених законодавством У кражи.

4. КЗВО «Одеська академ!я неперервноТ осв!ти ОдеськоУ обласноУ ради»

(Задорожна Л.К.):

4.1. Здшснити орган1защйно - - методичне забезпечення проведения

Туршру.

4.2. Результати Туртру розм!стити на сайтах Департаменту осв!ти I

науки Одесько'1 обласно! державно! адмшютрацп' та КЗВО «Одеська академ!я

неперервноТ осв!ти ОдеськоУ обласноТ ради».

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департам' О. А. Лончак



Додаток 1 до наказу
Департаменту освгги 1 науки
облдержадмшютращУ
в д » жовтня 20 1 8 №

Склад оргком!тету
обласного туршру юних ф!зик!в

Абозша Такля
Михашпвна

голова оргком!тету, заступник начальника управления -
начальник В1дд1лу професшноУ осв!ти управл!ння
дошкшьноТ, загальноТ середньоУ та профес!йно1 осв!ти

Задорожна
Любое
Кирил1вна

заступник голови оргкомггету, кандидат ф!лософських
наук, в. о. ректора КЗВО «Одеська академ!я неперервноТ

Одесько! обласно'1 ради».

Колебошин
Валер!й Якович

директор комунального закладу «Р1шельевський л!цей»

Богатий Юрш
Валентинович

завщувач В1ддшу шновацшного 1 творчого розвитку
особистост! КЗВО «Одеська академ!я неперервноТ осв!ти
ОдеськоТ обласноТ ради».

Ятвецька
Лариса 1ван1вна

завщувач науково-методичноТ лаборатор!*! природничих
дисципл1н та географп КЗВО «Одеська академ!я
неперервноУ осв!ти ОдеськоУ обласно'Г ради».



Додаток 2 до наказу
Департаменту осв!ти 1 науки
облдержадмшютрацн
в д » жовтня 20 1 8 №

Склад жур!
обласного туршру юних ф!зик!в

Колебошин
Валерш Якович

голова жур1, кандидат ф!зико-математичних наук, доцент,
директор комунального закладу «Р1шельевський лщей»

Шаповалов 1гор
Петрович

заступник голови жур!, кандидат ф!зико-математичних
наук, науковий сшвроб!тник кафедри теоретично! ф!зики
Одеського нацюналъного ун!верситету 1мен1 1.1.
Мечникова

Вжтор Павло
Андр1йович

кандидат ф!зико-математичних наук, доцент, викладач
комунального закладу «Р1шельевський л!цей»

Гоцульський
Володимир
Якович

доктор ф!зико-математичних наук, професор Одеського
нацюнального ун!верситету 1м. 1.1. Мечникова

Даньо Людмила
Павл!вна

учитель Одеського навчально-виховного комплексу
«Морський л!цей -- загальноосв!тня школа № 24 I -- III
ступешв» ОдеськоУ м1ськоУ ради
викладач Одеського морех!дного коледжу техн!чного
флоту Нацюнального ушверситету «Одеська морська
академш> ^̂

Златов Серий
1ванович

Златев Георпй
1ванович

Учитель ОЗ «Спец1ал1зована загальноосв!тня школа
1нтернат «Болградська пмназ!я 1м. Г.С. Раковського»

Катц Андрш
Михайлович

асп!рант Одеського нац!онального уюверситету
1мен1 1.1. Мечникова

Колесшкова
Оксана
Анатол1Увна

викладач комунального закладу «Р!шельевський л!цей»

Кузьм1н
Стан! слав
Олександрович

студент Одеського нацюнального ушверситету 1м. 1.1.
Мечникова



Кричун 1ван
Серпйович

методист навчально-методичного центру професшно-
техшчноТ освтти в Одеськш облает!

Манакш Вадим
Леоюдович

викладач комунального закладу «Ршельевський лщей»

Маслеева Наталя
Володимир1вна

кандидат ф!зико-математичних наук, доцент Одеського
нацюнального ушверситету 1меш 1.1. Мечникова

Ол1ф1ренко
Юл1я
Олександр1вна

учитель Одеського л!цею «Приморський» Одесько'Г
м!ськоТради

Солецький
Роман
Миколайович

студент Одеського нацюнального ушверситету 1м. 1.1.
Мечникова

Твардовський
Дмитро
Свгенович

студент Одеського нацюнального ушверситету 1м. 1.1.
Мечникова

Тепляков
Олександр
В1кторович

викладач комунального закладу «Ршельевський лщей»

Юрганова
1рина
Володимир1вна

учитель ОдеськоТ загальноосв!тньоТ школи № 82 1-11
ступешв ОдеськоТ м1сько1 ради

Ятвецький
Володимир
Мойсейович

старший викладач КЗВО «Одеська академ!я неперервноУ
освети Одесько'Г обласно'Г ради

Заступник начальника управлшня -
начальник В1дд1лу профес1йно'Г осв!ти
управл!ння дошкшьноТ, загально'Г середньо'Г
та професшно'Г осв!ти Т. М. Абозша


