
Про завершення ІV Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і 
психології 

 

Закінчився ІV етап Всеукраїнської олімпіади з педагогіки та психології, 

що проходила з 6 по 11 квітня 2014 року в м. Запоріжжі на базі 

спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернат санаторного типу №7. 

Закриття IV Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і 

психології відбулося 11 квітня 2014 року в актовій залі Запорізької обласної 

санаторної школи-інтернат №7 за участю директора Департаменту освіти і 

науки Запорізької обласної державної адміністрації Ярмощука М.А., 

заступника директора Департаменту Захарчука В.М., ректора Комунального 

закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради Пашкова В.В., членів журі та оргкомітету 

олімпіади.  

В заключному етапі олімпіади з педагогіки і психології змагалися учні 

11 класів з 25 областей України.  

За результатами теоретичного і практичного турів журі одноголосно 

визначило нагородити:  

- Дипломом І ступеня -   

-Горецька Єлизавета Валеріївна,  учениця  11 класу, Хмельницький 

ліцей № 17 м. Хмельницького;  

-Сидоренко Олександра Анатоліївна, учениця 11 класу, Ніжинський 

ліцей Ніжинської міської ради Чернігівської області при Ніжинському 

державному університеті ім. Миколи Гоголя; 

- Дипломом ІІ ступеня -  

-Груник  Катерина Анатоліївна, учениця  11 класу, Комунальний заклад 

«Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради  

Волинської області»;   

-Пац Еветта Геннадіївна, учениця 11 класу, Горлівський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 – 

багатопрофільний ліцей «Лідер» Горлівської міської ради Донецької 

області»;  

-Плахоніна Марія Андріївна, учениця 11 класу, Запорізька гімназії № 6 

Запорізької міської ради Запорізької області;   

-Хміль Тетяна Михайлівна,  учениця 11 класу, Ужгородська 

загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради;  

- Дипломом ІІІ ступеня  -  

-Десятнікова Наталя Миколаївна, учениця 11 класу, Херсонський 

Академічний ліцей імені О.В. Мішукова при Херсонському державному 

університеті Херсонської міської ради Херсонської області;  

-Журавльова Аліна Вячеславівна,  учениця  11 класу, гімназія 

міжнародних відносин № 323 м. Києва;  



-Іванова Альона Ігорівна, учениця 11 класу, Харківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 118 Харківської міської ради Харківської області;    

-Портницьку Анну Андріївну,  ученицю  11 класу ліцею № 25 імені 

М.О. Щорса м. Житомира;  

-Сокур Дарію Сергіївну, ученицю 11 класу Бучанської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

іноземних мов;  

-Тодерян Діана Аліківна,  учениця 11 класу, Коровійська 

загальноосвітня школа   І-ІІІ ступенів Глибоцького району  Чернівецької 

області;  

-Шаповал Марину Олександрівну, ученицю 11 класу Полтавської 

гімназії «Здоров’я» № 14 Полтавської міської ради Полтавської області. 

Дипломи учасникам та переможцям вручили директор Департаменту 

освіти і науки Ярмощук М.А та голова журі, ректор Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної  академії, професор, доктор педагогічних наук 

Шоробура І.М. 

Від Комунального закладу «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької облсної ради учасники 

олімпіади нагороджені грамотами за особливі досягнення у 25 номінаціях. 

Грамоти вручив ректор інституту Пашков В.В. 

Вихованцями санаторної школи-інтернат №7 для гостей було 

підготовлено святковий концерт.  

Всім учасникам олімпіади вручено сувеніри на згадку та подарунки від 

Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру і КЗ 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР. 

Для учасників олімпіади та членів журі були записані диски з фото та 

відеоматеріалами. 

У ході проведення олімпіади для учнів-учасників, супроводжуючих 

керівників команд та членів журі були організовані творчі зустрічі з 

викладачами та керівництвом Запорізького національного університету, 

екскурсії по музеям та заповіднику острова Хортиця, вистави художніх 

колективів міста Запоріжжя. 

По закінченні урочистого закриття олімпіади, перехідний вимпел було 

передано представнику Полтавської області - Шаповал Марині,  учениці  11 

класу Полтавської гімназії «Здоров’я» № 14. 
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