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Про проведення фінальних
етапів Всеукраїнських учнівських
турнірів юних правознавців, біологів,
економістів, математиків імені професора
М. Й. Ядренка, хіміків, географів,
інформатиків, винахідників і
раціоналізаторів, фізиків
у 2018/2019 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 7 листопада 2011 року за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і
науки України від 02.08.2018 № 849 «Про проведення Всеукраїнських
учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному
році» та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої
молоді
НАКАЗУЮ:
1. Провести фінальні етапи Всеукраїнських учнівських турнірів юних
правознавців,
біологів, економістів,
математиків
імені
професора
М. Й. Ядренка, хіміків,
географів,
інформатиків,
винахідників
і
раціоналізаторів, фізиків у 2018/2019 навчальному році (далі - фінальні етапи
Всеукраїнських турнірів) у жовтні-листопаді 2018 року.
2. Департаменту
загальної
середньої
та
дошкільної
освіти
(Кононенко Ю. Г.) забезпечити контроль за проведенням фінальних етапів
Всеукраїнських турнірів.
3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти»
(Спірін О. М .) здійснити організаційне та науково-методичне забезпечення
проведення фінальних етапів Всеукраїнських турнірів.
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4. Структурним підрозділам освіти і науки місцевих органів виконавчої
влади, інститутам післядипломної педагогічної освіти, закладам освіти,
відповідальним за організацію та проведення фінальних етапів Всеукраїнських
турнірів у 2018/2019 навчальному році, забезпечити їх проведення згідно з
додатком 1 у строки, визначені додатком 2.
5. Призначити:
1) координаторів фінальних етапів Всеукраїнських турнірів згідно з
додатком 3;
2) експертів-консультантів фінальних етапів Всеукраїнських турнірів
згідно з додатком 4.
6. Утворити оргкомітети і журі фінальних етапів Всеукраїнських турнірів
згідно з додатками 5-22.
7. Керівникам структурних підрозділів освіти і науки місцевих органів
виконавчої влади, ректорам (директорам) установ та закладів освіти відрядити
учасників, керівників команд, експертів-консультантів, членів оргкомітетів та
журі фінальних етапів Всеукраїнських турнірів до місць проведення згідно з
додатками 5-22.
8. Фінансування проведення фінальних етапів Всеукраїнських турнірів
здійснити в межах асигнувань, передбачених місцевими бюджетами, та за
рахунок коштів, не заборонених законодавством.
9. Оплату відряджень експертів-консультантів, членів оргкомітетів, журі та
координаторів фінальних етапів Всеукраїнських турнірів здійснити за рахунок
установ, у яких вони працюють чи навчаються.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Л. М. Гриневич

Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
в ід
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Перелік установ, відповідальних за організацію і проведення
фінальних етапів Всеукраїнських турнірів
у 2018/2019 навчальному році
1. Ю них правознавців - Департамент освіти і науки Вінницької обласної
державної адміністрації (в. о. Буняк В. В.), комунальний вищий навчальний
заклад «Вінницька академія неперервної освіти» (Дровозюк С. І.).
2. Ю них біологів - Департамент освіти і науки Хмельницької обласної
державної адміністрації (Фасоля О. І.), Хмельницький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти» (Берека В. Є.).
3. Ю них економістів - управління освіти, науки та молоді Волинської
обласної державної адміністрації (Плахотна Л. В.), Волинський
інститут
післядипломної педагогічної освіти (Олешко П. С.).
4. Ю них математиків імені професора М. Й. Ядренка
освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної
(Криницький Є. А.) та Комунальний вищий навчальний заклад
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Зубко А.

Департамент
адміністрації
«Херсонська
М.)-

5. Ю них хіміків - управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації (Таргонський Г. М .), Рівненський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти (Черній А. Л.).
6. Ю них географів - Департамент освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації (Харченко О. В.), Полтавський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. (Петроградського (Зелюк В. В.).
7. Ю них інформатиків - Департамент освіти, науки та молодіжної
політики
Івано-Франківської
обласної
державної
адміністрації
(Кімакович В. Є.), Івано-Франківський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти (Зуб’як Р. М .).
8. Ю них винахідників і раціоналізаторів - Київський національний
університет імені Тараса Шевченка (Губерський Л. В .), Український
фізико-математичний
ліцей
Київського
національного
університету
імені Тараса Шевченка (Салівон Г. І.).
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9.
Ю них фізиків - управління освіти і науки Житомирської обласної
державної адміністрації (Шевчук Н. П), Житомирський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти (Смагін 1.1.).

Директор Державної наукової
установи «Інститут модернізації
змісту освіти»

О. М. Спірін

Директор-департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від

Строки проведення фінальних етапів Всеукраїнських турнірів
у 2018/2019 навчальному році
1. Ю них правознавців - з 24 до 28 жовтня 2018 року у м. Вінниця.
2. Ю них біологів м. Хмельницький.

з

. 3. Ю них економістів м. Луцьк.

28 жовтня до

02

листопада

2018 року

у

з 28 жовтня до 01 листопада 2018 року у

4. Ю них математиків імені професора М. Й. Ядренка - з 28 жовтня
до 02 листопада 2018 року у м. Херсон.
5. Ю них хіміків
м. Рівне.

-

з

28 жовтня

до

02

листопада

2018 року

у

6. Ю них географів - з 29 жовтня до 02 листопада 2018 року у м. Полтава.
7. Ю них інформатиків
м. Івано-Франківськ.

- з

01

до

05

листопада

2018 року

у

8. Ю них винахідників і раціоналізаторів - з 04 до 09 листопада 2018 року
у м. Київ.
9. Ю них фізиків - з 23 до 28 листопада 2018 року у м. Житомир.

Директор Державної наукової
установи «Інститут модернізації
змісту освіти»

О. М. Спірін

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток З
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від
У/Р/і

Список координаторів
фінальних етапів Всеукраїнських турнірів
у 2018/2019 навчальному році
1. Ю них правознавців - Євтушенко Р. І., головний спеціаліст Міністерства
освіти і науки України (далі Міністерство).
2. Ю них біологів - Мистюк С. П., начальник відділу Державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти» (далі Інститут).
3. Ю них економістів - Бурлака О. М ., методист Інституту.
4. Ю них математиків імені професора М. И. Ядренка завідувач сектору Інституту.

Гунько Л. В.,

5. Ю них хіміків - Черепіна Н. В., методист Інституту.

6. Ю них географів - Гладковський Р. В., головний спеціаліст Міністерства.
7. Ю них інформатиків - Паньков А. В., начальник відділу Інституту.
8. Ю них винахідників і раціоналізаторів - Кремінський Б. Г., головний
науковий співробітник Інституту.
9. Ю них фізиків - Кремінський Б. Г., головний науковий співробітник
Інституту.

Директор Державної наукової
установи «Інститут модернізації
змісту освіти»

Директор Департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 4
до наказу М іністерства
освіти і науки України

ВІД
Список експертів - консультантів фінальних етапів
Всеукраїнських турнірів у 2018/2019 навчальному році
1. Ю них правознавців - Ладиченко Віктор Валерійович, завідувач кафедри
Н аціонального університету біоресурсів і природокористування України,
професор, доктор юридичних наук.
2. Ю них біологів Костильов Олександр Васильович, доцент
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, кандидат
біологічних наук.
3. Ю них економістів
Сторошук Богдан Дмитрович,
доцент
Чернівецького національного університету імені Ю рія Федьковича, кандидат
економічних наук.
4. Ю них математиків імені професора М. Й. Ядренка - Панасенко Олексій
Борисович, доцент Вінницького державного педагогічного університету
ім ені М ихайла Коцю бинського, кандидат фізико-математичних наук.
5. Ю них хіміків - Пивоваренко Василь Георгійович, професор Київського
національного університету ім ені Тараса Ш евченка, доктор хім ічних наук.
6. Ю них географів - Зеленська Любов Іванівна, завідувач кафедри
Дніпровського національного університету ім ені Олеся Гончара, професор,
доктор педагогічних наук.
7. Ю них інформатиків - М іца Олександр Володимирович, завідувач
кафедри
Державного
вищого
навчального
закладу
«Ужгородський
національний університет», кандидат технічних наук.
8. Ю них винахідників і раціоналізаторів - Химинець Василь Васильович,
завідувач кафедри Закарпатського інституту післядипломної педагогічної
освіти, професор, доктор фізико-математичних наук.
9. Ю них фізиків - Орлянський Олег Ю рійович, доцент Дніпровського
національного університету ім ені Олеся Гончара, кандидат фізикоматематичних наук.

Директор Держ авної наукової
установи «Інститут м одернізації
зм істу освіти»

О. М . Спірін

Директор департаменту загальної
середньої та дош кільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 5
до наказу М іністерства
освіти і науки України
в ід

ОРГКОМІТЕТ
фінального етапу X V I Всеукраїнського учнівського турніру ю них правознавців
Буняк
Володимир
Володимирович

в. о. директора Департаменту освіти і науки Вінницької
обласної держ авної адміністрації (голова)

Євтушенко
Раїса Іванівна

головний спеціаліст М іністерства
України (заступник голови)

Чорна
Олена Афанасіївна

заступник директора Департаменту освіти і науки
Вінницької
обласної
державної
адміністрації
(заступник голови)

Дровозю к Степан
Іванович

ректор комунального вищого навчального закладу
«Вінницька академія неперервної освіти» (заступник
голови)

Степанова
Наталія М ихайлівна

доцент
Черкаського
обласного
післядипломної освіти
педагогічних
Черкаської обласної ради (секретар)

Гаценко
Анатолій
Олександрович

комендант
гуртожитку
комунального
вищого
навчального закладу «Вінницька академія неперервної
освіти»

Зарудна
Ірина Василівна

м етодист комунального вищого навчального закладу
«Вінницька академія неперервної освіти»

Лесик
О лексій Васильович

завідувач відділу комунального вищ ого навчального
закладу «Вінницька академія неперервної освіти»

Павловська-Кравчук
Вікторія Анатоліївна

директор
Харківського
приватного
виховного комплексу «Вересень»

Романова
Зоя М иколаївна

директор закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 16 Вінницької міської ради»

освіти

і

науки

інституту
працівників

навчально-
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Рябоконь
Ольга Володимирівна

проректор комунального вищ ого навчального закладу
«Вінницька академія неперервної освіти»

Савчук
Надія Іллівна

методист комунального вищого навчального закладу
«Вінницька академія неперервної освіти»

Усатенко
Ігор Андрійович

завідувач відділу комунального вищ ого навчального
закладу «Вінницька академія неперервної освіти»

Яценко
Оксана Василівна

директор Департаменту освіти Вінницької міської ради

Директор Держ авної наукової
установи «Інститут м одернізації
зм істу освіти»

О. М. Спірін

Директор^Щпартаменту загальної
середньої та дош кільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 6
до наказу М іністерства
освіти і науки України
від
ЖУРІ
фінального етапу X V I Всеукраїнського учнівського турніру
ю них правознавців
Ковальський
Віктор Семенович

президент видавничої організації Ю рінком Інтер,
професор
А кадем ії адвокатури
України,
доктор
юридичних наук (голова) (за згодою )

М уза
Олег Валентинович

професор
А кадем ії адвокатури
України,
доктор
ю ридичних наук, старший науковий співробітник
(заступник голови) (за згодою )

П етухов
Сергій Ігорович

заступник М іністра ю стиції України (заступник голови)
(за згодою )

Бляшенко
Наталія М иколаївна

учитель Запорізького навчально-виховного комплексу
№ 67 Запорізької міської ради Запорізької області

Божнюк
Дар’я Ю ріївна

заступник директора Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій
області

Бугайко
Ю лія Олексіївна

викладач
Вінницького
коледж у
архітектури Київського
національного
будівництва і архітектури

Бухонський
Сергій Олександрович

доцент Херсонського факультету О деського державного
університету внутріш ніх справ, кандидат юридичних
наук

Власюк
Владислав Вікторович

генеральний Директор Директорату з прав людини,
доступу до правосуддя та правової обізнаності
М іністерства ю стиції України (за згодою )

Власюк
Віталій Вікторович

адвокат, керуючий партнер ю ридичної фірми «єПраво»,
викладач Національної академії прокуратури України

Г аєвий
Ігор Олегович

заступник декана Української інж енерно-педагогічної
академії

Гейко
Ірина М иколаївна

заступник директора Путрівського навчально-виховного
комплексу
«гімназія
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад»
Васильківської районної ради Київської області

будівництва і
університету
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Г оловчук
Ю лія Володимирівна

начальник
відділу
Г оловного
територіального
управління ю стиції у Вінницькій області

Г ончак
А ндрій Богданович

експерт проекту Верховного комісара з національних
менш ин ОБОЄ в Україні (за згодою )

Грицкж
Ольга Олександрівна

учитель
комунального
закладу
«Калинівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-гімназія»
Вінницька область

Дністрянська
Наталія Володимирівна

учитель Комунального закладу «Луцька гімназія
№ 18» Луцької міської ради Волинської області»

Євстіфєєв
Микита Ігорович

студент Приватної установи «Університет «Київська
школа економіки»

Зорнік
Тетяна Євгеніївна

учитель Коростиш івської гуманітарної гім назії №
імені Т. Г. Ш евченка Ж итомирської області

Іванюк
Інна Володимирівна

директор
Тернопільського
навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів правовий ліцей № 2»

Клименко
Нінель Павлівна

викладач Інституту післядипломної педагогічної освіти
Київського університету ім ені Бориса Грінченка,
кандидат історичних наук

Комаров
Олександр Дмитрович

асистент Національного юридичного університету імені
Ярослава М удрого, кандидат юридичних наук

Костилєв
Олександр М ихайлович

спеціаліст з прав людини М оніторингової м ісії ООН з
прав людини в Україні Управління Верховного комісара
ООН з прав, кандидат юридичних наук (за згодою )

Крестовська
Наталя М иколаївна

завідувач
кафедри
М іжнародного
гуманітарного
університету, професор, доктор юридичних наук

Криницька
Наталія Валентинівна

національний
координатор
з
міжнародного
гуманітарного права Товариства Червоного Хреста
України (за згодою )

Крук
Ю лія А ндріївна

адвокат, бізнес-радник з міжнародного права, кандидат
юридичних наук (за згодою )

Кузьменко
Олександр Васильович

доцент
Національного
технічного
університету
«Харківський
політехнічний
інститут»,
кандидат
педагогічних наук
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Лавров
Валерій Олексійович

учитель Тиврівського ліцею -інтернату
підготовки в галузі науки

Любуня
Вадим Васильович

учитель комунального закладу «Гуманітарна гімназія
№ 1 ім ені М. І. Пирогова Вінницької міської ради»

М айорський
Вячеслав Віталійович

заступник директора Чорноморської загальноосвітньої
ніколи І-ІІІ ступенів № 1 Чорноморської міської ради
О деської області, кандидат педагогічних наук

Манзар
А ндрій М ихайлович

головний спеціаліст з питань виявлення та запобігання
корупції Головного територіального управління ю стиції
у Вінницькій області

Машика
Віктор Томашович

учитель М укачівського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний
заклад» № 6 М укачівської міської ради Закарпатської
області

Павловська
Людмила М иколаївна

доцент
Національного
ю ридичного
університету
імені Ярослава М удрого, кандидат ю ридичних наук

Пашенько
Ольга Трифонівна

учитель
Немирівського
навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1
ім. М. Д. Леонтовича-гімназія»

Письменна
Олена Пилипівна

доцент
Донецького
національного
університету
ім ені Василя Стуса, кандидат юридичних наук

Пікановська
Лариса Василівна

директор Вінницького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою )

Поповська
Оксана Анатоліївна

завідувач методичного кабінету Ж меринского району
Вінницької області

Свистун
Владислав Сергійович

студент Національного
ім ені Ярослава М удрого

Селіваненко
Володимир
Володимирович

координатор освітніх програм Am nesty International в
Україні, кандидат юридичних наук (за згодою )

Силенко
Валерій Анатолійович

учитель П ерш ої міської гім назії Черкаської міської ради
Черкаської області

Славінська
Світлана Іванівна

учитель
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
с. Радівка Калинівського району Вінницької області

юридичного

поглибленої

університету
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Ф іліпенко
Тетяна М ихайлівна

учитель Комунального закладу «Курахівська гімназія
«П рестиж» (школа І ступеня з поглибленим вивченням
інозем них мов та гімназія) М ар’їнської районної ради
Донецької області

Ф ісун
Едуард Геннадійович

учитель Комунального закладу «Полтавський міський
багатопрофільний ліцей № 1 ім. І. П. Котляревського
Полтавської міської ради Полтавської області»

Фурман
Віра Костянтинівна

завідувач кабінету Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти

Директор Держ авної наукової
установи «Інститут м одернізації
зм істу освіти»

ЪЯ'
..
Директор департаменту загальної
середньої та дош кільної освіти

ґу\ ЯА
СШлх£

V ^

О. М. Спірін

1,
/1

Ю. Г. Кононенко

Додаток 7
до наказу М іністерства
освіти і науки України
в
і д
//07,

ОРГКОМІТЕТ
фінального етапу X V II Всеукраїнського учнівського турніру
ю них біологів
Фасоля
Олег Іванович

директор
Департаменту
освіти
і
науки
Хмельницької обласної держ авної адміністрації
(голова)

Берека
Віктор Євгенович

ректор
Хмельницького
обласного
післядипломної педагогічної освіти
голови)

Дупляк
Тетяна Василівна

заступник директора Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної держ авної адміністрації
(заступник голови)

М истюк
Світлана Петрівна

начальник відділу Державної наукової установи
«Інститут м одернізації зм істу освіти» (заступник
голови)

М ердух
Іван Іванович

завідувач
лабораторії
Івано-Франківського
обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти (секретар)

Блажиєвська
Валентина М иколаївна

заступник начальника управління - начальник
відділу загальної середньої та дош кільної освіти
Департаменту освіти
і науки Хмельницької
обласної держ авної адміністрації

Г ончарук
Григорій Макарович

директор
Хмельницького
обласного
центру
науково-технічної творчості учнівської молоді

Гребень
Ольга Віталіївна

м етодист Хмельницького обласного
післядипломної педагогічної освіти

Губай
Світлана Василівна

заступник директора Департаменту освіти та науки
Хмельницької міської ради

Дзісь
М ихайло Семенович

голова
Чорноострівської
селищ ної
ради
Хмельницького району Хмельницької області (за
згодою )

інституту
(заступник

інституту
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Дячок
Василь Володимирович

голова
Розсош анської
сільської
Хмельницького району Хмельницької
(за згодою )

Загарук
Євген Васильович

заступник сільського голови з гуманітарних питань
Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького
району Хмельницької області (за згодою )

Зарембовська
Лариса П етрівна

головний бухгалтер Хмельницького обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти

Климчук
Василь Васильович

директор
Хмельницького
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді

Колесник
Наталія В ’ячеславівна

в. о. директора Хмельницького обласного центру
туризму і краєзнавства учнівської молоді

Курманський
Ю рій Іванович

директор Хмельницького ліцею
Хмельницької обласної ради

М ирна
Лілія Анатоліївна

м етодист Хмельницького обласного
післядипломної педагогічної освіти

Н етреба
Тетяна Вікторівна

голова Гвардійської сільської
району Хмельницької області

Омельчук
Олег М иколайович

ректор Хмельницького університету управління та
права (за згодою )

Остапова
Н іна П етрівна

начальник відділу освіти, м олоді, спорту, культури і
туризму виконкому М едж ибізької селищ ної ради
Летичівського району Хмельницької області

Пилипак
М арина М иколаївна

в.о. директора Хмельницького
творчості дітей та юнацтва

Попик
Олександр Ф едорович

проректор Хмельницького обласного
післядипломної педагогічної освіти

Старченко
Світлана Володимирівна

начальник
управління
освіти
і
науки
Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької
області

ради
області

ІІ-ІІІ ступенів

ради

інституту

Хмелького

міського

палацу

інституту
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Харчук
Антоніна М ихайлівна

заступник директора Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної держ авної адміністрації

Ш еремета
Світлана Олексіївна

начальник відділу освіти, молоді та спорту
Хмельницької районної держ авної адміністрації

Директор Держ авної наукової
установи «Інститут м одернізації
зм істу освіти»

О. М . Спірін

Директор департаменту загальної
середньої та дош кільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 8
до наказу М іністерства
освіти і науки України
ВІД

ЖУРІ
фінального етапу X V II Всеукраїнського учнівського турніру
ю них біологів
Компанець
Тарас Анатолійович

заступник директора навчально-наукового центру
«Інститут
біології
та
медицини»
Київського
національного університету ім ені Тараса Ш евченка,
доцент, кандидат біологічних наук (голова)

Сенченко
Г алина Григорівна

декан
Ніжинського
державного
університету
ім ені М иколи Гоголя, доцент, кандидат хім ічних наук
(заступник голови)

А ндерсон
Оксана Анатоліївна

учитель
середньої
загальноосвітньої
І-ІІІ ступенів № 4 м. Києва

А цигейда
Інна Павлівна

викладач
академії

Балагутрак
Тетяна М иколаївна

студентка Київського
ім ені Тараса Ш евченка

Баранчук
Сергій Олексійович

учитель Білогірського ліцею ім ені І. О. Ткачука
Білогірської районної ради Хмельницької області

Безсмертна
Олеся Олексіївна

асистент
Київського
національного
університету
імені Тараса Ш евченка, кандидат біологічних наук

Береговий
Сергій М ихайлович

доцент
Київського
національного
університету
ім ені Тараса Ш евченка, кандидат біологічних наук

Бітюк
М арина Ю ріївна

учитель
навчально-виховного
м. Хмельницького

Бондар
Лариса Петрівна

учитель
Деражнянської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 3 імені Героя України Івана Зубкова
Деражнянської районної ради Хмельницької області

Бусько
П етро Борисович

студент
Київського
імені Тараса Ш евченка

Хмельницької

ніколи

гуманітарно-педагогічної

національного

університету

комплексу

національного

№

10

університету
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Вихренко
М арина Анатоліївна

учитель Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 65
м. Києва з поглибленим вивченням інозем них мов

Віркун
Валерій Олексійович

учитель
навчально-виховного
м. Хмельницького

Волков
Роман Анатолійович

завідувач
кафедри
Чернівецького
національного
університету ім ені Ю рія Федьковича, професор, доктор
біологічних наук

Гамуля
Ю рій Г арійович

доцент Харківського національного
університету
ім ені В . Н. Каразіна, кандидат біологічних наук

Г натуш
Світлана Олексіївна

завідувач
кафедри
Львівського
національного
університету ім ені Івана Франка, професор, кандидат
біологічних наук

Голуб
Сергій М иколайович

доцент
Східноєвропейського
національного
університету
імені
Л есі
Українки,
кандидат
сільськогосподарських наук

Голяр
Владислав Вікторович

студент Київського національного університету імені
Тараса Ш евченка

Гуцал
Людмила Антонівна

доцент
Хмельницької
гуманітарно-педагогічної
академії, кандидат педагогічних наук

Дерій
Сергій Іванович

доцент
Черкаського національного
університету
імені Богдана Хмельницького, кандидат біологічних
наук

Додь
Володимир
Васильович

учитель Києво-Печерського
Печерського району м. Києва

Завадська
Дарина Ігорівна

студентка Київського
ім ені Тараса Ш евченка

Загайко
А ндрій Л еонідович

проректор
Національного
фармацевтичного
університету, професор, доктор біологічних наук

Задорожний
Костянтин
М иколайович

доцент Харківського національного
університету
міського господарства імені О.М . Бекетова, кандидат
біологічних наук

Заморока
А ндрій М ихайлович

доцент Державного вищого навчального закладу
«Прикарпатський
національний
університет
ім ені Василя Стефаника», кандидат біологічних наук

ліцею

комплексу

№ 171

національного

№ 4

«Л ідер»

університету
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Зінченко
Олександр Павлович

доцент
Східноєвропейського
національного
університету ім ені Л есі Українки, кандидат біологічних
наук

Іваненко
Ольга Володимирівна

приватний підприємець (за згодою )

Ісакова
Л адаГ лібівна

студентка Київського
ім ені Тараса Ш евченка

Колесник
Олег Борисович

доцент Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет», кандидат
біологічних наук

Котик
Талліна Станіславівна

заслуж ений
(за згодою )

М арцинюк
Марко Євгенійович

студент
Київського
ім ені Тараса Ш евченка

Матвеев
М икола Дмитрович

доцент
Кам’янець-Подільського
національного
університету ім ені Івана Огієнка, кандидат біологічних
наук

М іронова
Наталія Геннадіївна

завідувач кафедри Хмельницького національного
університету, доцент, доктор сільськогосподарських
наук

Наумова
Марія Олександрівна

студентка Київського національного університету імені
Тараса Ш евченка

Оверчук
Олександр
Олександрович

учитель комунального закладу «Рівненський обласний
науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської
обласної ради

Самойлов
А ндрій М ихайлович

учитель Харківської гімназії № 47 Харківської міської
ради Харківської області

Самсонюк
Людмила
Володимирівна

учитель
Новоуш ицької
загальноосвітньої
І-ІІІ ступенів № 2 Хмельницької області

Скрипник
Наталія Вячеславівна

заступник директора навчально-наукового центру
«Інститут
біології
та
медицини»
Київського
національного університету ім ені Тараса Ш евченка,
доцент, кандидат біологічних наук

вчитель

національного

України,

національного

університету

м. Запоріжжя

університету

школи

з
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Скрипник
Сергій Васильович

старший викладач Хмельницького обласного інституту
післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук

Смірнов
Олександр Євгенович

асистент
Київського
національного
університету
імені Тараса Ш евченка, кандидат біологічних наук

Смольнікова
Дарина Дмитрівна

студентка Київського
ім ені Тараса Ш евченка

Соколенко
Вадим Л еонідович

доцент
Черкаського
національного
університету
імені Богдана Хмельницького, кандидат біологічних
наук

Третяк
Олександр Петрович

декан Національного університету «Чернігівський
колегіум» ім ені Т. Г. Ш евченка, доцент, кандидат
біологічних наук

Х одосовцев
Олександр Євгенович

професор Херсонського
доктор біологічних наук

Царик
Ю лія Олександрівна

студент
Київського
ім ені Тараса Ш евченка

Ш евченко
Сергій М иколайович

доцент Хмельницького національного
кандидат сільськогосподарських наук

університету,

Ш епілов
Дмитро Романович

студент
Київського
ім ені Тараса Ш евченка

університету

Директор Держ авної наукової
установи «Інститут м одернізації
зм істу освіти»

національного

університету

державного

університету,

національного

університету

національного

О. М . Спірін

\ Директор<2департаменту
^
загальної
середньої та дош кільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 9
до наказу М іністерства
освіти і науки України

ОРГКОМІТЕТ
фінального етапу X IV Всеукраїнського учнівського турніру
ю них економістів

Плахотна
Людмила
Володимирівна

начальник управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної держ авної адміністрації (голова)

Бурлака
Олена М иколаївна

методист Державної наукової установи «Інститут
м одернізації зм істу освіти» (заступник голови)

Коцан
Ігор Ярославович

ректор
Східноєвропейського
національного
університету ім ені Л есі Українки (заступник голови)

Олешко
П етро Степанович

ректор
Волинського
інституту
післядипломної
педагогічної освіти (заступник голови)

Савчук
П етро Петрович

ректор
Луцького
національного
університету (заступник голови);

Савчук
Олена М иколаївна

учитель Волинського ліцею -інтернату Волинської
обласної ради (секретар)

Гребеню к
Тетяна Семенівна

м етодист Волинського
педагогічної освіти

Григор’єва
Наталія
Володимирівна

завідувач
відділу
Волинського
післядипломної педагогічної освіти;

Дубина
Олександр Д митрович

директор
комунального
закладу
«Луцький
навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської
ради» Волинської області

Задорожний

головний редактор журналу «Географія та економіка
в рідній школі» (за згодою )

М икола Павлович

інституту

технічного

післядипломної

інституту

2
Куш нір
Віталій Григорович

директор
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Затурцівського

меморіального

музею

В ’ячеслава Липинського (за згодою )

Лещ енко
Зіновія Богданівна

начальник управління освіти Луцької міської ради

Лозовська
Ірина М иколаївна

директор Волинського ліцею -інтернату Волинської
обласної ради

М іщ ук
Віктор Іванович

проректор Волинського інституту післядипломної
педагогічної освіти

М иколайчук
Анж ела
Володимирівна

м етодист Волинського
педагогічної освіти

Покалюк
Раїса М иколаївна

головний
бухгалтер
Волинського
післядипломної педагогічної освіти

Рибка
Олена Борисівна

учитель комунального закладу «Луцький навчальновиховний комплекс № 9 Луцької міської ради»
Волинської області

Роговська
Лариса Іванівна

головний спеціаліст управління освіти, науки та
м олоді Волинської обласної держ авної адміністрації

Рубльова
Наталія
Олександрівна

завідувач
відділу
Волинського
післядипломної педагогічної освіти

Сидорук
Степан Іванович

директор Палацу учнівської м олоді міста Луцька

Силка
Тетяна Олександрівна

заступник начальника управління освіти Луцької
міської ради;

Силюк
А натолій М ихайлович

директор
згодою )

Соломіна
Тетяна Іванівна

заступник начальника-начальник відділу управління
освіти, науки та молоді Волинської обласної
держ авної адміністрації

Волинського

інституту

післядипломної

краєзнавчого

інституту

інституту

музею

(за

з
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Ткачук
Н адія М ихайлівна

проректор Волинського інституту післядипломної
педагогічної освіти

Толстіхін
Л еонід М иколайович

директор Волинського центру туризму, спорту та
екскурсій

Директор Держ авної наукової
установи «Інститут м одернізації
зм істу освіти»

О. М. Спірін

<г*—

Директор департаменту загальної
середньої та дош кільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 10
до наказу М іністерства
освіти і науки України

від#

£

ЖУРІ
фінального етапу X IV Всеукраїнського учнівського турніру
ю них економістів
Вавдію к
Наталія Степанівна

завідувач
кафедри
Луцького
національного
технічного
університету,
професор,
доктор
економічних наук (голова)

Кирильчук
Ольга Валеріївна

доцент Київського національного університету
ім ені Тараса Ш евченка, кандидат економічних
наук (заступник голови)

П алехова
Вікторія Антонівна

доцент
Чорноморського
національного
університету імені Петра М огили (заступник
голови)

Багрінцев
Ігор Андрійович

студент Київського національного університету
ім ені Тараса Ш евченка

Базилінська
Олена Яківна

доцент
Національного
М огилянська академія»,
наук

Бойко
Яна Сергіївна

студентка Київського національного університету
ім ені Тараса Ш евченка

Войтенко
Ю рій Олексійович

директор
П івнічно-Західного
Регіонального
Управління П ублічного акціонерного товариства
Комерційного банку «Приват Банк» (за згодою )

Гавриленко
Л ю бов Іванівна

заступник директора Криворізької гім назії № 95
Криворізької міської ради Дніпропетровської
області

Г ах
Оксана Степанівна

учитель
комунального
закладу
«Луцький
навчально-виховний комплекс № 26 Луцької
міської ради Волинської області»

Дементьев
Владислав Васильович

студент
Приватної
установи
«Київська школа економіки»

університету
«Києвокандидат економічних

«Університет

2
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Єлисєєва
Людмила
Володимирівна

доцент
Східноєвропейського
національного
університету імені Л есі Українки, кандидат
економічних наук

Замориленко
Н адія Л іферіївна

учитель
Бердичівського
загальноосвітнього
навчально-виховного комплексу № 4 Ж итомирської
області

Камінська
Ірина М иколаївна

доцент
Луцького
національного
технічного
університету, кандидат економічних наук

Келічавий
А рсен Вікторович

доцент Київського національного економічного
університету ім ені Вадима Гетьмана, кандидат
економічних наук

Китиченко
Сергій Олександрович

старший
викладач
навчального
закладу
неперервної освіти»

Красота
Олена Вадимівна

доцент Київського національного університету
ім ені Тараса Ш евченка, кандидат економічних
наук

Кузьмук
Ігор Ярославович

доцент Чернівецького національного університету
ім ені Ю рія Федьковича, кандидат економічних
наук

Кухар
Олег Володимирович

доцент
Національного
університету
водного
господарства та природокористування, кандидат
економічних наук

Ласійчук
П етро М ихайлович

заступник директора інформаційно-методичного
центру
департаменту
освіти
та
науки
Івано-Франківської міської ради

Лем
Тетяна Олександрівна

студентка Київського національного університету
ім ені Тараса Ш евченка

Ліщук
В іра Іванівна

доцент
Східноєвропейського
національного
університету імені Л есі Українки, кандидат
економічних наук

Ломакін
М икола Валентинович

студент Київського національного університету
ім ені Тараса Ш евченка

Ломачинська
Ірина Анатоліївна

доцент Одеського національного університету
ім ені 1.1. М ечникова, кандидат економічних наук

Комунального
«Харківська

вищого
академія

З
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М ацієнко
Ірина М иколаївна

завідувач
відділу
комунального
навчального
закладу
«Вінницька
неперервної освіти»

вищого
академія

М едведчук
Л ідія Іванівна

методист
Рівненського
обласного
післядипломної педагогічної освіти

інституту

М ельчук
Наталія М иколаївна

учитель економіки комунального закладу «Луцька
гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської
області»

М ихальчук
М арія Вячеславівна

студентка Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана

М ишко
Ольга Анатоліївна

доцент
Луцького
національного
технічного
університету кандидат економічних наук

Ніколаєнко
Сергій Миколайович

викладач Ж итомирського державного університету
ім ені Івана Франка, кандидат економічних наук

П ’ятенко
Віктор Олександрович

учитель
навчальновиховного
комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» № 1
ім ені Євгена Ш абліовського м. Каменя Каширського Волинської області

Петрушенко
Ю рій М иколайович

завідувач
кафедри
Сумського
державного
університету, професор, доктор економічних наук

Пилипенко
Вячеслав Валентинович

доцент
Сумського
національного
аграрного
університету, кандидат економічних наук

Разумовський
А ндрій Русланович

директор приватного підприємства «Будівельна
компанія «ІНВЕСТОР» (за згодою )

Синя
Ірина Ананіївна

директор
Навчально-виховного
комплексу
«Ш кола - садок «Софія» Львівської міської ради
Львівської області

Скоробогатов
А ндрій Вікторович

старший
викладач
Комунального
вищого
навчального
закладу
«Дніпропетровський
обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти»

Смолич
Дарія Валеріївна

доцент
Луцького
національного
технічного
університету, кандидат економічних наук

4
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Соловей
Дар'я Іванівна

студентка Київського національного університету
ім ені Тараса Ш евченка

Стрижеус
Людмила Василівна

доцент
Луцького
національного
технічного
університету, кандидат економічних наук

Судніцин
М ихайло
Олександрович

студент Національного авіаційного університету

Тарасюк
Олександр
М иколайович

учитель Володимир-Волинської загальноосвітньої
ніколи І-ІІІ ступенів № 5 ім ені Анатолія
Кореневського
Володимир-Волинської міської
ради Волинської області

Тимчій
Анна Олегівна

студентка Національного університету біоресурсів
і природокористування України

Усик
В іра Іванівна

докторант Київського національного економічного
університету ім ені Вадима Гетьмана, доцент,
кандидат економічних наук

Ф есіна
Ю рій Георгійович

заступник
декана
Луцького
національного
технічного
університету,
доцент,
кандидат
економічних наук

Фрасолюк
Соломія Андріївна

студентка
Східноєвропейського
ім ені Л есі Українки

Яловега
Владислав
Анатолійович

студент Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

університету

Директор Держ авної наукової
установи «Інститут м одернізації
зм істу освіти»

О. М . Спірін

департаменту загальної
середньої та дош кільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 11
до наказу М іністерства
освіти і науки України

відт £ Л //^ №

ОРГКОМІТЕТ
фінального етапу X X I Всеукраїнського учнівського турніру
ю них математиків імені професора М. Й. Ддренка
Балонь
А ндрій Богданович

заступник голови Х ерсонської
адміністрації (голова)

Гунько
Лілія Вікторівна

завідувач
сектору Держ авної наукової установи
«Інститут м одернізації зм істу освіти» (заступник голови)

Криницький
Євген Анатолійович

начальник
Департаменту науки, освіти і молоді
обласної держ авної адміністрації (заступник голови)

Зубко
Анатолій
М иколайович

ректор Комунального вищого навчального закладу
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської
обласної ради (заступник голови)

Левенець
Н іна Іванівна

заступник директора Департаменту начальник
управління дош кільної, повної загальної середньої та
спеціальної освіти Департаменту освіти, науки і молоді
обласної держ авної адміністрації ( заступник голови)

Жук
Ірина Володимирівна

вчитель Русанівського ліцею м. Києва (секретар)

Величко
Олена Володимирівна

головний бухгалтер Комунального вищого навчального
закладу. «Херсонська академія неперервної освіти»
Х ерсонської обласної ради

Ізотова
Г анна М иколаївна

завідувач
навчально-методичної
лабораторії
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська
академія неперервної освіти» Х ерсонської обласної ради

обласної державної

Кияновський
директор Комунального закладу «Навчально-виховний
Артем Олександрович комплекс «Ш кола гуманітарної праці» Херсонської
обласної ради
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Н іконов
Ю рій М иколайович

начальник управління освіти Х ерсонської міської ради
Х ерсонської області

Пономаренко
Ю лія Іванівна

м етодист
навчально-методичної
лабораторії
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська
академія неперервної освіти» Х ерсонської обласної ради

Рябоконь
Ольга Володимирівна

проректор комунального вищого навчального закладу
«Вінницька академія неперервної освіти», кандидат
географічних наук

С лободеню к
Л ідія Іванівна

проректор Комунального вищого навчального закладу
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської
обласної ради

Сургаєва
Вікторія Валеріївна

завідувач
навчально-методичної
лабораторії
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська
академія неперервної освіти» Х ерсонської обласної ради

Ю збаш ева
Галина Сергіївна

завідувач кафедри Комунального вищого навчального
закладу «Херсонська академія неперервної освіти»
Х ерсонської обласної ради

Яковенко
Олександр Євгенович

директор
,Херсонського
політехнічного
О деського політехнічного університету

коледжу

Директор Держ авної наукової установи
«Інститут м одернізації зм істу освіти»

О. М . Спірін

директор^департаменту загальної
середньої та дош кільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 12
до наказу М іністерства
освіти і науки України
в ід

ЖУРІ
фінального етапу X X I Всеукраїнського учнівського турніру
ю них математиків імені професора М. И. Ддренка
П ерестюк
М икола
Олексійович

завідувач
кафедри
Київського
національного
університету ім ені Тараса Ш евченка, професор, доктор
фізико-математичних наук (голова)

Кукуш
Олександр
Георгійович

професор Київського національного університету
ім ені Тараса Ш евченка, доктор фізико-математичних
наук (заступник голови)

Львов
М ихайло
Сергійович

професор Херсонського державного університету,
доктор фізико-математичних наук (заступник голови)

Радченко
Вадим
М иколайович

професор Київського національного університету імені
Тараса Ш евченка, доктор фізико-математичних наук
(заступник голови)

Ш аповалов
Сергій
Павлович

доцент Сумського державного університету, кандидат
фізико-математичних наук (заступник голови)

Атамась
Володимир
Васильович

доцент
Черкаського
національного
університету
ім ені Богдана Хмельницького, кандидат фізикоматематичних наук

Бедратюк
Л еонід Петрович

завідувач кафедри Хмельницького національного
університету, професор, доктор фізико-математичних
наук

Бистрянцева
Анастасія
М иколаївна

доцент Херсонського
державного
кандидат фізико-математичних наук

Верцім аха
Оксана Олегівна

студентка Київського
імені Тараса Ш евченка

В оробйова
Алла Іванівна

доцент Чорноморського національного університету
імені Петра М огили, кандидат фізико-математичних
наук

національного

університету,

університету
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В оєвода
А ліна
Л еонідівна

доцент
Вінницького
державного
педагогічного
університету ім ені М ихайла Коцю бинського, кандидат
педагогічних наук

Дяченко
Олександр
Віталійович

учитель Києво-Печерського ліцею
П ечерського району м. Києва

Жук
Тетяна Ю ріївна

студентка Київського національного університету імені
Тараса Ш евченка

Закусило
Анатолій
Іванович

доцент
Національного
педагогічного
університету ім ені М. П. Драгоманова, кандидат
фізико-математичних наук

Зашкольний
Давид
Олександрович

студент
Київського
імені Тараса Ш евченка

Зеленський
О лексій
Віталійович

доцент
К ам’янець-Подільського
національного
університету ім ені Івана Огієцка, кандидат фізикоматематичних наук

Казмерчук
Анатолій Іванович

доцент Державного вищого навчального закладу
«Прикарпатський
національний
університет
ім ені
Василя
Стефаника»,
кандидат
фізикоматематичних наук

К онет
Іван М ихайлович

професор
К ам’янець-Подільського
національного
університету ім ені Івана Огієнка, доктор фізикоматематичних наук

Кочубінська
Євгенія
Анатоліївна

асистент
Київського
національного
університету
ім ені Тараса Ш евченка, кандидат фізико-математичних
наук

Крижанівський
Олександр
Феліксович

учитель Харківського навчально-виховного комплексу
№ 45 «Академічна гімназія» Харківської міської ради
Харківської області

Курченко
Олександр
Олексійович

професор Київського національного університету
ім ені Тараса Ш евченка, доктор фізико-математичних
наук

Кузьмич
Валерій Іванович

доцент
Херсонського
державного
кандидат фізико-математичних наук

№

національного
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Котова
Ольга
Володимирівна

доцент
Херсонського
державного
кандидат фізико-математичних наук

М аслов
Олександр
Петрович

доцент Сумського державного університету, кандидат
технічних наук

М анікін
Борис Ігорович

студент
Київського
ім ені Тараса Ш евченка

М ороз
М икола Петрович

студент Національного
імені М . П. Драгоманова

М исак
Данило Петрович

учитель спеціалізованої школи № 52 з поглибленим
вивченням інформаційних технологій м. Києва

Н осенко
Олег Анатолійович

учитель Херсонського ліцею
ради

Н естеренко
О лексій
Н ікіфорович

доцент
Київського
національного
університету
ім ені Тараса Ш евченка, кандидат фізико-математичних
наук

О дінцова
Оксана
Олександрівна

доцент
Сумського
державного
педагогічного
університету ім ені А. С. Макаренка, кандидат фізикоматематичних наук

Поліщ енко
Роман Петрович

студент
Київського
ім ені Тараса Ш евченка

Плоткін
Яків Давидович

доцент
Херсонського
державного
кандидат фізико-математичних наук

університету,

П рохорович
В ’ячеслав Ігорович

студент
Київського
імені Тараса Ш евченка

університету

Рожкова
М арія М иколаївна

учитель
П олітехнічного
ліцею
Національного
технічного університету України «КІЛ» м. Києва

Рябуха
Олександра
Зіновіївна

учитель
Краматорської загальноосвітньої школи
І-ІІІ
ступенів
№ 35
з
профільним
навчанням
ім ені В . М. Ш еймана Краматорської міської ради
Донецької області

національного

педагогічного

університету

університету

університету

Х ерсонської обласної

національного

національного

університету
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Сарана
Олександр
Анатолійович

доцент Ж итомирського державного
університету
ім ені Івана Франка, кандидат фізико-математичних
наук

Сидорук
Володимир
Анатолієвич

учитель Таврівського ліцею -інтернату поглибленої
підготовки в галузі науки Вінницької області

Стеганцева
П оліна Г еоргієвна

доцент Запорізького національного
кандидат фізико-математичних наук

Сорока
Віталій Петрович

учитель комунального закладу «Рівненський обласний
науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської
обласної ради

Правдивий
Олександр
Андрійович

студент
Київського
ім ені Тараса Ш евченка

Соколовська
Ірина Степанівна

старший
викладач
Національного
університету ім ені М. П. Драгоманова

Сумарюк
М ихайло Ілліч

доцент Інституту післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області, кандидат фізико-математичних
наук

Федак
Іван Васильович

доцент Державного вищого навчального закладу
«Прикарпатський
національний
університет
імені
Василя
Стефаника»,
кандидат
фізикоматематичних наук

Харік
Олена Ю химівна

учитель Комунального закладу «Харківський фізикоматематичний ліцей № 2 7 Харківської міської ради
Харківської області»

Чернова
Оксана
Олександрівна

аспірант
Киівського
імені Тараса Ш евченка

Ш вець
Василь
Олександрович

завідувач
кафедри
Національного
педагогічного
університету ім ені М. П. Драгоманова, професор,
кандидат педагогічних наук

національного

національного

університету,

університету

педагогічного

університету
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Ш евченко
Г еоргій
М ихайлович

професор Київського національного університету
імені Тараса Ш евченка, доктор фізико-математичних
наук

Ю рчишин
А ндрій Степанович

асистент Львівського
ім ені Івана Франка

Директор Держ авної наукової
установи «Інститут м одернізації
зм істу освіти»

національного

університету

О. М. Спірін

О —*—'

Директор департаменту загальної
середньої та дош кільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 13
до наказу М іністерства
освіти і науки України

В ІД ^ € Ш £ № / / 3

2 -

ОРГКОМІТЕТ
фінального етапу X X V I Всеукраїнського учнівського турніру
ю них хіміків
Таргонський
Григорій М иколайович

начальник управління освіти і науки Рівненської
обласної держ авної адміністрації (голова)

Черепіна
Наталя Василівна

методист Державної наукової установи «Інститут
м одернізації зм істу освіти» (заступник голови)

Черній
Алла Л еонідівна

ректор
Рівненського
обласного
післядипломної педагогічної освіти
голови)

інституту
(заступник

Бур’ян
Віктор Іванович

методист
Полтавського
обласного
післядипломної
педагогічної
ім. М . В . Остроградського (секретар)

інституту
освіти

Букша
Наталія М иколаївна

методист комунальної установи «Рівненський
міський методичний кабінет» Рівненської міської
ради

Гурова
Наталія В ’ячеславівна

м етодист
Рівненського
обласного
післядипломної педагогічної освіти

Коржевський
Петро М иколайович

заступник начальника управління - начальник
відділу проф есійно-технічної та вищ ої освіти
управління освіти і науки обласної державної
адміністрації

Кузьмін
Олена Євменівна

завідувач
кабінету
Рівненського
обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти

М ельник
Надія Адамівна

проректор Рівненського обласного
післядипломної педагогічної освіти

інституту

Н естерук
Г алина Олександрівна

методист
Рівненського
обласного
післядипломної педагогічної освіти

інституту

інституту
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Сидорук
Святослав М иколайович

начальник
відділу
загальної
середньої
та
дош кільної освіти управління освіти і науки
обласної держ авної дм іністрації

Сосюк
Наталія Володимирівна

директор комунального закладу «Рівненський
обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів»
Рівненської обласної ради

Харковець
Василь Степанович

начальник управління освіти виконавчого комітету
Рівненської міської ради

Директор Держ авної наукової установи
«Інститут м одернізації зм істу освіти»

О. М. Спірін

Директор департаменту загальної
середньої та дош кільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 14
до наказу М іністерства
освіти і науки України
ВІД^ . ^ ^ Г

ЖУРІ
фінального етапу X X V I Всеукраїнського учнівського турніру
ю них хіміків
Проц
Дмитро Іванович

завідувач
кафедри
Східноєвропейського
національного університету ім ені Л есі Українки,
доцент, кандидат хімічних наук (голова)

Ляпунов
Олександр Ю рійович

старший науковий співробітник Ф ізико-хімічного
інституту ім ені О. В. Богатського Національної
академії наук України, кандидат хімічних наук
(заступник голови) (за згодою )

Бєда
Олександр Андрійович

науковий співробітник Київського національного
університету імені Тараса Ш евченка, кандидат
хім ічних наук (заступник голови)

Бабак
Тамара П етрівна

методист комунальної установи
«Дубенський
районний методичний кабінет при відділі освіти
Л убенської районної держ авної адміністрації»
Л убенської районної ради Рівненської області

Барановський
Віталій Сергійович

доцент
Тернопільського
національного
педагогічного університету ім ені Володимира
Гнатюка, кандидат хімічних наук

Барахтій
Діана Дмитрівна

студентка Київського національного університету
ім ені Тараса Ш евченка

Бичков
Костянтин Л еонідович

аспірант Київського національного університету
ім ені Тараса Ш евченка

Буденкова
Надія Марківна

доцент
Національного
університету
водного
господарства та природокористування, кандидат
хім ічних наук

Бухтіяров
Віктор Кімович

доцент Національного університету біоресурсів і
природокористування України, кандидат хімічних
наук
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Войлокова
Тетяна Іванівна

учитель Харківської гім назії №
міської ради Харківської області

47 Харківської

Волош еню к
М ирослава
Олександрівна

студентка Київського національного університету
ім ені Тараса Ш евченка

Волянська
А ся Василівна

інж енер-хімік П івденного
ґрунтоведення (за згодою )

Григоренко
Олександр Олегович

доцент Київського національного університету
ім ені Тараса Ш евченка, кандидат хімічних наук

Депутат
Вікторія М икитівна

методист
інформаційно-методичного
центру
управління освіти Сумської міської ради Сумської
області

Джавахіш вілі
Сергій Георгійович

заступник директора Кременчуцького навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів-ліцей» № 4 Кременчуцької міської
ради Полтавської області

Дорош енко
А ндрій Олегович

завідувач кафедри Харківського національного
університету ім ені В, Н. Каразіна, доктор хімічних
наук

Дубковецька
Г алина М ихайлівна

м етодист Хмельницького обласного
післядипломної педагогічної освіти

Дурилін
Дмитро Олександрович

хімік-дослідник
Товариства
з
обмеж еною
відповідальністю
«Науково-виробниче
підприємство «Укроргсинтез», кандидат хімічних
наук (за згодою )

Єзерська
Людмила Л еонідівна

учитель
Рівненської
Рівненської міської ради

Зима
Наталія Володимирівна

учитель Технологічного багатопрофільного ліцею з
загальноосвітніми
класами
м. Хмельницького
ім ені Артема М азура

Зільберман
Алла Аркадіївна

старший викладач Комунального закладу вищої
освіти «Одеська академія неперервної освіти
О деської обласної ради»

інституту

гім назії

ґрунтів

і

інституту

«Г армонія»

з
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Каліберда
М икита Сергійович

учитель
С ередньої
загальноосвітньої
1-ІЙ ступенів № 50 м. Львова

школи

Кваша
Д енис Андрійович

студент Київського національного
ім ені Тараса Ш евченка

Коваленко
Вадим Л еонідович

доцент Державного вищого навчального закладу
«Український
державний
хіміко-технологічний
університет», кандидат технічних наук

Коломієць
Олександр Віталійович

студент Харківського національного університету
ім ені В . Н. Каразіна

Крижановський
Владислав Евгенович

студент
Одеського
університету

Куцак
Світлана Олександрівна

учитель Великоолексинського навчально-виховного
комплексу «загальноосвітній навчальний заклад
І—III ступенів - дошкільний навчальний заклад»
Рівненської районної ради Рівненської області

Лукащук
Ілля М иколайович ;

викладач Рівненської медичної академії, кандидат
педагогічних наук

Ляшук
Олександр Сергійович

студент Київського національного
ім ені Тараса Ш евченка

М аксимчук
Ірина Сергіївна

учитель Рівненського природничо-математичного
ліцею «Елітар» Рівненської міської ради

Марков
Вадим Вікторович

старший викладач Харківського
університету імені В. Н. Каразіна

М аханькова
Валерія Григорівна

старший
науковий
співробітник
Київського
національного університету ім ені Тараса Ш евченка,
кандидат хімічних наук

Н едоруб
Олександр Ю рійович

учитель Полтавської гім назії № 17 Полтавської
м іської ради Полтавської області

Радіо
Сергій Вікторович

завідувач
науковою
частиною
Донецького
національного університету ім ені Василя Стуса,
доцент, кандидат хімічних наук

університету

національного

медичного

університету

національного
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Рєзнік
Оксана Тарасівна

заступник
директора
«Подільський науково обдарованої молоді»

комунального
закладу
технічний ліцей для

С ех
Тарас Володимирович

студент Львівського національного університету
ім ені Івана Франка

Смаглюк
Ю лія Іванівна

учитель
Черкаської
спеціалізованої
школи
І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради
Черкаської області

Соломатін
О лексій Борисович

асистент Одеського національного
університету (за згодою )

Степанова
Лариса Володимирівна

завідувач
лабораторії
навчального
закладу
неперервної освіти»

Стібиш
А ндрій Петрович

викладач Рівненської медичної академії

Тупичак
М икола Анатолієвич

аспірант Львівського національного університету
ім ені Івана Франка

Федько
А ндрій М ихайлович

студент Львівського національного університету
ім ені Івана Франка

Фешук
Алла Антонівна

учитель
Демидівського
ліцею
селищ ної ради Рівненської області

Ф ілоненко
Ірина Олександрівна

завідувач Н ауково-методичного центру Інституту
післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім ені Бориса Грінченка

Халавка
Ю рій Богданович

доцент Чернівецького національного університету
ім ені Ю рія Федьковича, кандидат хімічних наук

Хмеляр
Інеса М акарівна

викладач Рівненської м едичної академії, кандидат
педагогічних наук

Чеканов
М аксим Олександрович

старший науковий
співробітник
Інституту
молекулярної біології і генетики Національної
академії України, кандидат хімічних наук (за
згодою )

комунального
«Вінницька

медичного

вищого
академія

Демидівської

5
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Чорна
Анна Валеріївна

студентка Харківського національного університету
ім ені В. Н. Каразіна

Ш ипуль
Олена Ігорівна

студентка Київського національного університету
ім ені Тараса Ш евченка

Ю зькова
Валентина Дмитрівна

доцент Інституту післядипломної педагогічної
освіти Чернівецької області, кандидат хімічних наук

Якимчук
Н іна Василівна

учитель
комунального
закладу
«Рівненський
обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів»
Рівненської обласної ради

Янчук
Олександр М иколайович

доцент
Східноєвропейського
національного
університету імені Л есі Українки, кандидат
хім ічних наук

Директор Держ авної наукової
установи «Інститут м одернізації
зм істу освіти»

О. М. Спірін

Директор департаменту загальної
середньої та дош кільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 15
до наказу М іністерства
освіти і науки України

ОРГКОМІТЕТ
фінального етапу X IV Всеукраїнського турніру ю них географів
Харченко
Олена Вікторівна

директор Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної держ авної адміністрації (голова)

Гладковський
Роман Васильович

головний спеціаліст М іністерства освіти і науки
України (заступник голови)

Зелюк
Віталій Володимирович

ректор
Полтавського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
ім. М. В. Остроградського (заступник голови)

Ш уканова
А нж ела Анатоліївна

доцент Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка (секретар)

Демченко
М икола М иколайович

директор
комунального
вищого
навчального
закладу Полтавської обласної ради «Полтавське
музичне училище ім. М. В. Лисенка»

Задорожний
М икола Павлович

головний редактор журналу «Географія та основи
економіки в рідній школі» (за згодою )

К озлова
Ірина Володимирівна

завідувач
міського
методичного
управління
освіти
виконавчого
Полтавської міської ради

Корягіна
Наталія Віталіївна

перш ий
проректор
Полтавського
обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського

Курчакова
Ольга М иколаївна

директор Полтавського обласного худож нього
м узею (галереї мистецтв) імені М иколи Ярошенка
(за згодою )

М арталішвілі
Леся Анатоліївна

начальник управління освіти виконавчого комітету
Полтавської міської ради

Слюсар
Ольга Іванівна

методист М иколаївського обласного
післядипломної педагогічної освіти

кабінету
комітету

інституту
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Тимошенко
Василь Васильович

директор комунального закладу «Полтавська
спеціалізована
школа-інтернат
спортивного
профілю І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради»

Уманська
Тетяна Василівна

м етодист
Комунального
вищого
навального
закладу «Вінницька академія неперервної освіти»

Ш коденко
Олена Анатоліївна

м етодист
Полтавського
обласного
післядипломної
Педагогічної
ім. М. В. Остроградськогф

Ш ульга
Валерій Іванович

директор
Полтавського
обласного
наукового
ліцею -інтернату
ІІ-ІІІ
ступенів
ім ені А . С. Макаренка Полтавської обласної ради

інституту
освіти

Директор Держ авної наукової
установи «Інститут м одернізації
зм істу освіти»

О. М. Спірін

ректор департаменту загальної
середньої та дош кільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 16
до наказу М іністерства
освіти і науки України

ЖУРІ
фінального етапу X IV Всеукраїнського учнівського турніру ю них географів
Олійник
Ярослав Богданович

декан
Київського
національного
університету
ім ені Тараса Ш евченка, академік Національної
академії педагогічних наук України, професор,
доктор економічних наук (голова)

М ельничук
М ихайло М ихайлович

декан
Східноєвропейського
національного
університету імені Л есі Українки, доцент, кандидат
географічних наук (заступник голови)

Руденко
Валерій Петрович

декан Чернівецького національного університету
ім ені
Ю рія
Федьковича,
професор,
доктор
географічних наук (заступник голови)

Ш евчук
Сергій М иколайович

проректор : з
наукової
роботи
Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені
В. : Г. Короленка,
професор,
доктор
географічних наук (заступник голови)

г

Ш оробура
Інна М ихайлівна

ректор
Хмельницької
гуманітарно-педагогічної
академії, професор, доктор педагогічних наук
(заступник голови)
'% т.

Воровка
Володимир Петрович

завідувач кафедри М елітопольського державного
педагогічного
університету
імені
Богдана
Хмельницького, доцент, кандидат географічних наук

Біланюк
;
Володимир Іванович

декан Львівського національного університету
ім ені Івана Франка, доцент, кандидат географічних
наук

Бойчук
Святослава Ярославівна

учитель Івано-Франківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 25

Брайчевський
Ю ліан Сергійович

доцент Київського національного університету
імені Тараса Ш евченка, кандидат географічних наук

Булава
Л еонід М иколайович

професор Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка, кандидат
географічних наук
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Вітенко
Ігор М ихайлович

заступник директора Тернопільського обласного
комунального інституту післядипломної педагогічної
освіти, доцент, кандидат географічних наук

Віш нікіна
Любов Петрівна

завідувач кафедри Полтавського національного
педагогічного університету ім ені В. Г. Короленка,
професор, доктор педагогічних наук

Гапон
Наталія Володимирівна

учитель
Прилуцької
І-ІІІ ступенів № 10
Чернігівської області

Г елевера
Ольга Ф едорівна

доцент
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
ім ені
Володимира
Винниченка, кандидат географічних наук

Гільберг
Тетяна Георгіївна

завідувач кафедри
Хмельницького
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти,
доцент,екандидат географічних наук

Глюдзик
Галина Богданівна

методист Закарпатського інституту післядипломної
педагогічної освіти

е

загальноосвітньої
ніколи
Прилуцької міської ради

"З

Д аценко
Людмила М иколаївна

завідувач кафедри
Київського
національного
університету імені Тараса Ш евченка, професор,
доктор географічних наук

Денисик
Григорій Іванович

завідувач
кафедри
Вінницького
державного
педагогічного
університету
імені
Михайла
Коцюбинського, професор, доктор географічних наук

Денисю к
Наталія М ихайлівна

учитель-комунального закладу «Луцький навчальновиховнцй комплекс
«загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 22 - ліцей Луцької міської ради
Волинської області»
Г

Забута
Наталія Іванівна

завідувач сектору Державної наукової установи
«Інститут м одернізації зм істу освіти»

Зінкевич
М ирослав
Володимирович

старший викладач комунального закладу Львівської
обласної ради «Львівський обласний
інститут
післядипломної педагогічної освіти»

Калько
А ндрій Дмитрович

декан М іжнародного економіко - гуманітарного
університету ім ені академіка Степана Д ем ’янчука,
професор, доктор географічних наук

з
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Кирилюк
Л еонід М иколайович

доцент Вінницького педагогічного університету
ім ені
ї М ихайла
Коцю бинського,
кандидат
географічних наук

Коваленко
Олександр Вікторович

методист
Донецького
обласного
післядипломної
педагогічної
(м. Краматорськ)

Корінний
Володимир Іванович

доцент Вінницького педагогічного університету
імені
М ихайла
Коцю бинського,
кандидат
геологічних наук

Король
Павло Павлович

доцент
Східноєвропейського
національного
університету
імені
Л есі
Українки,
кандидат
географічних наук

Криштафович
Л ідія Григорівна

учитель
Кременчуцького
навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів ліцей» № 4 Кременчуцької міської ради Полтавської
області

Кудирко
Василь Іванович

завідувач
кафедри
комунального
навчального
закладу
«Дніпровська
неперервної освіти» Дніпропетровської
ради, кандидат педагогічних наук

Лис
Ю рій Володимирович

методист
Рівненського
обласного
післядипломної педагогічної освіти

Логвин
М ихайло М ихайлович

доцент Вищ ого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»,
кандидат географічних наук

Магалецька
Тетяна Д іонісіївна

учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 28 імені Івана Виговського міста Ж итомира

Макар
Григорій Євстахієвич

учитель
середньої
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних
мов смт. Залізці Зборівського району Тернопільської
області

М ироненко
Л еонід Л еонідович

заступник
директора
комунального
закладу
«Полтавська
спеціалізована
школа-інтернат
спортивного профілю І-ІІІ ступенів Полтавської
обласної ради», кандидат педагогічних наук

інституту
освіти

вищого
академія
обласної

інституту
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Осніцька
Наталія Олександрівна

учитель
Рівненського
навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів спеціалізована спортивна школа» № 26 Рівненської
міської ради

Панич
Наталія Дмитрівна

учитель
Коблевської загальноосвітньої
І-ІІІ ступенів М иколаївської області

Пасько
Володимир Ф едосійович

заступник
декана
університету ім ені
географічних наук

П ересадько
Віліна Анатоліївна

декан Харківського національного університету
ім ені В . Н. Каразіна, професор, доктор географічних
наук

Портяний
Богдан Васильович

учитель Спеціалізованої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 ім. Л. І. Бугаєвської з поглибленим
вивченням предметів природничо-математичного
циклу
Г орішньоплавнівської
міської
ради
Полтавської області

Саввіч
Олександр М иколайович

м етодист Комунального вищ ого навчального закладу
«Харківська академія неперервної освіти»

Савчук
Іван Григорович

старший науковий співробітник Інституту географії
Н аціональної академії наук України, кандидат
географічних наук (за згодою )

Скрипник
Ярослав Петрович

доцент Чернівецького національного університету
імені Ю рія Федьковича, кандидат географічних наук

Совенко
Валерій Володимирович

м етодист Комунального вищого навчального закладу
Київської обласної ради «Академія неперервної
освіти»

Сокол
Тетяна Костянтинівна

учитель
Рівненської
гуманітарної
гімназії
Рівненської міської ради Рівненської області

Сюткін
Сергій Іванович

доцент
Сумського
державного
педагогічного
університету імені А. С. Макаренка, кандидат
географічних наук

Тертична
Ірина Павлівна

завідувач
науково-методичної
лабораторії
Комунального закладу вищ ої освіти «Одеська
академія неперервної освіти О деської обласної ради»

У стінова
Ірина О лексіївна

учитель Комунального закладу «Полтавська гімназія
№ 3 2 Полтавської міської ради Полтавської області»

школи

Київського
національного
Тараса Ш евченка, кандидат
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учитель комунального закладу «навчально-виховний
комплекс «Гарант» м. Лисичанська Луганської
області

Ф едій
доцент Полтавського національного педагогічного
Олександр Анатолійович університету ім ені В. Г. Короленка, кандидат
педагогічних наук
Філончук
Зоя Володимирівна

завідувач
науково-методичної
лабораторії
П івденноукраїнського
регіонального
інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат
педагогічних наук

Хлань
Людмила М иколаївна

завідувач
науково-методичної
лабораторії
комунального закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського»

■з
Чернега
П етро Іванович

доцент Чернівецького національного університету
ім ені Ю рія Федьковича, кандидат географічних наук

Ш евченко:
Сергій Олександрович

учитель Черкаської гім назії № 9 Черкаської міської
ради Черкаської області

Ш уканов
Павло Васильович
т

професор Вищ ого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»,
доктор географічних наук

Яворська
Вікторія Володимирівна

заступник
декана
О деського
національного
університету ім ені 1.1. М ечникова, професор, доктор
географічних наук

Япринець
Тетяна Сергіївна

начальник
навчально-методичного
відділу
Полтавського
національного
педагогічного
університету імені В. Г. Короленка, кандидат
педагогічних наук

Директор Держ авної наукової
установи «Інститут м одернізації
зм істу освіти»

О. М. Спірін

Директор департаменту загальної
середньої та дош кільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 17
до наказу М іністерства
освіти і науки України

від^

ОРГКОМІТЕТ
фінального етапу X X II Всеукраїнського учнівського турніру
ю них інформатиків
Кімакович
Віктор Євстахійович

директор департаменту освіти, науки та молодіж ної
політики Івано-Франківської обласної державної
адміністрації (голова)

Г аврилюк
Ігор Олегович

заступник директора - начальник управління
департаменту освіти, науки та м олодіж ної політики
Івано-Франківської
обласної
державної
адміністрації (заступник голови)

З уб’як
Роман М иколайович

ректор Івано-Франківського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти (заступник
голови)

Паньков
А ндрій Вікторович

начальник відділу Держ авної наукової установи
«Інститут м одернізації зм істу освіти» (заступник
голови)

Старченко
Людмила М иколаївна

м етодист
Комунального
вищ ого
навчального
закладу «Харківська академія неперервної освіти»
(секретар)

Косило
М ихайло Ю рійович

директор
Івано-Франківського
державного
центру
туризму
і
учнівської молоді

Кузнєцова
В іра Іванівна

директор
Івано-Франківського
коледжу
ресторанного сервісу та туризму Національного
університету харчових технологій

Луцький
А ндрій Іванович

ректор Приватного вищого навчального закладу
«Університет Короля Данила»

М аксимчук
Ігор Євстахійович

директор департаменту освіти
Франківської міської ради

обласного
краєзнавства

та науки Івано-
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М алий
П етро М ихайлович

м етодист Івано-Франківського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти

Палійчук
Василь Васильович

головний спеціаліст Департаменту освіти, науки та
м олодіж ної політики Івано-Франківської обласної
держ авної адміністрації

Стефанишин
Василь Васильович

директор Івано-Франківського академічного ліцею інтернату Івано-Франківської обласної ради

Ш елемей
Любов Ярославівна

проректор Івано-Франківського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти

Директор Держ авної наукової гз
установи «Інститут м одернізації
зм істу освіти»
з

О. М . Спірін

■' , і

Директор департаменту загальної
середньої та дош кільної освіти і-

Ю. Г. Кононенко

Додаток 18
до наказу М іністерства
освіти і науки України
чадіЯ /й М * №-^ £
; ЖУРІ
фінального етапу X X II Всеукраїнського учнівського турніру
ю них інформатиків
Г орошко
Ю рій Васильович

доцент Національного університету «Чернігівський
колегіум» ім ені Т. Г. Ш евченка, доктор педагогічних
наук (голова ж урі)

Караванова
Тетяна Петрівна

доцент Чернівецького національного університету
ім ені Ю рія Федьковича (заступник голови)

М отурнак
Євген Володимирович

завідувач лабораторії Комунального закладу освіти
«навчально-виховний
комплекс
№
100
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів ліцей» Дніпровської міської ради (заступник голови)

Вапнічний
Сергій Дмитрович

вчитель
, Старокостянтинівського
навчальновиховного
комплексу
«Спеціалізована
школа
І
ступеня,
гімназія»
ім.
Героя
України
С. М . Бондарчука

Вітрук
Євген Ю рійович

студент Київського національного
ім ені Тараса Ш евченка

Г орєлов
Віталій Олевтинович

доцент Державного вищого навчального закладу
«Прикарпатський
національний
університет
імені Василя Стефаника», кандидат технічних наук

Гульчук
Віталій Анатолійович

старший
викладач
Рівненського
гуманітарного університету

Ж уковський
Сергій Станіславович

доцент Ж итомирського державного університету
ім ені Івана Франка, кандидат педагогічних наук

Зубик
Віталій Віталійович

методист
Хмельницького
обласного
післядипломної педагогічної освіти

Іщеряков
Сергій М ихайлович

доцент Державного університету телекомунікацій,
кандидат технічних наук

Кравцов
Артур Андрійович

студент Харківського
ім ені В. Н. Каразіна

національного

університету

Куш нір

старший

Херсонського

державного

Наталя Олександрівна

університету, кандидат педагогічних наук

викладач

університету

державного

інституту
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М ельник
Валентин Іванович

учитель Полтавського обласного наукового ліцею інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому
педагогічному коледжі імені А . С. Макаренка

М інаков
Станіслав Сергійович

студент Харківського
ім. В. Н. Каразіна

Оришич
Сергій Сергійович

студент Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет»

Пашкевич
Олег Петрович

доцент Приватного вищого навчального закладу
«Університет Короля Данила», кандидат технічних
наук

Петришин
Л юбомир Богданович

завідувач кафедри Державного вищ ого навчального
закладу «Прикарпатський національний університет
ім ені Василя Стефаника», професор, доктор
технічних наук

Петров
Сергій Олександрович

асистент
Сумського
державного
кандидат технічних наук

П отієнко
Валентина
Олександрівна

учитель Українського фізико-математичного ліцею
Київського національного університету імені Тараса
Ш евченка, кандидат педагогічних наук

Ривкінд
Й осиф Якович

учитель ліцею № 38 імені В. М олчанова м. Києва

Чернікова
Людмила Антонівна

завідувач регіонального науково-методичного центру
комунального
закладу
«Запорізький
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти»,
кандидат педагогічних наук

Ш акотько
Віктор Васильович

заступник
директора
при
педагогічному коледжі імені
кандидат педагогічних наук

Директор Держ авної наукової
установи «Інститут м одернізації
зм істу освіти»

національного

університету

університету,

Кременчуцькому
А . С. Макаренка,

О. М. Спірін

!>
Директор департаменту загальної
середньої та дош кільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 19
до наказу М іністерства
освіти і науки України
від У М
ОРГКОМІТЕТ
фінального етапу X X I Всеукраїнського учнівського турніру
ю них винахідників і раціоналізаторів
Бугров
Володимир
Анатолійович

проректор Київського національного університету
ім ені Тараса Ш евченка (голова)

Кремінський
Борис Георгійович

головний науковий співробітник Держ авної наукової
установи «Інститут м одернізації зм істу освіти»
(заступник голови)

Салівон
Г еоргій Іванович

директор Українського фізико-математичного ліцею
Київського національного університету імені Тараса
Ш евченка (заступник голови)

Тихоненко
Оксана Олексіївна

старніифа ’ викладач
Чернігівського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
ім. К. Д. Ушинського (секретар)

А нісім ов
Ігор Олексійович

декане Київського
національного
ім ені Тараса Ш евченка

Давиденко
А ндрій Андрійович

професор
Чернігівського
обласного
інституту?' післядипломної
педагогічної
освіти
ім. К.^Д.,?Ушинського

Засєдка
Людмила М иколаївна

заступник
директора
Українського
фізикоматематичного ліцею Київського національного
університету ім ені Тараса Ш евченка

Євніцька
Світлана М иколаївна

провідний бухгалтер Київського
університету ім ені Тараса Ш евченка

Колесник
Н адія Ф едорівна

директор, центру харчування № 2 Київського
національного університету ім ені Тараса Ш евченка

Макарець
М икола
Володимирович

декан
Київського
національного
ім ені Тараса Ш евченка

"і

-її

університету

національного

університету
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Петрусь
Ірина Анатоліївна

учитель Українського фізико-математичного ліцею
Київського національного університету імені Тараса
Ш евченка

Яковцьов
Ігор М иколайович

старший
викладач
Г омельського
державного
університету ім ені Франциска Скорини (Білорусь)
(за згодою )

Директор Держ авної наукової
установи «Інститут м одернізації
зм істу освіти»

О. М. Спірін

Л— "

цректор департаменту загальної
середньої та дош кільної ОСВІТИ %'/;■

Ю. Г. Кононенко

Додаток 20
до наказу М іністерства
освіти і науки України

ЖУРІ
фінального етапу X X I Всеукраїнського учнівського турніру
ю них винахідників і раціоналізаторів
Давиденко
А ндрій Андрійович

професор
Чернігівського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук
(голова)

А нісім ов
Ігор Олексійович

декан
Київського
національного
університету
ім ені Тараса Ш евченка, професор, доктор фізикоматематичних наук (заступник голови)

Абрамов
Ю рій Аркадійович

учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 7
Дружківської міської ради Донецької області

Боканча
Віорел М иколайович

доцент Тираспольського державного університету
(Кишинів,
Республіка
М олдова),
кандидат
педагогічних наук (за згодою )

Г айналій
Людмила Іванівна

методист Закарпатського інституту післядипломної
педагогічної освіти

Галатюк
Ю рій М ихайлович

професор Рівненського державного гуманітарного
університету, кандидат педагогічних наук

Давиденко
Павло Андрійович

старший
викладач
Чернігівського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
ім. К. Д. Ушинського, винахідник

Даценко
Ірина П етрівна
Дрига
Ольга Анатоліївна

асистент Запорізького національного університету
професор Прінстонського університету (СІЛА),
доктор ф ілософ ії у галузі фізики (за згодою )

Зайцева
Вікторія Ю ріївна

студентка Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна

Зайцева
Ольга Ю ріївна

студентка Харківського національного університету
ім ені В . Н. Каразіна

Засєдка
Людмила М иколаївна

заступник
директора
Українського
фізикоматематичного ліцею Київського національного
університету ім ені Тараса Ш евченка, кандидат
фізико-математичних наук
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Зеленський
Олександр
Станіславович

учитель Куликівської загальноосвітньої ніколи
І-ІІІ
ступенів
Куликівської
районної
ради
Чернігівської області

Зимак
Ілля Ю рійович

професор Празького університету (Ч ехія), доктор
ф ілософ ії у галузі фізики (за згодою )

Зимак
Ю рій Анатолійович

декан Сумського державного університету, доцент,
кандидат технічних наук

Кельник
Олександр Ігорович

доцент Київського національного університету імені
Тараса Ш евченка, кандидат фізико-математичних
наук

Коваль
Віталій Вікторович

старший
викладач
Сумського
державного
університету, кандидат фізико-математичних наук

Козак
А ндрій Володимирович

молодш ий
науковий
співробітник
Інституту
теоретичної фізики Н аціональної академії наук
України (за згодою )

Кремінський
Борис Г еоргійович

головний науковий співробітник Державної наукової
установи «Інститут м одернізації зм істу освіти»,
доцент, доктор педагогічних наук

Лукавий
П етро М иколайович

учитель комунального закладу «Луцький навчальновиховний комплекс № 9 Луцької міської ради»

М артинюк
Олександр Семенович

професор
Східноєвропейського
національного
університету
ім ені
Л есі
Українки,
доктор
педагогічних наук

М артинюк
Олександр
Олександрович

аспірант
Східноєвропейського
університету ім ені Л есі Українки

М анжара
Г анна Степанівна

учитель
Українського
фізико-математичного
ліцею
Київського
національного
університету
імені Тараса Ш евченка

М інаєв
Ю рій Павлович

доцент Запорізького національного
кандидат фізико-математичних наук

університету,

доцент
Сумського
державного
кандидат фізико-математичних наук

університету,

;

Н ефедченко
Василь Ф едорович

національного
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Овсянніков
Олексій Анатолійович

учитель
Українського
фізико-математичного
ліцею Київського національного
університету
імені Тараса Ш евченка

Овчинникова
Валентина Ю ріївна

заступник директора Гомельської обласної станції
ю них техніків (Білорусь) (за згодою )

Остапчук
М икола Васильович

доцент Рівненського гуманітарного
кандидат педагогічних наук

Петрусь
Ірина Анатоліївна

учитель
Українського
фізико-математичного
ліцею Київського національного
університету
імені Тараса Ш евченка

Рубцова
Ірина Львівна

учитель
Українського
фізико-математичного
ліцею
Київського національного
університету
ім ені Тараса Ш евченка, доцент, кандидат фізикоматематичних наук
'

Саливон
Г еоргій Іванович

директор
Українського
фізико-математичного
ліцею
Київського
національного
університету
ім ені
Тараса
Ш евченка,
кандидат
фізикоматематичних наук

Сіндєєв
М ихайло Валерійович

аспірант Харківського національного автомобільнодорож нього університету

Тимочко
Богдан М ихайлович

доцент
Буковинського
державного
медичного
університету, кандидат фізико-математичних наук

Тихоненко
Оксана Олексіївна

старший
викладач
Чернігівського
обласного
інституту післядипломної
педагогічної
освіти
ім. К. Д. Ушинського

Триліс
Олександр Васильвич

учитель
Українського
фізико-математичного
ліцею
Київського
національного
університету
імені Тараса Ш евченка

Федченко
Світлана Г еннадіївна

методист Комунального вищого закладу
«Харківська академія неперервної освіти»

Химинець
Василь Васильович

завідувач
кафедри
Закарпатського
післядипломної педагогічної освіти,
доктор фізико-математичних наук

університету,

освіти

інституту
професор,
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Хомич
Василь Ф едосійович

учитель
ш коли-гімназії
Чернігівської області

№

5

м. Прилуки

Чінчой
Олександр
Олександрович

доцент
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка, кандидат педагогічних наук

ТТТярий
А ндрій М ихайлович

директор Кувечицької загальноосвітньої ніколи
І-ІІ ступенів Чернігівського району Чернігівської
області

Щ едролосьев
М икита Андрійович

студент Київського національного
імені Тараса Ш евченка

Яковцьов
Ігор М иколайович

старший
викладач Г омельського
державного
університету ім ені Франциска Скорини (Білорусь),
(за згодою )

університету

Директор Держ авної наукової
установи «Інститут м одернізації
зм істу освіти»

О. М. Спірін

Директор департаменту загальної
середньої та дош кільної освіти

Ю. Г. Кононенко

І

Додаток 21
до наказу М іністерства
освіти і науки України
ві

ОРГКОМІТЕТ
фінального етапу XX VII Всеукраїнського учнівського турніру
ю них фізиків
Липовецька
Ольга Григорівна

заступник начальника управління освіти і науки
Ж итомирської обласної держ авної адміністрації
(голова)

Кремінський
Борис Георгійович

головний науковий співробітник Державної наукової
установи «Інститут м одернізації зм істу освіти»
(заступник голови)

Смагін
Ігор Іванович

ректор
комунального
закладу
«Ж итомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Ж итомирської обласної ради (заступник
голови)

Сюравчик
М икола Кирилович

проректор комунального закладу «Ж итомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Ж итомирської обласної ради (заступник
голови)

Зайцева
Вікторія Ю ріївна

студентка Харківського національного університету
ім ені В. Н. Каразіна (секретар)

Арендарчук
Валентин Васильович

директор департаменту освіти Ж итомирської міської
ради

Бовсунівський
Валерій Миколайович

методист комунального закладу «Ж итомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Ж итомирської обласної ради

Доготар
Ю рій Валентинович

методист комунального закладу «Ж итомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Ж итомирської обласної ради

Киричук
Галина Євгенівна

ректор Ж итомирського
імені Івана Франка

державного

університету
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Колебош ин
Валерій Якович

директор
ліцей»

Кравчук
Наталія Віталіївна

завідувач
лабораторії
комунального
закладу
«Ж итомирський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти» Ж итомирської обласної ради

Кравчук
Олексій Миколайович

завідувач
лабораторії
комунального
закладу
«Ж итомирський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти» Ж итомирської обласної ради

М астеркова
Тетяна Вікторівна

методист комунального закладу «Ж итомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Ж итомирської обласної ради

М іняйло
М икола Павлович

директор
комунального
навчального
закладу
«Житомирська спеціальна загальноосвітня школаінтернат І-ІІІ ступенів № 2» Ж итомирської обласної
ради

Мяновська
Тетяна Миколаївна

завідувач науково-методичного центру департаменту
освіти Ж итомирської міської ради

Щ ербань
Петро Іванович

методист комунального закладу «Ж итомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Ж итомирської обласної ради

комунального

закладу

«Рішельєвський

]Г

Директор Державної наукової
установи «Інститут м одернізації
зм істу освіти»

&

/

О. М . Спірін

42" "

иректор департаменту загально^
середньої та дош кільної освіті

Ю. Г. Кононенко

Додаток 22
до наказу М іністерства
освіти і науки України
від
ЖУРІ
фінального етапу XX VII Всеукраїнського учнівського
турніру ю них фізиків
Колебош ин
Валерій Якович

директор
комунального закладу «Рішельєвський
ліцей»,
доцент,
кандидат
фізико-математичних
наук (голова)

А нісім ов
Ігор Олексійович

декан
Київського
національного
університету
ім ені Тараса Ш евченка, професор, доктор фізикоматематичних наук (заступник голови)

Г ельфгат
Ілля Маркович

учитель Комунального закладу «Харківський фізикоматематичний ліцей № 27 Харківської міської ради
Харківської області», кандидат фізико-математичних
наук (заступник голови)

М айзеліс
Захар Олександрович

старший науковий співробітник Інституту радіофізики
та електроніки імені О. Я. Усикова Національної
академії наук України, кандидат фізико-математичних
наук (заступник голови) (за згодою )

Алексейчук
Володимир Іванович

учитель Львівського фізико-математичного ліцею інтернату
при
Львівському
національному
університеті імені Івана Франка, кандидат фізикоматематичних наук

Булакаєв
Артур Павлович

учитель Комунального закладу освіти «Дніпровський
ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті ім ені Олеся Гончара»
Дніпровської міської ради

Бутенко
Олександр Ф едорович

учитель Великодолинського
навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівгімназія» Овідіопольського району О деської області

Васильченкова
Анастасія Олегівна

аспірант Астонського університету,
Великобританія (за згодою )

Віктор
Павло Андрійович

учитель комунального закладу «Рішельєвський ліцей»
доцент, кандидат фізико-математичних наук

Гайналій
Людмила Іванівна

завідувач
кабінету
Закарпатського
післядипломної педагогічної освіти

м. Бірмінгем,

інституту
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Галатюк
Ю рій М ихайлович

професор Рівненського державного гуманітарного
університету, кандидат педагогічних наук

Головащенко
Вадим Олексійович

студент Харківського
радіоелектроніки

національного

університету

Головня
Руслан М иколайович

старший
викладач
Ж итомирського
технологічного університету

державного

Г оцульский
Володимир Якович

професор Одеського національного університету
ім ені 1.1. М ечникова, доктор фізико-математичних
наук

Григор’єв
Сергій Борисович

директор Комунального закладу освіти «Дніпровський
ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті ім ені Олеся Гончара»
Дніпровської міської ради, доцент, кандидат фізикоматематичних наук

Грищук
А ндрій М иколайович

доцент Ж итомирського державного університету
імені Івана Франка, кандидат фізико-математичних
наук

Грищук
Віктор Валентинович

доцент Ж итомирського державного університету
імені Івана Франка, кандидат фізико-математичних
наук

Давидчук
Сергій Петрович

старший
викладач
Ж итомирського
технологічного університету

Даньо
Людмила Павлівна

учитель О деського навчально-виховного комплексу
№ 24 «М орський ліцей - загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів» О деської міської ради О деської області

Ємець
Тарас Володимирович

учитель
Ж итомирського
міського
ліцею
при
Ж итомирському
державному
технологічному
університеті

Житомирська
Олена Г еоргіївна

учитель Ж итомирської
І-ІІІ ступенів № 27

Зайцева
Вікторія Ю ріївна

студентка Харківського національного університету
ім ені В. Н. Каразіна

Зайцева

студентка Харківського національного університету

Ольга Юріївна

імені В. Н. Каразіна

Зимак
Ю рій Анатолійович

директор
департаменту
Сумського
державного
університету, доцент, кандидат технічних наук

державного

загальноосвітньої

школи
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Зіновчук
А ндрій Васильович

доцент Ж итомирського державного університету
імені Івана Франка, кандидат фізико-математичних
наук

Златєв
Г еоргій Іванович

учитель Белградської гімназії О деської області

Златов
Сергій Іванович

викладач Одеського морського коледж у технічного
флоту при Одеській національній морській академії

Зубрицький
Сергій Всеволодович

доцент
Одеського
національного
університету
імені 1.1. Мечникова, кандидат фізико-математичних
наук

Кельник
Олександр Ігорович

доцент
Київського
національного
університету
імені Тараса
Ш евченка,
кандидат
фізикоматематичних наук

Коваль
Віталій Вікторович

старший
викладач
Сумського
державного
університету, кандидат фізико-математичних наук

Колесникова
Оксана Анатоліївна

учитель комунального закладу «Рішельєвський ліцей»

Колупаєв
Ігор М иколайович

доцент
Національного
технічного
університету
«Харківський політехнічний інститут», кандидат
фізико-математичних наук

Корнійчук
Платон Павлович

старший
викладач
Ж итомирського
державного
університету ім ені Івана Франка, кандидат фізикоматематичних наук

Кравцов
Артур Андрійович

студент Харківського
імені В . Н. Каразіна

Кремінський
Борис Георгійович

головний науковий співробітник Державної наукової
установи «Інститут м одернізації зм істу освіти»,
доцент, доктор педагогічних наук

Кригін
Сергій Анатолійович

студент Київського національного
ім ені Тараса Ш евченка

Лозовенко
Оксана Анатоліївна

доцент
Запорізького
національного
університету, кандидат педагогічних наук

Лук’янчук
Олексій Вадимович

студент Харківського
імені В . Н. Каразіна

Манакин
Вадим Л еонідович

учитель комунального закладу «Рішельєвський ліцей»

національного

національного

університету

університету

технічного

університету
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М осквін
Павло Петрович

завідувач
кафедри
Ж итомирського
державного
технологічного | університету,
професор,
доктор
фізико-математичних наук

Ненашев
Ігор Ю рійович

учитель Комунального закладу «Харківський фізикоматематичний ліцей № 27 Харківської міської ради
Харківської області»

Н ефедченко
Василь Ф едорович

доцент Сумського державного університету, кандидат
фізико-математичних наук

Овчаренко
Григорій Вадимович

студент Харківського
ім ені В . Н. Каразіна

Оліфіренко
Ю лія Олександрівна

учитель О деського ліцею «Приморський» Одеської
міської ради О деської області

Опанасюк
Анатолій М иколайович

вчитель Ж итомирської
І-ІІІ ступенів № 5

П асіхов
Ю рій Якович

учитель Комунального закладу «Фізико-математична
гімназія № 17 Вінницької міської ради»

Понедєльніков
Г еннадій М ихайлович

студент Харківського
радіоелектроніки

Рубцова
Ірина Львівна

учитель
Українського
фізико-математичного
ліцею
Київського
національного
університету
ім ені Тараса Ш евченка, доцент, кандидат фізикоматематичних наук

Рудніцький
Валентин Анатолійович

доцент Ж итомирського державного технологічного
університету, кандидат фізико-математичних наук

Рудніцький
Віктор Л еонідович

старший
викладач Ж итомирського
університету ім ені Івана Франка

Сапсай
Віталій Ю рійович

учитель Комунального закладу «Фізико-математична
гімназія № 17 Вінницької міської ради»

Свищ
Богдан Володимирович

старший
лаборант
Ж итомирського
університету ім ені Івана Франка

Соколов
Євген Петрович

декан
Запорізького національного
технічного
університету, доцент, кандидат фізико-математичних
наук

Солецький
Роман М иколайович

студент
Одеського
ім ені 1.1. М ечникова

національного

університету

загальноосвітньої

національного

національного

школи

університету

державного

державного

університету
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Степанчиков
Дмитро Абрамович

доцент Ж итомирського державного університету
ім ені Івана Франка, кандидат фізико-математичних
наук

Твардовський
Дмитро Євгенович

студент
О деського
ім ені 1.1. М ечникова

Ткаченко
Олександр Кирилович

завідувач
кафедри
Ж итомирського
державного
університету ім ені Івана Франка, доцент, кандидат
фізико-математичних наук

Триліс
Олександр Васильович

учитель ніколи «Екологія і культура» м. Київ

Хоменко
Олена Вікторівна

головний
України

Хомчук
Василь Васильович

вчитель Ж итомирської
І-ІІІ ступенів № 21

Чернецький
Ігор Станиславович 1

завідувач відділу Національного центру «Мала
академія наук» України, кандидат педагогічних наук

Ш игорін
Павло Павлович

доцент
Східноєвропейського
національного
університету ім ені Л есі Українки, кандидат фізикоматематичних наук

Ш евчук
Олександр Григорович

старший
викладач
Ніжинського
університету ім ені Миколи Гоголя

Ятвецька
Лариса Іванівна

завідувач лабораторії Комунального закладу вищ ої
освіти «О деська академія неперервної освіти Одеської
обласної ради»

Директор Держ авної наукової
установи «Інститут м одернізації
зм істу освіти»
- і1

Директор департаменту загальної
середньої та дош кільної освіти

національного

університету

спеціаліст М іністерства освіти

загальноосвітньої

і

науки

ніколи

державного

