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Шановний Ярославе Валерійовичу!

Дозвольте висловити повагу та щиру подяку Вам і Вашим підлеглим за 
сприяння в проведенні районних предметних олімпіад та районного 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Хочеться 
відзначити високий організаційний рівень проведення, чіткість, надзвичайно 
доброзичливу атмосферу, створену викладачами та студентами університету 
під Вашим безпосереднім керівництвом.

Просимо Вас висловити подяку викладачам, які прийняли участь в 
оцінюванні та захисті науково-дослідницьких робіт учнів району у І 
(районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук:

Драгієвій Людмилі Василівні, кандидату педагогічних наук, старшому 
викладачу кафедри технологічної і професійної освіти та загальнотехнічних 
дисциплін;

Федоровій Ользі Василівні, кандидату фізико-математичних наук, 
доценту, завідувачу кафедри технологічної і професійної освіти та 
загальнотехнічних дисциплін;

Івлієвій Ользі Михайлівні, кандидату педагогічних наук, доценту, 
завідувачу кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності;

Букатовій Оксані Михайлівні, кандидату педагогічних наук, старшому 
викладачу кафедри технологічної і професійної освіти та загальнотехнічних 
дисциплін;

Щоголевій Тетяні Миколаївні, викладачу кафедри технологічної і 
професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін;

Баштовенко Оксані Анатоліївні, кандидату біологічних наук, доценту 
кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури;

Граматик Надії Василівні, кандидату педагогічних наук, старшому 
викладачу кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та 
соціальної освіти;

Продановій Олені Миколаївні, викладачу кафедри загальної та 
практичної психології;
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Атмажову Івану Дмитровичу, кандидату педагогічних наук, старшому 
викладачу кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та 
спеціальної освіти;

Делюсто Марині Сергіївні, кандидату філологічних наук, доценту 
кафедри української мови і літератури;

Соколовій Аллі Василівні, кандидату філологічних наук, доценту 
кафедри української мови і літератури;

Фоміній Лілії Георгіївні, кандидату філологічних наук, доценту кафедри 
української мови і літератури;

Романюк Ілоні Валентинівні, кандидату філологічних наук, старшому 
викладачу кафедри української мови і літератури;

Свищ Наталі Михайлівні, викладачу кафедри загальної та практичної 
психології;

Шиляєвій Тетяні Володимирівні, викладачу кафедри англійської мови та 
перекладу;

Ткаченко Ларисі Харитонівні., викладачу кафедри англійської мови та 
перекладу;

Абросімову Євгенію Олександровичу, викладачу кафедри інформатики 
та інформаційної діяльності;

Пінтійській Олені Василівні, викладачу кафедри математики, 
інформатики та інформаційної діяльності;

Дзіковській Ларисі Миколаївні, кандидату філологічних наук, доценту 
кафедри загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури;

Бухнієвій Олені Анатоліївні, кандидату педагогічних наук, доценту 
кафедри музичного та образотворчого мистецтва;

ГІаньків Галині Степанівні, кандидату мистецтвонавства, викладачу 
кафедри музичного та образотворчого мистецтва;

Морошан Наталі Володимирівні, канд, історичних наук, доценту 
кафедри української і всесвітньої історії та культури;

Акчебаш Альоні Василівні, викладачу кафедри української і всесвітньої 
історії та культури;

Єрич Тетяні Григорівні, старшому викладачу кафедри української і 
всесвітньої історії та культури;

Метіль Анастасії Сергіївні, кандидату юридичних наук, старшому 
викладачу кафедри української і всесвітньої історії та культури.

Окремі слова вдячності хочеться висловити Мізюк Вікторії Анатоліївні - 
кандидату педагогічних наук, доценту кафедри математики, інформатики та 
інформаційної діяльності за бездоганну організацію та підготовку районної 
олімпіади з інформаційних технологій, співпрацю із закладами загальної 
середньої освіти Ізмаїльського району. Завдяки професійності та 
відповідальності викладачів кафедри Дмитрієвої Марини Вікторівни та 
Абросімова Євгенія Олександровича була проведена олімпіада, об’єктивно та 
якісно перевірені та оцінені тести і творчі роботи учасників.

Висловлюємо також подяку Берестецькій Марині Олександрівні, 
інспектору наукового відділу, за надану допомогу в організації районних 
предметних олімпіад та І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.



Завершується 2019 рік, і дуже приємно, що вій приніс позитивні 
моменти нашої співпраці, розширення зв’язків. Бажаємо у новому 2020 році 
Вам і всьому колективу Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету здоров’я, радості, нових досягнень і успіхів, нових ідей, нових 
можливостей і прагнень, нових просторів натхнення!

Нехай цей рік буде роком здійснення мрій і втілення в життя всіх 
заповітних бажань! Нехай у кожного з Вас у цьому році буде якомога більше 
щасливих днів!

Сподіваємось на подальшу пліднудайпрапю з Вами.

З повагою і вдячністю,

начальник відділу освіти

завідувачка районного 
методичного кабінету

5JF.I . Якименко

М.Д. Кір’як


