
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

/ У  №  20 / У  у . № / & £

Про проведення IV етапу 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів 
у 2018/2019 навчальному році

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад 
у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу «Учитель року», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 року №95 
(зі змінами), 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 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, та наказів Міністерства 
освіти і науки від 15.02.2018 № 148 «Про затвердження графіка проведення 
IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 
на 2019 -  2023 роки» (зі змінами), від 02.08.2018 № 849 «Про проведення 
Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 
2018/2019 навчальному році», з метою виявлення, розвитку та підтримки 
обдарованої молоді

НАКАЗУЮ:

1. Провести IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів у 2018/2019 навчальному році (далі -  IV етап Всеукраїнських 
олімпіад) у березні 2019 року.



2

2. Визначити строки, місце проведення та кількісний склад учасників 
IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 
2018/2019 навчальному році згідно з додатком 1.

3. Затвердити перелік установ (закладів), на базі яких проводитиметься 
IV етап Всеукраїнських олімпіад, що додається.

4. Утворити:
1) оргкомітети IV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів 

відповідно у складі згідно з додатками (2-23);
2) журі IV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів 

відповідно у складі згідно з додатками (24-49).

5. Призначити:
1) координаторів IV етапу Всеукраїнських олімпіад за списком згідно з 

додатком 50;
2) експертів-консультантів IV етапу Всеукраїнських олімпіад за списком 

згідно з додатком 51.

6. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків 
(Ткаченко О.Л.), Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту 
освіти» (Завалевський Ю.І.) забезпечити фінансування видатків на організацію 
та проведення IV етапу Всеукраїнських олімпіад відповідно до затвердженого 
кошторису.

7. Структурним підрозділам освіти і науки місцевих органів виконавчої 
влади, інститутам післядипломної педагогічної освіти за списком згідно з 
додатком 52 забезпечити організацію та проведення IV етапу Всеукраїнських 
олімпіад.

8. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Кононенко Ю.Г.) забезпечити контроль за проведенням IV етапу 
Всеукраїнських олімпіад.

9. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти»
(Завалевський Ю.І.) здійснити організаційно-методичне забезпечення
проведення IV етапу Всеукраїнських олімпіад.

10. Керівникам структурних підрозділів освіти і науки місцевих органів 
виконавчої влади, ректорам закладів вищої освіти відрядити учасників, 
керівників команд, експертів-консультантів, членів оргкомітетів та журі 
IV етапу Всеукраїнських олімпіад до місць проведення змагань.

Витрати на проїзд, харчування в дорозі учасників IV етапу Всеукраїнських 
олімпіад та відрядження осіб, які їх супроводжують, покласти на відповідні 
структурні підрозділи освіти і науки місцевих органів виконавчої влади, 
установи або окремі заклади освіти, що відряджають команду або окремих 
учасників.



з

11. Оплату відряджень членів оргкомітетів, журі, експертів-консультантів 
та координаторів IV етапу Всеукраїнських олімпіад здійснити за рахунок 
закладів освіти, установ та організацій, у яких вони працюють чи навчаються.

12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Л. М. Гриневич



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

Перелік установ (закладів), на базі яких проводитиметься 
IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

у 2018/2019 навчальному році

1. Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 
(Корецька Л.В.). -  українська мова та література.

2. Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського (Заліський А.А.) -  англійська мова, іспанська мова.

3. Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти 
(Палько Т.В.) -  німецька мова, французька мова, угорська мова та література.

4. Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти (Зуб’як Р.М.) -  правознавство.

5. Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти (Кацюба М.Р.) -  історія.

6. Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський 
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» 
(Бендерець Н.М.) -  економіка.

7. Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» 
(Чепурна Н.М.) - математика.

8. Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія 
неперервної освіти (Покроєва Л.Д.) -  біологія.

9. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
(Шуляр В.І.) -  географія.

10. Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 
(Смагін І.І.) -  астрономія.

11. Київський університет імені Бориса Грінченка (Огнев’юк В.О.) -  хімія, 
російська мова та література, новогрецька мова та література.
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Продовження

12. Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Зубко А.М.) -  фізика.

13. Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної 
педагогічної освіти (Петровський О.М.) -  екологія.

14. Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної 
освіти Одеської обласної ради» (Задорожна Л.К.) -  інформатика, молдовська 
мова та література, болгарська мова та література.

15. Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпровська академія 
неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» (Сиченко В.В.) -  
інформаційні технології, мова іврит та єврейська література.

16. Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 
(Білянін Г.І.) -  трудове навчання (технології), румунська мова та література.

17. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
(Черній А.Л.) -  польська мова та література.

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 14.02.2019 № 196

Строки, місце проведення та кількісний склад учасників IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

у 2018/2019 навчальному році

1. Українська мова і література -  24 -  28 березня 2019 року, 
м. Кропивницький, учасників -  289 осіб, в тому числі 176 учнів, 40 керівників 
команд, 59 членів журі, 14 членів оргкомітету.

2. Англійська мова -  24 -  29 березня 2019 року, м. Чернігів, учасників -  
204 особи, в тому числі 118 учнів, 32 керівники команд, 35 членів журі, 
19 членів оргкомітету.

3. Іспанська мова -  24 -  29 березня 2019 року, м. Чернігів, учасників -  
109 осіб, в тому числі 60 учнів, 19 керівників команд, 11 членів журі, 19 членів 
оргкомітету.

4. Німецька мова -  24 -  29 березня 2019 року, м. Ужгород, учасників -  
198 осіб, в тому числі 121 учень, 32 керівники команд, 33 члени журі, 12 членів 
оргкомітету.

5. Французька мова -  24 -  29 березня 2019 року, м. Ужгород, учасників -  
200 осіб, в тому числі 120 учнів, 31 керівник команд, 37 членів журі, 12 членів 
оргкомітету.

6. Правознавство -  17 -  21 березня 2019 року, м. Івано-Франківськ, 
учасників -  209 осіб, в тому числі 120 учнів, 33 керівники команд, 38 членів 
журі, 18 членів оргкомітету.

7. Історія -  18 -  22 березня 2019 року, м. Львів, учасників -  261 особа, в 
тому числі 161 учень, 40 керівників команд, 45 членів журі, 15 членів 
оргкомітету.

8. Економіка -  18 -  22 березня 2019 року, м. Біла Церква Київської 
області, учасників -  217 осіб, в тому числі 123 учні, 33 керівники команд, 
39 членів журі, 22 члени оргкомітету.

9. Математика -  11 -  15 березня 2019 року, м. Черкаси, учасників -  
284 особи, в тому числі 174 учні, 41 керівник команд, 57 членів журі, 13 членів 
оргкомітету.
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Продовження додатка 1

10. Біологія -  18 -  23 березня 2019 року, м. Харків, учасників -  274 особи, 
в тому числі 171 учень, 41 керівник команд, 47 членів журі, 15 членів 
оргкомітету.

11. Географія -  18 -  22 березня 2019 року, м. Миколаїв, учасників -  274 
особи, в тому числі 167 учнів, 40 керівників команд, 54 члени журі, 13 членів 
оргкомітету.

12. Астрономія -  24 -  28 березня 2019 року, м. Житомир, учасників -  164 
особи, в тому числі 88 учнів, 28 керівників команд, 30 членів журі, 18 членів 
оргкомітету.

13. Фізика -  17 -  22 березня 2019 року, м. Херсон, учасників -  279 осіб, в 
тому числі 173 учні, 40 керівників команд, 55 членів журі, 11 членів 
оргкомітету.

14. Хімія -  17 -  22 березня 2019 року, м. Київ, учасників -  281 особа, в 
тому числі 173 учні, 41 керівник команд, 53 члени журі, 14 членів оргкомітету.

15. Екологія -  11 -  15 березня 2019 року, м. Кременець Тернопільської 
області, учасників -  161 особа, в тому числі 86 учнів, 28 керівників команд, 
29 членів журі, 18 членів оргкомітету.

16. Інформатика -  25 -  29 березня 2019 року, м. Одеса, учасників -  
193 особи, в тому числі 133 учні, 33 керівники команд, 17 членів журі, 10 членів 
оргкомітету.

17. Інформаційні технології -  18 -  22 березня 2019 року, м. Дніпро, 
учасників -  172 особи, в тому числі 97 учнів, 31 керівник команд, 30 членів 
журі, 14 членів оргкомітету.

18. Трудове навчання (технології) -  17 -  22 березня 2019 року,
м. Чернівці, учасників -  151 особа, в тому числі 85 учнів, 28 керівників команд, 
20 членів журі, 18 членів оргкомітету.

19. Польська мова та література -  18 -  20 березня 2019 року,
м. Рівне, учасників -  72 особи, в тому числі 36 учнів, 12 керівників команд, 
13 членів журі, 11 членів оргкомітету.

20. Молдовська мова та література -  22 -  24 березня 2019 року, м. Одеса, 
учасників -  22 особи, в тому числі 9 учнів, 2 керівники команди, 3 члени журі, 
8 членів оргкомітету.
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Продовження додатка 1

21. Болгарська мова та література -  22 -  24 березня 2019 року, м. Одеса, 
учасників -38 осіб, в тому числі 18 учнів, 6 керівників команд, 6 членів журі, 
8 членів оргкомітету.

22. Мова іврит та єврейська література -  25 -  27 березня 2019 року, 
м. Дніпро, учасників -  50 осіб, в тому числі 21 учень, 7 керівників команд,
7 членів журі, 15 членів оргкомітету.

23. Російська мова та література -  24 -  27 березня 2019 року, м. Київ, 
учасників -  139 осіб, в тому числі 75 учнів, 25 керівників команд, 25 членів 
журі, 14 членів оргкомітету.

24. Новогрецька мова та література -  24 -  26 березня 2019 року, м. Київ, 
учасників -  39 осіб, в тому числі 15 учнів, 5 керівників команд, 5 членів журі, 
14 членів оргкомітету.

25. Румунська мова та література -19 -  21 березня 2019 року, 
м. Чернівці, учасників -  35 осіб, в тому числі 12 учнів, 4 керівники команд, 
4 члени журі, 15 членів оргкомітету.

26. Угорська мова та література -  19 -  21 березня 2019 року, м. Ужгород, 
учасників -  22 особи, в тому числі 9 учнів, 2 керівники команд, 3 члени журі,
8 членів оргкомітету.

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 2
до наказу Міністерства освіти 
і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
XXXIII Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з української мови і літератури

Таборанський 
Володимир Петрович

начальник управління освіти, науки, молоді і 
спорту Кіровоградської обласної державної 
адміністрації (голова)

Корецька
Людмила Вікторівна

директор комунального закладу «Кіровоградський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені Василя Сухомлинського» (заступник 
голови)

Котусенко 
Олена Юріївна

головний спеціаліст Міністерства освіти і науки 
України (заступник голови)

Животовська 
Валентина Г ригорівна

директор департаменту культури, туризму та 
культурної спадщини Кіровоградської обласної 
державної адміністрації (за згодою)

Котляренко 
Наталія Миколаївна

методист комунального закладу «Кіровоградський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені Василя Сухомлинського»

Коротков
Анатолій Єгорович

директор Кіровоградського обласного навчально- 
виховного комплексу (гімназія-інтернат -  школа 
мистецтв)

Костенко 
Лариса Давидівна

начальник управління освіти Міської ради міста 
Кропивницького

Мінич
Галина Василівна

методист комунального закладу «Кіровоградський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені Василя Сухомлинського»

Нудний
Василь Михайлович

заступник директора комунального закладу 
«Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського»
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Ревнивцева 
Олена Володимирівна

Рибальченко 
Олег Миколайович

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

директор департаменту охорони здоров’я 
Кіровоградської обласної державної адміністрації 
(за згодою)

Семенюк ректор Центральноукраїнського державного
Олег Анатолійович педагогічного університету імені Володимира

Винниченка

Суркова директор комунального закладу позашкільного
Ганна Павлівна навчального закладу «Кіровоградський обласний

центр дитячої та юнацької творчості»

Румянцева-Лахтіна методист Комунального вищого навчального
Оксана Олександрівна закладу «Харківська академія неперервної освіти»

(спостерігач)

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти

Ю. І. Завалевський

Ю. Г. Кононенко



Додаток 3
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
XXXVIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови та 

XXXVII Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови

Конопацький начальник Управління освіти і науки Чернігівської
Микола Анатолійович обласної державної адміністрації (голова)

Заліський ректор Чернігівського обласного інституту післядипломної
Анатолій Андрійович педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (заступник

голови)

Коваленко 
Оксана Ярославівна

Соронович 
Олена Юріївна

Булгакова 
Вікторія Георгіївна

Тріфан
Мар’яна Степанівна 

Баран
Г анна Василівна 

Білогура
Василь Олексійович

головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України 
(заступник голови)

заступник начальника Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної державної адміністрації (заступник 
голови)

доцент Комунального вищого навчального закладу 
«Харківська академія неперервної освіти (секретар)

методист Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти (секретар)

завідувач кафедри Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського

начальник управління освіти Чернігівської міської ради

Вошкіна завідувач відділу Чернігівського обласного інституту
Інна Анатоліївна післядипломної педагогічної освіти

імені К.Д. Ушинського

Довбня проректор Чернігівського обласного
Віктор Миколайович післядипломної педагогічної

імені К.Д. Ушинського

інституту
освіти

Жовтопляс директор Ліцею № 15
Олена Іванівна

Іллєнко
Олександр
Станіславович

завідувач відділу Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти
імені К.Д. Ушинського
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Мельниченко директор Чернігівського обласного палацу дітей та
Ірина Олександрівна юнацтва (за згодою)

Мисюра директор Чернігівського обласного центру науково-
Олександр технічної творчості учнівської молоді
Олександрович

Михалко директор Чернігівського вищого професійного училища
Світлана Олексіївна побутового обслуговування

Потєхіна директор державного професійно-технічного навчального
Наталія Олексіївна закладу «Чернігівський центр професійно-технічної

освіти»

Степовик
Петро Миколайович

Фарбак
Тетяна Миколаївна

директор комунального позашкільного навчального 
закладу «Центр національно-патріотичного виховання, 
туризму та краєзнавства учнівської молоді» (за згодою)

завідувач відділу Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти
імені К.Д. Ушинського

Бацмай методист Волинського інституту післядипломної
Світлана Анатоліївна педагогічної освіти (спостерігач)

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
ХХХУІІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови та 
ХХXVШ Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови

Сопкова 
Ганна Іванівна

директор департаменту освіти і науки Закарпатської 
обласної державної адміністрації (голова)

Палько
Тетяна Василівна

директор Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти (заступник голови)

Шопулко
Марія Никифорівна

завідувач сектору «Державної наукової установи» 
Інституту модернізації змісту освіти (заступник голови)

Блажевська 
Наталія Василівна

методист Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області (секретар)

Рацюк
Олеся Іванівна

методист Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти (секретар)

Басараб
Михайло Михайлович

заступник директора Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Буксар
Іванна Олексіївна

методист Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти

Г анущина 
Світлана Іванівна

директор Закарпатського обласного палацу дитячої та 
юнацької творчості «ПАДІЮН»

Зелик
Оксана Іванівна

головний бухгалтер Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Кулін
Юдіт Імріївна

директор Ужгородської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 10 ім. Дойко Габора Ужгородської 
міської ради Закарпатської області

Мухомедьянова 
Наталія Богданівна

начальник управління освіти Ужгородської міської ради
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Чорна методист Запорізького обласного інституту
Віра Миколаївна післядипломної педагогічної освіти (спостерігач)

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 5
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
ХХУІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з правознавства

Кімакович 
Віктор Євстахійович

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

Євтушенко 
Раїса Іванівна

головний спеціаліст Міністерства освіти і науки 
України (заступник голови)

Зуб’як
Роман Миколайович

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

Петухов 
Сергій Ігорович

заступник Міністра юстиції України (заступник 
голови) (за згодою)

Степанова 
Наталія Михайлівна

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

Бондаренко 
Світлана Іванівна

методист Івано-Франківського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Бордун
Любомир
Бориславович

начальник управління освіти виконавчого комітету 
Коломийської міської ради Івано-Франківської 
області

Васильєва
Валентина Антонівна

директор Навчально-наукового юридичного 
інституту Державного вищого навчального закладу 
«Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника»

Власюк
Владислав Вікторович

генеральний Директор Директорату з прав людини, 
доступу до правосуддя та правової обізнаності 
Міністерства юстиції України (за згодою)

Косило
Михайло Юрійович

директор Івано-Франківського обласного 
державного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді
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Кузнєцова 
Віра Іванівна

Микитин 
Юрій Іванович

Максимчук 
Ігор Євстахович

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

заступник директора Навчально-наукового
юридичного інституту Державного вищого
навчального закладу «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»

директор департаменту освіти та науки Івано- 
Франківської міської ради

Матейко начальник відділу освіти Г алицької районної
Іван Богданович державної адміністрації Івано-Франківської області

Сачовська начальник відділу департаменту освіти, науки та
Лілія Василівна молодіжної політики Івано-Франківської обласної

державної адміністрації

Станіщук начальник головного територіального управління
Микола Васильович юстиції в Івано-Франківській області (за згодою)

Стефанишин директор Івано-Франківського академічного ліцею-
Василь Васильович інтернату Івано-Франківської обласної ради

Шелемей проректор Івано-Франківського обласного інституту
Любов Ярославівна післядипломної педагогічної освіти

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
XXІV Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з історії

Мандзій
Любомира
Степанівна

директор департаменту освіти і науки Львівської 
обласної державної адміністрації (голова)

Кацюба
Микола Романович

в. о. директора Комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» (заступник 
голови)

Черкаська
Людмила
Станіславівна

завідувач сектору «Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» (заступник 
голови)

Яворовська
Галина
Володимирівна

начальник управління Департаменту освіти і науки 
Львівської обласної державної адміністрації 
(заступник голови)

Г ребенчук 
Тетяна
Олександрівна

завідувач відділу Комунального навчального закладу 
Київської обласної ради «Київський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» 
(секретар)

Балущак 
Г анна Федорівна

директор Львівського професійного коледжу 
готельно-туристичного та ресторанного сервісу

Васильків 
Ірина Дмитрівна

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

Довганик
Зоряна Миколаївна

начальник управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради

Іваськів
Орест Леонович

директор КЗ ЛОР «Львівська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат № 1 І-ІІІ ст. 
імені Б.-І. Антонича»
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Островський в. о. доцента Івано-Франківського обласного інституту
Валерій Васильович післядипломної педагогічної освіти

Сухінська головний бухгалтер Комунального закладу Львівської
Віра Олегівна обласної ради «Львівський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти»

Шуст декан Львівського національного університету
Роман Мар’янович імені Івана Франка

Пастушенко завідувач кабінету Комунального закладу Львівської
Роман Ярославич обласної ради «Львівський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти»

Чернова методист Чернігівського обласного інституту
Наталія Миколаївна післядипломної педагогічної освіти імені

К.Д. Ушинського

Усатенко викладач Комунального вищого навчального закладу
Ігор Андрійович «Вінницька академія неперервної освіти»

(спостерігач)

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 7
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
ХХІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з економіки

Рогова
Віра Борисівна

директор департаменту освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації (голова)

Бендерець в. о. ректора Комунального навчального закладу
Наталія Миколаївна Київської обласної ради «Київський обласний

інститут післядипломної освіти педагогічних 
кадрів» (заступник голови)

Бурлака методист Державної наукової установи «Інститут
Олена Миколаївна модернізації змісту освіти» (заступник голови)

Носик методист Комунального вищого навчального
Наталя Дмитрівна закладу «Харківська академія неперервної освіти»

(секретар)

Алєксєєва проректор Комунального навчального закладу
Олена Іванівна Київської обласної ради «Київський обласний

інститут післядипломної освіти педагогічних
кадрів»

Бачинська проректор Комунального навчального закладу
Євгенія Миколаївна Київської обласної ради «Київський обласний

інститут післядипломної освіти педагогічних
кадрів»

Винарчук методист Комунального навчального закладу
Тетяна Миколаївна Київської обласної ради «Київський обласний

інститут післядипломної освіти педагогічних
кадрів»

Г ребініченко методист Комунального навчального закладу
Юлія Михайлівна Київської обласної ради «Київський обласний

інститут післядипломної освіти педагогічних
кадрів»
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Довгань
Андрій Іванович

Задорожний 
Микола Павлович

Засуха
Марія Юріївна

Левченко
Людмила Анатоліївна

Мацієнко 
Ірина Миколаївна

Олійник 
Олена Сергіївна

Піхотенко
Костянтин Сергійович

Птескул 
Олена Іванівна

Пужайчереда 
Лариса Миколаївна

Рибитва
Г алина Володимирівна

Продовження додатка 7

завідувач кафедри Комунального навчального 
закладу Київської обласної ради «Київський 
обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів

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

методист Комунального 
Київської обласної ради 
інститут післядипломної 
кадрів»

методист Комунального 
Київської обласної ради 
інститут післядипломної 
кадрів»

навчального закладу 
«Київський обласний 
освіти педагогічних

навчального закладу 
«Київський обласний 
освіти педагогічних

завідувач відділу комунального вищого навчального 
закладу «Вінницька академія неперервної освіти»

лаборант Комунального навчального закладу 
Київської обласної ради «Київський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних 
кадрів»

технічний редактор Комунального навчального 
закладу Київської обласної ради «Київський 
обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів»

методист Комунального навчального закладу 
Київської обласної ради «Київський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних 
кадрів»

головний редактор журналу «Економіка в школах 
України» (за згодою)

завідувач відділу Комунального навчального 
закладу Київської обласної ради «Київський 
обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів»
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Продовження додатка 7

Ткач начальник редакційно-видавничого підрозділу
Оксана Юріївна Комунального навчального закладу Київської

обласної ради «Київський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних кадрів»

Федорчук завідувач відділу Комунального навчального
Валерій Анатолійович закладу Київської обласної ради «Київський

обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів»

Часнікова декан Комунального навчального закладу Київської
Олена Володимирівна обласної ради «Київський обласний інститут

післядипломної освіти педагогічних кадрів»

Медведчук методист Рівненського обласного інституту
Лідія Іванівна післядипломної педагогічної освіти (спостерігач)

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 8
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
ЬІХ Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з математики

Данилевський 
Валерій Вікторович

начальник управління освіти і науки Черкаської 
обласної державної адміністрації (голова)

Паньков
Андрій Вікторович

начальник відділу Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» (заступник 
голови)

Сімушіна 
Оксана Іванівна

заступник начальника управління -  начальник відділу 
інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи 
управління освіти і науки Черкаської обласної 
державної адміністрації (заступник голови)

Чепурна
Наталія Миколаївна

ректор комунального навчального закладу 
«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних працівників Черкаської обласної ради» 
(заступник голови)

Черевко
Олександр
Володимирович

ректор Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького (заступник голови)

Жук
Ірина Володимирівна

учитель Русанівського ліцею м. Києва (секретар)

Дзюбак
Раїса Миколаївна

проректор комунального навчального закладу 
«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

Г ордуновська 
Людмила Віталіївна

начальник відділу управління освіти і науки 
Черкаської обласної державної адміністрації

Бутенко
Олена Миколаївна

головний бухгалтер комунального навчального закладу 
«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних працівників Черкаської обласної ради»
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Продовження додатка 8

Воронов директор департаменту освіти та гуманітарної
Сергій Павлович політики Черкаської міської ради

Козлова методист комунального навчального закладу
Ольга Миколаївна «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти

педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

Шарапа
Людмила
Володимирівна

директор Черкаської загальноосвітньої санаторної 
школи -  інтернату І-ІІ ступенів Черкаської обласної 
ради

Рогожинська методист Миколаївського обласного інституту
Еліна Костянтинівна післядипломної педагогічної освіти (спостерігач)

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 9
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
ХХХІХ Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з біології

Карпова
Лариса Георгіївна

Котвіцька 
Алла Анатоліївна

Покроєва 
Любов Денисівна

Фіцайло
Світлана Сергіївна 

Турчин
Ольга Василівна

Билдіна 
Віра Василівна

Вольянська 
Світлана Євгенівна

Зайцева
Оксана Анатоліївна 

Кіт
Тамара Миколаївна

Кононенко 
Олена Євгенівна

Кротова 
Ірина Василівна

директор Департаменту науки і освіти Харківської 
обласної державної адміністрації (голова)

ректор Національного фармацевтичного
університету (заступник голови)

ректор Комунального вищого навчального закладу 
«Харківська академія неперервної освіти» (заступник 
голови)

заступник начальника відділу Міністерства освіти і 
науки України (заступник голови)

методист Тернопільського обласного комунального 
інституту післядипломної педагогічної освіти
(секретар)

в.о. директора Комунального закладу «Обласна 
спеціалізована школа-інтернат ІІ-Ш ступенів
«Обдарованість» Харківської обласної ради»

проректор Комунального вищого навчального 
закладу «Харківська академія неперервної освіти»

методист Комунального вищого навчального закладу 
«Харківська академія неперервної освіти»

головний бухгалтер Комунального вищого 
навчального закладу «Харківська академія 
неперервної освіти»

заступник начальника управління освіти і науки 
Департаменту науки і освіти Харківської обласної 
державної адміністрації -  начальник відділу 
дошкільної, загальної середньої, корекційної та 
позашкільної освіти

завідувач Центру Комунального вищого навчального 
закладу «Харківська академія неперервної освіти»
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Продовження додатка 9

Мердух завідувач лабораторії Івано-Франківського обласного
Іван Іванович інституту післядипломної педагогічної освіти

Мирна методист Хмельницького обласного інституту
Ліля Анатоліївна післядипломної педагогічної освіти

Редіна директор Комунального закладу «Харківська обласна
Валентина Андріївна станція юних туристів» Харківської обласної ради

Кононенко методист Комунального закладу вищої освіти
Лариса Михайлівна «Одеська академія неперервної освіти Одеської

обласної ради» (спостерігач)

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 10
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
ХЬІХ Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

Удовиченко 
Олена Олександрівна

директор департаменту освіти і науки Миколаївської 
обласної державної адміністрації (голова)

Г ладковський 
Роман Васильович

головний спеціаліст Міністерства освіти і науки 
України (заступник голови)

Шуляр
Василь Іванович

директор Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (заступник голови)

Уманська 
Тетяна Василівна

завідувач лабораторії комунального вищого 
навчального закладу «Вінницька академія неперервної 
освіти» (секретар)

Задорожний 
Микола Павлович

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

Личко
Ганна Володимирівна

начальник управління освіти і науки Миколаївської 
міської ради

Макарова
Галина Олександрівна

директор Миколаївської загальноосвітньої санаторної 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 7 Миколаївської 
обласної ради

Погорелова 
Любов Валентинівна

методист Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Саранчина 
Світлана Миколаївна

директор Миколаївського палацу творчості учнів

Слюсар 
Ольга Іванівна

методист Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Тихонова
Тетяна Валентинівна

завідувач кафедри Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Трубнікова
Людмила
Володимирівна

заступник директора Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти
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Крижанівський
Володимир
Валерійович

завідувач лабораторії комунального навчального 
закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних працівників Черкаської обласної 
ради» (спостерігач)

Продовження додатка 10

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



ІХ

Шевчук
Лариса Петрівна

Липовецька 
Ольга Григорівна

Вернидуб
Оксана Михайлівна

Смагін 
Ігор Іванович

Сюравчик 
Микола Кирилович

Савош
Валентин Олексійович

Арендарчук 
Валентин Васильович

Г отттко
Андрій Миколайович 

Доготар
Юрій Валентинович 

Киричук
Г алина Євгенівна

Додаток 11
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з астрономії

начальник управління освіти і науки Житомирської 
обласної державної адміністрації (голова)

заступник начальника управління освіти і науки 
Житомирської обласної державної адміністрації 
(заступник голови)

науковий співробітник Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» (заступник 
голови)

ректор комунального закладу «Житомирський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради (заступник голови)

проректор комунального закладу «Житомирський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради (заступник голови)

завідувач відділу Волинського інституту післядип- 
ломної педагогічної освіти (секретар)

директор департаменту освіти Житомирської міської 
ради

методист комунального закладу «Житомирський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради

методист комунального закладу «Житомирський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради

ректор Житомирського державного університету 
імені Івана Франка
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Продовження додатка 11

Кравчук
Наталія Віталіївна

завідувач лабораторії комунального закладу 
«Житомирський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Житомирської обласної ради

Кравчук
Олексій Миколайович

завідувач лабораторії комунального закладу 
«Житомирський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Житомирської обласної ради

Мастеркова 
Тетяна Вікторівна

методист комунального закладу «Житомирський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради

Стефанович 
Ольга Петрівна

методист комунального закладу «Житомирський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради

Корінна
Людмила Віталіївна

директор комунального закладу «Житомирський 
обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» 
Житомирської обласної ради

Мяновська 
Тетяна Миколаївна

завідувач науково-методичного центру департаменту 
освіти Житомирської міської ради

Щербань 
Петро Іванович

методист комунального закладу «Житомирський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради

Цогла
Олена Орестівна

доцент Комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» (спостерігач)

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 12
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
ЬУІ Всеукраїнської учнівської олімпіади

з фізики

Криницький 
Євген Анатолійович

директор Департаменту науки, освіти і молоді 
Херсонської обласної державної адміністрації (голова)

Зубко
Анатолій
Миколайович

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

Кремінський 
Борис Г еоргійович

головний науковий співробітник Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту» (заступник 
голови)

Зайцева
Вікторія Юріївна

студентка Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна (секретар)

Левенець 
Ніна Іванівна

заступник начальника Департаменту -  начальник 
управління дошкільної, повної загальної середньої та 
спеціальної освіти Департаменту освіти, науки і молоді 
Херсонської обласної державної адміністрації

Ніконов
Юрій Миколайович

начальник управління освіти Херсонської міської ради 
Херсонської області

Рябуха
Михайло Іванович

директор Херсонського ліцею Херсонської обласної 
ради

Слободенюк 
Лідія 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» Херсонської 
обласної ради

Шолохова 
Наталія Сергіївна

завідувач лабораторії Комунального закладу вищої 
освіти «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради
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Кучеренко методист Полтавського обласного інституту
Олег Володимирович післядипломної педагогічної освіти

ім. М.В. Остроградського (спостерігач)

Продовження додатка 12

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 13
до наказу Міністерства освіти 
і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
ЬУІ Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з хімії

Фіданян
Олена Г ригорівна

директор Департаменту освіти і науки виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) (голова)

Войцехівський 
Михайло Федорович

директор Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса 
Г рінченка (заступник голови)

Огнев’юк ректор Київського університету імені Бориса
Віктор Олександрович Г рінченка (заступник голови)

Черепіна методист Державної наукової установи «Інститут
Наталя Василівна модернізації змісту освіти» (заступник голови)

Чуйко
Юлія Іванівна

методист Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна (секретар)

Г уберський 
Леонід Васильович

ректор Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка

Воловенко 
Юліан Михайлович

декан Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка

Г олік Анатолій 
Миколайович

завідувач науково-методичного центру Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка

Коваленко 
Людмила Тарасівна

заступник директора Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка

Салівон
Георгій Іванович

директор Українського фізико-математичного ліцею 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка

Святенко
Олена Володимирівна

головний спеціаліст Департаменту освіти і науки 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)
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Філоненко завідувач науково-методичного центру Інституту
Ірина Олександрівна післядипломної педагогічної освіти Київського

університету імені Бориса Г рінченка

Продовження додатка 13

Хімко методист Інституту післядипломної педагогічної
Світлана Романівна освіти Київського університету імені Бориса

Грінченка

Поліщук старший викладач комунального закладу
Наталія Миколаївна «Житомирський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 
(спостерігач)

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 14
до наказу Міністерства
освіти і науки
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
ІХ Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з екології

Хома
Ольга Зіновіївна

начальник управління освіти і науки Тернопільської 
обласної державної адміністрації (голова)

Зварич
Г анна Володимирівна

заступник начальника управління Тернопільської 
обласної державної адміністрації (заступник голови)

Мистюк
Світлана Петрівна

начальник відділу Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» (заступник 
голови)

Петровський
Олександр
Миколайович

директор Тернопільського обласного комунального 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
(заступник голови)

Шагієва 
Раїса Радисівна

методист Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (секретар)

Антонюк 
Лариса Іванівна

завідувач відділу культури, туризму, національностей та 
релігій Кременецької районної державної адміністрації 
Тернопільської області

Вітенко
Ігор Михайлович

заступник директора Тернопільського обласного 
комунального інституту післядипломної педагогічної 
освіти

Дроздовська 
Ольга Іванівна

головний бухгалтер Тернопільського обласного 
комунального інституту післядипломної педагогічної 
освіти

Євчук
Оксана Миколаївна

методист Івано-Франківського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Когут
Ольга Іванівна

заступник директора Тернопільського обласного 
комунального інституту післядипломної педагогічної 
освіти

Криховець-Хом’як 
Лілія Ярославівна

методист Тернопільського обласного комунального 
інституту післядипломної педагогічної освіти
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Продовження додатка 14

Ляховець
Микола
Володимирович

директор Кременецького лісотехнічного коледжу

Ляшук
Лілія Іванівна

завідувач Кременецьким районним методичним 
кабінетом

Мишко
Володимир Іванович

директор Волинського ліцею імені Нестора Літописця

Нікітович
Надія Володимирівна

в.о. начальника відділу освіти Кременецької районної 
державної адміністрації Тернопільської області

Турчин
Ольга Василівна

методист Тернопільського обласного комунального 
інституту післядипломної педагогічної освіти

Черняк
Володимир
Максимович

завідувач кафедри Тернопільського обласного 
комунального інституту післядипломної педагогічної 
освіти

Мирна
Лілія Анатоліївна

методист Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
(спостерігач)

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 15
до наказу Міністерства освіти 
і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
XХХП Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з інформатики

Лончак
Олександр
Анатолійович

директор Департаменту освіти і науки Одеської 
обласної державної адміністрації (голова)

Коваль
Ірина Анатоліївна

начальник відділу Департаменту освіти і науки 
Одеської обласної державної адміністрації (заступник 
голови)

Задорожна 
Любов Кирилівна

в. о. ректора Комунального закладу вищої освіти 
«Одеська академія неперервної освіти Одеської 
обласної ради» (заступник голови)

Паньков
Андрій Вікторович

начальник відділу Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» (заступник 
голови)

Сологуб
Олександра
Станіславівна

методист Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (секретар)

Метліцька 
Алла Миколаївна

проректор Комунального закладу вищої освіти 
«Одеська академія неперервної освіти Одеської 
обласної ради»

Папач
Ольга Іванівна

завідувач кафедри Комунального закладу вищої освіти 
«Одеська академія неперервної освіти Одеської 
обласної ради»

Хоменко 
Лілія Вікторівна

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

Шатрова 
Наталя Прокопівна

завідувач відділу Комунального закладу вищої освіти 
«Одеська академія неперервної освіти Одеської 
обласної ради»
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Шовенко методист комунального закладу «Кіровоградський
Олександр Сергійович обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені Василя Сухомлинського» (спостерігач)

Продовження додатка 15

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 16
до наказу Міністерства освіти 
і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
VIII Всеукраїнської учнівської олімпіади

з інформаційних технологій

Полторацький
Олексій
Володимирович

директор департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
(голова)

Сиченко
Віктор
Володимирович

ректор комунального закладу вищої освіти 
«Дніпровська академія неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради» (заступник голови)

Хоменко
Володимир
Васильович

завідувач сектору Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» (заступник 
голови)

Малоіван 
Ірина Євгенівна

заступник директора комунального закладу освіти 
«Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 
Дніпровському національному університеті імені 
Олеся Гончара» Дніпровської міської ради (секретар)

Бутурліна 
Оксана Василівна

завідувач кафедри комунального закладу вищої освіти 
«Дніпровська академія неперервної освіти 
Дніпропетровської обласної ради»

Григор’єв 
Сергій Борисович

директор комунального закладу освіти «Дніпровський 
ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара» 
Дніпровської міської ради

Литвиненко 
Наталія Вікторівна

заступник директора департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Маркелов 
Антон Вадимович

заступник Г олови громадської організації «Федерація 
Є -  спорту України » (за згодою)

Мірошниченко старший викладач комунального закладу вищої освіти
Андрій Анатолійович «Дніпровська академія неперервної освіти

Дніпропетровської обласної ради»
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Продовження додатка 16

Олійник
Наталія Миколаївна

заступник начальника управління департаменту освіти 
і науки Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації

Салогуб
Оксана
Володимирівна

начальник управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Середня
Валентина
Григорівна

начальник управління департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Шапран
Людмила
Олександрівна

перший проректор комунального закладу вищої освіти 
«Дніпровська академія неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради»

Назаренко 
Вадим Сергійович

старший викладач Комунального вищого навчального 
закладу «Херсонська академія неперервної освіти 
Херсонської обласної ради (спостерігач)

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 17
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
ХХХУТІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (технологій)

Палійчук
Оксана Михайлівна

директор Департаменту освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації (голова)

Білянін
Г ригорій Іванович

директор Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області (заступник голови)

Дятленко
Оксана Миколаївна

методист Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» (заступник голови)

Ісопенко 
Ірина Юліанівна

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

Марцісь
Леонід Антонович

учитель Чернівецької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 37 Чернівецької міської ради Чернівецької 
міської ради (секретар)

Павич
Ніна Миколаївна

методист Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (секретар)

Богачик
Тамара Степанівна

заступник директора Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області

Дятленко
Сергій Миколайович

експерт з питань освіти Центрального офісу реформ при 
Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України (за згодою)

Кізіма
Сергій Сергійович

заступник директора комунальної обласної спеціалізованої 
школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
окремих предметів «Багатопрофільний ліцей для 
обдарованих дітей»

Коновалова 
Ганна Миколаївна

директор комунального закладу «Чернівецький обласний 
центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 
молоді»



2

Продовження додатка 17

Коцур методист Інституту післядипломної педагогічної освіти
Тетяна Омелянівна Чернівецької області

Крамар завідувач кафедри Чернівецького національного
Валерій Максимович університету імені Юрія Федьковича

Періус заступник директора Департаменту освіти і науки
Надія Василівна Чернівецької обласної державної адміністрації-начальник

управління ресурсного забезпечення

Прінько директор комунальної установи «Навчально-методичний
Світлана Іванівна центр якості освіти та координації господарської

діяльності навчальних закладів області»

Сакрієр начальник управління освіти і науки Департаменту освіти і
Оксана Леонідівна науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Семанюк
Марина
Костянтинівна

директор комунальної обласної спеціалізованої школи- 
інтернату ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 
предметів «Багатопрофільний ліцей для обдарованих 
дітей»

Цвірінько директор Чернівецького професійно-технічного училища
Роман Степанович № 8

Коренева методист Сумського обласного інституту післядипломної
Ірина Василівна педагогічної освіти (спостерігач)

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти»

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти

Ю. І. Завалевський

Ю. Г. Кононенко



Додаток 18
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
V Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з польської мови та літератури

Таргонський 
Г ригорій 
Миколайович

начальник управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації (голова)

Черній
Алла Леонідівна

ректор Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (заступник 
голови)

Хлопек
Адам Броніславович

директор Дрогобицької філії Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти» 
(заступник голови)

Кузьмін
Олена Євменівна

завідувач кабінету Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (секретар)

Гурова
Наталія В’ячеславівна

методист Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Коржевський 
Петро Миколайович

заступник начальника управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації

Кушнерук 
Руслана Ігорівна

методист Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Мельник 
Надія Адамівна

проректор Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Сидорук
Святослав
Миколайович

начальник відділу управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації

Сосюк
Наталія
Володимирівна

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



Продовження додатка 18

Козленко методист Івано-Франківського обласного інституту
Ярослава Василівна пі слядипломної педагогічн о ї освіти (спостерігач)

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти»

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти

Ю. І. Завалевський

Ю. Г. Кононенко



Додаток 19
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
V Всеукраїнської учнівської олімпіади з болгарської мови та літератури та 

V Всеукраїнської учнівської олімпіади молдовської мови та літератури

Лончак
Олександр
Анатолійович

директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної 
державної адміністрації (голова)

Бучацька
Тетяна Григорівна

начальник Одеської філії Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» (заступник голови)

Задорожна 
Любов Кирилівна

в. о. ректора Комунального закладу вищої освіти 
«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 
ради» (заступник голови)

Коваль
Ірина Анатоліївна

начальник відділу Департаменту освіти і науки Одеської 
обласної державної адміністрації (заступник голови).

Горячева 
Надія Георгіївна

лаборант Комунального закладу вищої освіти «Одеська 
академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
(секретар)

Карайван 
Наталія Іванівна

методист Комунального закладу вищої освіти «Одеська 
академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
(секретар)

Шатрова 
Наталя Прокопівна

завідувач відділу Комунального закладу вищої освіти 
«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 
ради»

Ягоднікова 
Вікторія Вікторівна

завідувач кафедри Комунального закладу вищої освіти 
«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної
ради»

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 20
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
V Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з мови іврит та єврейської літератури

Полторацький директор департаменту освіти і науки
Олексій Володимирович Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(голова)

Гінетова завідувач сектору Державної наукової установи
Тетяна Леонтіївна «Інститут модернізації змісту освіти» (заступник

голови)

Сиченко ректор комунального закладу вищої освіти
Віктор ВолодимировиЧ «Дніпровська академія неперервної освіти»

Дніпропетровської обласної ради» (заступник голови)

Кригер
Ірина Аркадіївна

Аронова 
Рима Семенівна

Головань
Олена Анатоліївна

учитель комунального закладу освіти «Навчально - 
виховний комплекс № 144 «Спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням івриту, історії єврейського 
народу, єврейських традицій -  дошкільний навчальний 
заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради 
(секретар)

ректор приватної установи «Вищий навчальний заклад 
«Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут 
«Бейт-Хана» (за згодою)

головний бухгалтер приватної установи «Вищий 
навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно- 
педагогічний інститут «Бейт-Хана» (за згодою)

Краснова директор комунального закладу освіти «Навчально-
Олена Леонідівна виховний комплекс № 144 «Спеціалізована школа з

поглибленим вивченням івриту, історії єврейського 
народу, єврейських традицій -  дошкільний навчальний 
заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради

Литвиненко заступник директора департаменту освіти і науки
Наталія Вікторівна Дніпропетровської обласної державної адміністрації



Продовження додатка 20

Меір Цві Стамблер президент приватної установи «Вищий навчальний 
заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний 
інститут «Бейт-Хана», голова Федерації єврейських 
громад України, член опікунської ради 
Дніпропетровської єврейської громади, рабин (за 
згодою)

Олійник
Наталія Миколаївна

заступник начальника управління департаменту освіти 
і науки Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації

Салогуб
Оксана Володимирівна

начальник управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Середня
Валентина Григорівна

начальник управління департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Чигрина
Валентина Аркадіївна

старший викладач комунального закладу вищої освіти 
«Дніпровська академія неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради»

Шапран
Людмила Олександрівна

перший проректор комунального закладу вищої освіти 
«Дніпровська академія неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради»

Щупак 
Ігор Якович

директор Українського інституту вивчення голокосту 
«Ткума» (за згодою)

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 21
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
V Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури 

та V Всеукраїнської учнівської олімпіади з новогрецької мови та літератури

Фіданян
Олена Григорівна

директор Департаменту освіти і науки виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) (голова)

Войцехівський 
Михайло Федорович

директор Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
(заступник голови)

Копосов
Павло Германович

старший науковий співробітник Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти» 
(заступник голови)

Огнев’юк
Віктор
Олександрович

ректор Київського університету імені Бориса Грінченка 
(заступник голови)

Колотій
Лариса Павлівна

методист науково-методичного центру Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка (секретар)

Корнієнко 
Ірина Петрівна

методист Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
(секретар)

Голік
Анатолій
Миколайович

завідувач науково-методичного центру Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка

Добра
Олена Михайлівна

завідувач відділу освіти Федерації грецьких товариств 
України в м. Маріуполі (за згодою)

Мокрівська 
Мар’яна Теодорівна

асистент Львівського національного університету 
імені Івана Франка, секретар Центру грецької мови і 
культури імені Арсенія Еласонського
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Подолинна методист Інституту післядипломної педагогічної освіти
Тетяна Тимофіївна Київського університету імені Бориса Г рінченка

Рудик доцент Інституту післядипломної педагогічної освіти
Олександр Борисович Київського університету імені Бориса Г рінченка

Свирська завідувач науково-методичного центру Інституту
Тетяна Іванівна післядипломної педагогічної освіти Київського

університету імені Бориса Грінченка

Святенко
Олена
Володимирівна

головний спеціаліст Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Хімко методист Інституту післядипломної педагогічної освіти
Світлана Романівна Київського університету імені Бориса Грінченка

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 22
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
V Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з румунської мови та літератури

Палійчук
Оксана Михайлівна

директор Департаменту освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації (голова)

Білянін
Г ригорій Іванович

директор Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області (заступник голови)

Тарангул
Любов Миколаївна

начальник Чернівецької філії Інституту модернізації 
змісту освіти (заступник голови)

Говорнян 
Лілія Серафимівна

методист Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області (секретар)

Богачик
Тамара Степанівна

заступник директора Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області

Боднарюк
Світлана Михайлівна

науковий співробітник Чернівецької філії Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти»

Бунчук
Борис Іванович

декан Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича

Ігнат
Іван Аурелович

директор гімназії № 6 імені Олександра Доброго 
(Alexandrn cel Bun) Чернівецької міської ради

Ісопенко 
Ірина Юліанівна

заступник директора Департаменту освіти і науки 
Чернівецької обласної державної адміністрації

Касьянчук 
Лада Василівна

директор комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр естетичного виховання «Юність 
Буковини»

Кузьміна 
Олена Леонідівна

заступник начальника управління освіти Чернівецької 
міської ради
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Остафій
Ольга Романівна

методист Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області

Прінько директор комунального управління «Навчально-
Світлана Іванівна методичний центр якості освіти та координації

господарської діяльності навчальних закладів області»

Сергійчук 
Юліана Павлівна

методист Берегівської філії Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Унгурян начальник відділу Департаменту освіти і науки
Мар’яна Октавіанівна Чернівецької обласної державної адміністрації

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 23
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ОРГКОМІТЕТ
V Всеукраїнської учнівської олімпіади

з угорської мови та літератури

Сопкова 
Ганна Іванівна

директор департаменту освіти і науки Закарпатської 
обласної державної адміністрації (голова)

Палько
Тетяна Василівна

директор Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти (заступник голови)

Соломка
Едуард Тіберійович

старший науковий співробітник Закарпатської філії 
Державної наукової установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» (заступник голови)

Штерр
Атілла
Адальбертович

заступник директора департаменту освіти і науки 
Закарпатської обласної державної адміністрації 
(заступник голови)

Бейреш
Ержебет Золтанівна

науковий співробітник Державного вищого 
навчального закладу «Ужгородський національний 
університет» (секретар)

Басараб
Михайло Михайлович

заступник директора Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Браун
Єва Ласловна

методист Берегівської філії Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Зелик
Оксана Іванівна

головний бухгалтер Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 24
до наказу Міністерства освіти 
і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ЖУРІ
XXXIII Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з української мови і літератури

Г римашевич 
Г алина Іванівна

доцент Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, кандидат філологічних наук 
(голова)

Дроздовський 
Дмитро Ігорович

науковий співробітник Інституту літератури 
імені Тараса Шевченка Національної академії наук 
України, кандидат філологічних наук (заступник 
голови) (за згодою)

Кузьмич
Оксана Олексіївна

доцент Рівненського державного гуманітарного 
університету, кандидат філологічних наук (заступник 
голови)

Бабух
Руслана Іванівна

учитель Чернівецької гімназії № 2 Чернівецької 
міської ради

Баліцька
Галина Дмитрівна

учитель Херсонської загальноосвітньої школи 
І-Ш ступенів № 32 Херсонської міської ради

Білоус
Анна Володимирівна

учитель Комунального закладу освіти «Середня 
загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської 
ради

Бойко
Наталія Василівна

учитель Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора 
Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради 
Чернігівської області

Бурлака
Раїса Володимирівна

учитель Краматорської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 12 Краматорської міської ради 
Донецької області

Гаркуша 
Ольга Сергіївна

учитель комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 
позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області»
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Продовження додатка 24

Дацька
Г алина Ярославівна

учитель Добрівлянської філії спеціалізованої школи 
І-ІІІ ст. імені О. Маковея з поглибленим вивченням 
інформаційних технологій та технологічних дисциплін 
м. Заліщики

Дембицька 
Лілія Іванівна

учитель Запорізької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 52 Запорізької міської ради 
Запорізької області

Добоні
Марія Михайлівна

учитель Міжгірської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради 
Закарпатської області

Діденко
Світлана Іванівна

учитель комунального закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 32 Вінницької міської ради»

Жуковець 
Заріна Леонідівна

учитель Снігурівської гімназії ім. Т.Г. Шевченка 
Снігурівської районної ради Миколаївської області

Калиновська 
Оксана В’ячеславівна

старший викладач Національного університету 
«Києво-Могилянська академія»

Кецмур
Ольга Василівна

учитель Калуського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 -  ліцей» 
Калуської міської ради Івано-Франківської області

Ківеждій 
Олеся Василівна

учитель гімназії-інтернату міста Хуста Закарпатської 
області

Ковальова
Олена Володимирівна

учитель опорного навчального закладу «Богданівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 
І.Г. Ткаченка Знам’янської районної ради 
Кіровоградської області»

Ковтюх
Світлана Леонідівна

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

Космакова
Наталя Володимирівна

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 
«Гімназія № 2 -  спеціалізована школа І ступеня з 
поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 
міської ради Одеської області
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Коленченко 
Олена Олександрівна

Коткова
Людмила Іванівна 

Климович
Світлана Миколаївна

Кравець 
Ірина Василівна

Крижанівська 
Ольга Іванівна

Кричун
Людмила Петрівна 

Макарук
Катерина Г ригорівна 

Малюк
Юлія Валентинівна

Маркуляк 
Лариса Василівна

Мединська 
Наталія Миколаївна

Мойсієнко 
Віктор Михайлович

Мундур
Валентина
Броніславівна

Нагорна
Алла Володимирівна

учитель Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської 
міської ради

заступник директора Ніжинського ліцею Ніжинської 
міської ради Чернігівської області при Ніжинському 
державному університеті імені Миколи Гоголя

завідувач кафедри Херсонського державного 
університету, доцент, кандидат філологічних наук

учитель Кам’янець-Подільської загальноосвітньої 
школи № 8 І-ІІІ ступенів

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

декан Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, кандидат філологічних наук

учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 10 
міста Ковеля

заступник директора Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка

доцент Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, кандидат філологічних наук

проректор Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука, 
професор , доктор філологічних наук

завідувач кафедри Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, професор, доктор 
філологічних наук

учитель Комунального закладу «Харківська гімназія 
№ 6 «Маріїнська гімназія» Харківської міської ради 
Харківської області»

учитель Білоцерківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 7 імені генерал-полковника Г еннадія 
Воробйова Білоцерківської міської ради Київської 
області

Продовження додатка 24
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Новіцька 
Ольга Миколаївна

Овдійчук 
Лілія Миколаївна

Парадовська 
Тетяна Миколаївна

Парацій
Лілія Миколаївна

Петраківська 
Людмила Миколаївна

Петрокушин
Руслана
Володимирівна

Півторак
Віталій Романович 

Пітель
Віра Мирославівна

Подолянець 
Марина Дмитрівна

Примчук
Юрій Миколайович

Пристай
Людмила Йосипівна

учитель комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 
«Натхнення» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»

доцент Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука, 
кандидат педагогічних наук

учитель Комунального закладу «Луцький навчально- 
виховний комплекс «загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 22 -  ліцей Луцької міської ради 
Волинської області»

учитель Тернопільського навчально-виховного 
комплексу «Школа -  колегіум Патріарха Йосифа 
Сліпого» Тернопільської міської ради Тернопільської 
області

учитель Житомирського екологічного ліцею № 24

Продовження додатка 24

учитель Тернопільської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 16 імені Володимира Левицького 
Тернопільської міської ради Тернопільської області

учитель Калуської гімназії імені Дмитра Бахматюка 
Калуської міської ради Івано-Франківської області

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

учитель Запорізької гімназії № 50 Запорізької міської 
ради Запорізької області

учитель Комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
гімназія № 30 ім. Тараса Шевченка Вінницької міської 
ради»

учитель Кам’янець-Подільського ліцею
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Приходько 
Оксана Юріївна

Процик
Людмила Г ригорівна 

Пчеляна
Лариса Василівна 

Рубан
Світлана Анатоліївна

Ратушняк
Олександр Михайлович

Рожанчук 
Інна Валентинівна

Сербін
Олена Олександрівна

Таран
Алла Анатоліївна

Тебешевська 
Оксана Степанівна

Телішевська 
Ліля Степанівна

Чернега
Тетяна Миколаївна

Філінюк
Валентина
Анатоліївна

завідувач кафедри Національного авіаційного 
університету, доцент, кандидат педагогічних наук

учитель Іванківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 1

учитель Комунальної установи Сумська гімназія 
№ 1 м. Суми Сумської області

учитель Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 12 з вивченням іноземних мов 
(школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої Ірпінської 
міської ради Київської області

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

учитель комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання -  «Спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад I ступеня «Гармонія» - гімназія 
імені Тараса Шевченка -  центр позашкільного 
виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»

учитель Технічного ліцею Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний 
інститут» м. Києва

доцент Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, кандидат філологічних 
наук

учитель Г олинської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Калуської районної ради Івано- 
Франківської області

учитель Середньої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 99 м. Львова

учитель Черкаської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 18 імені В’ячеслава Чорновола 
Черкаської міської ради Черкаської області

доцент Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії, кандидат філологічних наук

Продовження додатка 24
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Продовження додатка 24

Черешневська учитель Приватного підприємства «Приватний
Тетяна Мирославівна загальноосвітній навчальний заклад гімназія

«Престиж»

Шитик
Людмила
Володимирівна

професор Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, доктор філологічних 
наук

Якобчук учитель Рівненської гімназії «Гармонія» Рівненської
Ірина Іванівна міської ради

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 25
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ЖУРІ
XXXVIII Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з англійської мови

Кондратишин 
Ігор Миронович

доцент Львівського національного університету 
імені Івана Франка, кандидат філологічних наук 
(голова)

Г рижак
Людмила Михайлівна

доцент Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, кандидат філологічних наук 
(заступник голови)

Ларіна
Тетяна Валеріївна

завідувач кафедри Ніжинського державного 
університету імені Миколи Г оголя, кандидат 
педагогічних наук (заступник голови)

Хом’як 
Алла Петрівна

доцент Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, кандидат 
педагогічних наук (заступник голови)

Баняс
Наталія Юліанівна

учитель Хустської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 3 Хустської міської ради Закарпатської області, 
кандидат філологічних наук

Бойчук
Ірина Євстахіївна

учитель Івано-Франківської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням 
англійської мови № 1 Івано-Франківської міської ради 
Івано-Франківської області

Г орбата
Олена Володимирівна

учитель Івано-Франківської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 11 з поглибленим вивченням 
англійської мови Івано-Франківської міської ради 
Івано-Франківської області

Джамал Марселін учитель Олександрійського навчально-виховного 
комплексу ( ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 -  ліцей)

Елісон Йен учитель Жашківської спеціалізованої школи № 1 
з поглибленим вивченням окремих предметів 
Жашківської міської ради Черкаської області

Елісон Хенсон учитель Навчально-виховного комплексу «Балтська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 -  гімназія» 
Балтської міської ради Одеської області»
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Еміль Гейбл

Ешлі Емерсон

Кукла
Вікторія
Володимирівна

Куриш
Світлана Михайлівна

Левицька
Христина
Богданівна

Майкл Сміт

Мекензі Чанг

Метью Ярброу

Москалець 
Олена Олександрівна

Немчонок 
Семен Леонтійович

Округ
Г алина Миколаївна 

Павлюк
Лариса Миколаївна

учитель Заліщицької державної гімназії м. Заліщики 
Тернопільської обл.

викладач Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка

старший викладач Рівненського обласного інституту 
післядипломної освіти

Продовження додатка 25

завідувач науково-методичного центру Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області

методист Комунального закладу Львівської обласної 
ради «Львівський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти»

учитель Помічнянської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 1 імені Героя України Березняка 
Євгена Степановича Помічнянської міської ради 
Кіровоградської області

учитель Іспаського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів ім. Миколи Марфієвича Вижницької 
міської ради Вижницького району Чернівецької 
області

учитель Вознесенської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 8 Вознесенської міської ради 
Миколаївської області

доцент Київського університету імені Бориса 
Г рінченка, кандидат педагогічних наук

старший викладач Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, директор 
Міжнародного центру мовної сертифікації 
Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна

учитель Миколаївської спеціалізованої І-ІІІ ступенів 
школи № 22 із поглибленим вивченням англійської 
мови з 1 класу
учитель Ніжинського обласного педагогічного ліцею 
Чернігівської обласної ради
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Пахомова 
Тетяна Г еннадіївна

Семенова 
Оксана Яківна

Скрагс 
Лей Анне

Соня Шер

Стангрет
Аліна Володимирівна 

Тарасова
Ольга Анатоліївна

Ткачук
Анастасія
Олександрівна

Торубара
Оксана Анатоліївна 

Тумасова
Валентина Григорівна

Уразова
Олена Анатоліївна

Хана Амадо

доцент комунального навчального закладу 
«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних працівників Черкаської обласної ради», 
кандидат педагогічних наук

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 
«Гімназія № 2» -  спеціалізована школа І ступеня з 
поглибленим вивченням англійської мови Одеської 
міської ради Одеської області

волонтер Корпусу Миру США в Україні, викладач 
Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки

учитель Першої міської гімназії Черкаської міської 
ради

учитель Чернівецької спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 22 Чернівецької міської ради

методист Луганського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

учитель Рівненської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів «Центр надії» ім. Надії Маринович 
Рівненської міської ради

доцент Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат педагогічних 
наук

учитель Бубнівсько-Слобідського навчально- 
виховного комплексу «загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 
Золотоніської районної ради Черкаської області

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 
«Гімназія № 2» -  спеціалізована школа І ступеня з 
поглибленим вивченням англійської мови Одеської 
міської ради Одеської області

учитель Великоомелянського навчально-виховного 
комплексу «школа-гімназія» Рівненської районної 
ради Рівненської області

Продовження додатка 25

https://ck.isuo.org/schools/view/id/4560
https://ck.isuo.org/schools/view/id/4560
https://ck.isuo.org/schools/view/id/4560
https://ck.isuo.org/schools/view/id/4560
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Продовження додатка 25

Цимбалюк 
Олена Анатоліївна

Шацька
Г алина Миколаївна

учитель спеціалізованої школи І ступеня № 322 з 
поглибленим вивченням англійської мови 
Деснянського району міста Києва

старший викладач Державного вищого навчального 
закладу «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 26
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

Журі
XXXVII Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з іспанської мови

Цимбалістий доцент Львівського національного університету
Ігор Юліанович імені Івана Франка, кандидат філологічних наук

(голова)

Г ригорович старший викладач Одеського національного
Олена Володимирівна університету ім. І.І. Мечникова, кандидат педагогічних

наук (заступник голови)

Балуба учитель навчально-виховного комплексу
Олена Анатоліївна «Загальноосвітній навчальний заклад

І-ІІІ ступенів № 9 -  спеціалізована школа»
Олександрійської міської ради Кіровоградської області

Коропецька учитель Навчально-виховного комплексу «Школа-
Ірина Богданівна садок «Софія» Львівської міської ради Львівської

області

Луз
Ірина Миколаївна

Манько
Світлана
Олександрівна

Неплюєва 
Ольга Вікторівна

Підіпригора 
Юлія Георгіївна

учитель Навчально-виховного комплексу № 176 
(спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 
вивченням іспанської мови -  суспільно-гуманітарна 
гімназія) м. Києва

заступник директора спеціалізованої школи № 64 
м. Києва

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

доцент Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат філологічних наук

Плієнко методист Інституту післядипломної педагогічної
Валентина Петрівна освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Поліщук учитель Комунального закладу «Луцька гімназія № 18
Наталія Вікторівна Луцької міської ради Волинської області»
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Сандецька учитель Черкаської спеціалізованої школи
Ірина Федорівна І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської

області

Продовження додатка 26

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 27
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ЖУРІ
XХХVIП Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови

Зимомря
Іван Миколайович

завідувач кафедри Державного вищого навчального 
закладу «Ужгородський національний університет», 
професор, доктор філологічних наук (голова)

Обіход
Інна Василівна

доцент Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, кандидат 
педагогічних наук (заступник голови)

Оніщенко
Наталя Анатоліївна

заступник декана Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, доцент, кандидат 
філологічних наук (заступник голови)

Палій
Олександр
Анатолійович

доцент Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, кандидат філологічних наук 
(заступник голови)

Бахмет
Катерина Костянтинівна

заступник директора спеціалізованої 
загальноосвітньої школи № 16 І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням німецької мови міста Ізмаїл 
Одеської області

Бияк
Наталія Яремівна

доцент Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, кандидат 
філологічних наук

Блажко 
Марія Іванівна

доцент Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, кандидат філологічних наук

Бутенко
Олена Вікторівна

старший викладач Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна

Вереш
Марія Тиборівна

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

Вирста
Наталія Богданівна

доцент Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, кандидат 
філологічних наук
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Продовження додатка 27

Г енель Сара мовний асистент від Гете-Інституту при громадській 
організації «Німецька молодь Закарпаття» (за згодою)

Дзись
Тарас Васильович

доцент Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, кандидат 
філологічних наук

Доманіцька
Владислава
Валеріанівна

учитель Тальнівського економіко-математичного 
ліцею Тальнівської міської ради Тальнівського району 
Черкаської області

Дранута
Світлана Сергіївна

учитель Калуського ліцею Калуської міської ради 
Івано-Франківської області

Задорожна 
Ірина Петрівна

доцент Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, кандидат філологічних наук

Заїка
Оксана Олександрівна

методист Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти

Карнаухова 
Надія Костянтинівна

учитель Першої міської гімназії Черкаської міської 
ради Черкаської області

Костишина 
Олена Миколаївна

учитель Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської міської 
ради Чернігівської області

Круковець 
Лариса Іванівна

учитель Княгининівського ліцею Волинської обласної 
ради

Кулеша
Олександр Валерійович

учитель Хмельницької спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 з поглибленим 
вивченням німецької мови з 1-го класу

Ліпіна
Наталія Вікторівна

учитель Спеціалізованої школи № 14 імені 
українського професора Грушевського Сергія 
Федоровича

Луценко 
Лариса Петрівна

методист Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Мельничук 
Світлана Василівна

учитель Рівненської української гімназії Рівненської 
міської ради
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Продовження додатка 27

Микитчин 
Уляна Іванівна

Міщенко
Олександра Ігорівна

учитель Г ніздичівської загальноосвітньої
І-ІІІ ступенів Гніздичівської селишної ради

школи

учитель Навчально-виховного комплексу «Рава- 
Руська школа -  гімназія» Жовківської районної ради 
Львівської області

Рак
Олеся Юріївна 

Синьо
Вікторія Василівна

Тітаренко 
Майя Валеріївна

Турко
Наталія Василівна

Удовиченко 
Надія Костянтинівна

викладач Державного вищого навчального закладу 
«Ужгородський національний університет»

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

старший викладач Київського університету імені 
Бориса Г рінченка

асистент Державного вищого навчального закладу 
«Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»

доцент Ніжинського державного університету 
імені Миколи Г оголя, кандидат педагогічних наук

Щум’яцька доцент Львівського національного університету
Олександра Михайлівна імені Івана Франка, кандидат філологічних наук

Яковенко 
Марія Іванівна

Яковіна
Тетяна Олексіївна

учитель Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 53 з 
поглибленим вивченням німецької мови 
Шевченківського району м. Києва

учитель Канівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 4 Канівської міської ради Черкаської 
області

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 28
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ЖУРІ
XXXVIII Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з французької мови

Г ладка
Валентина
Анатоліївна

заступник завідувача кафедри Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, 
доцент, кандидат філологічних наук (голова)

Василенко 
Мирослава Іванівна

старший викладач Київського університету імені 
Бориса Г рінченка (заступник голови)

Косович 
Ольга Василівна

завідувач кафедри Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка, професор, доктор філологічних наук 
(заступник голови)

Нестеренко 
Олена Іванівна

старший викладач Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна (заступник голови)

Болер Полін учитель Комунального закладу «Спеціалізована 
середня загальноосвітня школа № 126 з поглибленим 
вивченням французької мови» Дніпровської міської 
ради

Брін Яша учитель Харківської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 109 Харківської міської ради

Вакула
Галина Олександрівна

учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням французької мови № 269 
міста Києва

Войтенко Емілі учитель Навчально-виховного комплексу 
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів -  ліцей» № 20 
управління освіти Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Віо Клер

Восель Клемантін

учитель Ліцею № 37 Львівської міської ради 

учитель Ліцею № 37 Львівської міської радиВосель Клемантін
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Г рузіна
Наталія Валентинівна

учитель Білоцерківського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 13 -  дошкільний навчальний заклад» 
Білоцерківської міської ради Київської області

Г абовда
Анжеліка Міланівна

старший викладач Мукачівського державного 
університету

Г аен Саманта учитель Одеської спеціалізованої школи № 10 
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької 
мови

Долгая
Ольга Павлівна

учитель Навчально-виховного комплексу 
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів -  ліцей» № 20 
управління освіти Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Дмитренко
Олександр
Анатолійович

учитель Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 49 з поглибленим вивченням французької мови 
Шевченківського району м. Києва

Іваниш
Оксана Ласлівна

учитель Фанчиківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів

Кікало
Анжеліка Василівна

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

Кондрат
Олександра Іванівна

методист Івано-Франківського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Копенкіна
Людмила
Олександрівна

старший викладач Ніжинського державного 
університету імені Миколи Г оголя

Косюхно
Жанін-Паскаль
Йосипівна

учитель Семенівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Баришівської районної ради Київської 
області

Кривошеєва 
Тетяна Володимирівна

учитель Рівненської гімназії «Гармонія» Рівненської 
міської ради
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Кулібаба
Людмила Василівна

учитель Чернівецької гімназії № 3 Чернівецької 
міської ради

Лопатюк 
Ірина Іванівна

учитель Чернівецької гімназії № 2 Чернівецької 
міської ради

Мозолевська 
Аліна Сергіївна

старший викладач Чорноморського національного 
університету імені Петра Могили, кандидат 
філологічних наук

Мокрушина 
Тетяна Григорівна

учитель Першої міської гімназії Черкаської міської 
ради Черкаської області

Павленко 
Лілія Михайлівна

учитель Ніжинської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 15 Ніжинської міської ради 
Чернігівської області

Пішо Леа учитель Рівненської гімназії «Г армонія» Рівненської 
міської ради

Савицька 
Галина Іванівна

методист комунального навчального закладу 
«Черкаський обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних працівників Черкаської обласної 
ради»

Скарбек
Ольга Георгіївна

старший викладач Державного вищого навчального 
закладу «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»

Скремінська 
Наталія Миколаївна

учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням французької мови № 269 
міста Києва

Смужаниця 
Діана Іванівна

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

Стельникович 
Ольга Йосипівна

учитель Середньої загальноосвітньої школи № 32, 
м. Львів

Стригун
Жанна Валентинівна

учитель Костопільського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня -  
гімназія імені Т.Г. Шевченка» Костопільської 
районної ради Рівненської області

https://garmoniya760.wordpress.com/
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Пакуляк методист Тернопільського обласного комунального
Ірина Ігорівна інституту післядипломної педагогічної освіти

Ураєва методист Волинського інституту післядипломної
Ірина Г ригорівна педагогічної освіти

Юрченко Тетяна учитель Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
Валеріївна імені льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольського та

Г.С. Шоніна Одеської міської ради Одеської області

Яблонська -  Юсик асистент Тернопільського національного
Ірина Володимирівна педагогічного університету імені Володимира

Г натюка

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 29
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ЖУРІ
ХХУІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади

з правознавства

Ковальський 
Віктор Семенович

Президент видавничої організації Юрінком Інтер, 
професор Академії адвокатури України, доктор 
юридичних наук (голова) (за згодою)

Козич
Ігор Васильович

доцент Державного вищого навчального закладу 
«Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника», кандидат юридичних наук 
(заступник голови)

Лютіков
Павло Сергійович

доцент Запорізького національного університету, 
доктор юридичних наук (заступник голови)

Майорський 
Вячеслав Віталійович

заступник директора Чорноморської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорноморської міської 
ради Одеської області, кандидат педагогічних наук 
(заступник голови)

Муза
Олег Валентинович

професор Академії адвокатури України, старший 
науковий співробітник, доктор юридичних наук 
(заступник голови)

Андріюк
Володимир
Володимирович

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

Ашортіа
Євгеній Демурович

учитель Харківської спеціалізованої школи 
І-Ш ступенів № 80

Бабецька
Іванна Ярославівна

доцент Університету Короля Данила, кандидат 
юридичних наук

Багай
Надія Онуфріївна

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

Бляшенко
Наталія Миколаївна

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

Бугайко
Юлія Олексіївна

викладач Вінницького коледжу будівництва і 
архітектури Київського національного університету 
будівництва і архітектури



2

Бухонський 
Сергій Олександрович

Г аєвий
Ігор Олегович 

Гейнц
Руслана Миколаївна

Дергачов 
Євген Вікторович

Дністрянська
Наталія
Володимирівна

Євстіфеєв 
Микита Ігорович

Єрмоленко
Дмитро
Олександрович

Іванюк
Інна Володимирівна

Кедьо
Вікторія
Володимирівна

Клименко 
Нінель Павлівна

Комаров
Олександр Дмитрович

Костилєв
Олександр
Михайлович

доцент Херсонського факультету Одеського 
державного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук

заступник декана Української інженерно-педагогічної 
академії

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

викладач Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», кандидат філософських наук

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

Продовження додатка 29

студент Приватної установи «Університет «Київська 
школа економіки»

доцент Запорізького національного університету, 
кандидат юридичних наук

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

учитель Івано-Франківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 16 Івано-Франківської міської ради 
Івано-Франківської області

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

асистент Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук

спеціаліст з прав людини Моніторингової місії ООН з 
прав людини в Україні Управління Верховного 
комісара ООН з прав людини, кандидат юридичних 
наук (за згодою)
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Крестовська 
Наталя Миколаївна

Крук
Юлія Андріївна 

Логвінова
Марія Володимирівна

Малахова 
Ірина Михайлівна

Медицький 
Ігор Богданович

Осінська
Ольга Миколаївна

Острогляд
Олександр Васильович

Письменна 
Олена Пилипівна

Савка
Олександр Юрійович

Садкова 
Наталія Яківна

Светлічна 
Ольга Олексіївна

Харченко
Антоніна Геннадіївна

завідувач кафедри Міжнародного гуманітарного 
університету, професор, доктор юридичних наук

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

заступник директора Навчально-наукового 
юридичного інституту Державного вищого 
навчального закладу «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника», доцент, 
кандидат юридичних наук

учитель Івано-Франківського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа -  ліцей № 23 
Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника» Івано-Франківської міської ради 
Івано-Франківської області

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

державний експерт експертної групи з правової 
освіти Директорату з прав людини, доступу до 
правосуддя та правової обізнаності Міністерства 
юстиції України (за згодою)

проректор Університету Короля Данила доцент, 
кандидат юридичних наук

доцент Донецького національного університету 
імені Василя Стуса, кандидат юридичних наук

учитель Івано-Франківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням 
англійської мови Івано-Франківської міської ради 
Івано-Франківської області

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

Головний спеціаліст Управління забезпечення прав 
людини Національної поліції України (за згодою)

заступник директора ліцею №15, м. Чернігів

Продовження додатка 29
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Філіпенко 
Тетяна Михайлівна

Шемелинець 
Іван Іванович

Якубович 
Марина Вікторівна,

учитель Комунального закладу «Курахівська гімназія 
«Престиж» (школа І ступеня з поглибленим 
вивченням іноземних мов та гімназія) Мар’їнської 
районної ради Донецької області

керівник експертної групи з правової освіти 
Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та 
правової обізнаності Міністерства юстиції України (за 
згодою)

державний експерт експертної групи з правової освіти 
Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та 
правової обізнаності Міністерства юстиції України 
(за згодою)

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 30
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ЖУРІ
ХXІV Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з історії

Троян
Сергій Станіславович

професор Національного авіаційного університету, 
доктор історичних наук (голова)

Жив’юк
Андрій Анатолійович

доцент Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука, 
кандидат історичних наук (заступник голови)

Карліна
Оксана Миколаївна

професор Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, кандидат історичних 
наук (заступник голови)

Кметь
Василь Федорович

директор Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка, доцент, 
кандидат історичних наук (заступник голови)

Руккас
Андрій Олегович

доцент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук 
(заступник голови)

Бабак
Оксана Іванівна

заступник декана Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, доцент, кандидат історичних наук

Баковецька 
Ольга Олександрівна

доцент Миколаївського національного університету 
імені В.О. Сухомлинського, доктор історичних наук

Баран
Зоя Анатоліївна

доцент Львівського національного університету 
імені Івана Франка, кандидат історичних наук

Білобровець 
Ольга Матвіївна

доцент Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, кандидат історичних наук

Ващук
Дмитро Петрович

учитель Кам’янець-Подільського навчально-виховного 
комплексу № 16 Хмельницької області, кандидат 
історичних наук

Венгерська 
Вікторія Олексіївна

завідувач кафедри Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, професор, доктор 
історичних наук
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Вітенко
Микола Дмитрович

Давидюк 
Руслана Петрівна

Давлєтов
Олександр
Рашидович

Драновська 
Світлана Вікторівна

Докашенко 
Г алина Петрівна

Дрібниця
Віталій
Олександрович

Качуровська 
Лариса Вікторівна

Киридон 
Алла Миколаївна

Кметь
Володимир
Богданович

Королько
Андрій Зіновійович 

Лехнюк
Роман Олегович 

Лехнюк
Вікторія Миколаївна

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

доцент Рівненського державного гуманітарного 
університету, доктор історичних наук

професор Запорізького національного університету, 
кандидат історичних наук

Продовження додатка 30

старший викладач Комунального закладу Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 
кандидат педагогічних наук

завідувач кафедри Державного вищого навчального 
закладу «Донбаський державний педагогічний 
університет», професор, доктор історичних наук

викладач Комунального вищого навчального закладу 
Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно- 
педагогічний коледж»

заступник директора Первомайської гімназії 
Первомайської міської ради Миколаївської області

директор Державної наукової установи 
«Енциклопедичне видавництво», професор, доктор 
історичних наук (за згодою)

учитель Бродівської гімназії імені Івана Труша 
Бродівської районної ради Львівської області

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

асистент Львівського національного університету 
імені Івана Франка

учитель Середньої загальноосвітньої школи № 62 
м. Львів
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Лоштин
Назарій Тарасович

Маклюк
Ольга Миколаївна 

Мудрий
Мар’ян Михайлович

Миколенко 
Дмитро Валерійович

Набока
Олександр
Вікторович

Паршин
Ілля Леонтійович 

Паска
Богдан Валерійович

Подрєз
Юлія Вікторівна

Полещук 
Тамара Сергіївна

Присяжнюк 
Юрій Петрович

Сипко
Богдана
Володимирівна

Сіромський 
Руслан Богданович

Сокирська
Владилена
Володимирівна

завідувач відділу Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка, 
кандидат історичних наук

завідувач кафедри Запорізького національного 
університету, доцент, кандидат історичних наук

заступник декана Львівського національного 
університету імені Івана Франка, доцент, кандидат 
історичних наук

доцент Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук

завідувач кафедри Державного закладу «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка», 
професор, доктор історичних наук

доцент Львівського національного університету 
імені Івана Франка, кандидат історичних наук

провідний фахівець Державного вищого навчального 
закладу «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника», кандидат історичних наук

директор Навчально-наукового Інституту історії та 
філософії Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка, доцент, кандидат 
історичних наук

доцент Львівського національного університету 
імені Івана Франка, кандидат історичних наук

професор Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, доктор історичних наук

асистент Львівського національного університету 
імені Івана Франка, кандидат історичних наук

Продовження додатка 30

доцент Львівського національного університету 
імені Івана Франка, кандидат історичних наук

проректор Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини; професор, доктор 
історичних наук
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Продовження додатка 30

Стецюк учитель Черкаської гімназії № 9 ім. О.М. Луценка
Андрій Сергійович Черкаської міської ради Черкаської області

Сутковий учитель Бахмутського навчально-виховного комплексу
Володимир Лукич «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 -

багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради 
Донецької області

Тарнавський доцент Львівського національного університету
Роман Богданович імені Івана Франка, кандидат історичних наук

Федорів
Олександра
Степанівна

учитель Опорного навчально-виховного комплексу 
«Дашавський загальноосвітній навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад»

Філоретова декан Центральноукраїнського державного
Лариса Мартіївна педагогічного університету імені Володимира

Винниченка, доцент, кандидат історичних наук

Формос учитель Ліцею № 37 Львівської міської ради
Тетяна Аркадіївна

Хлібовська доцент Східноєвропейського національного
Г анна Миколаївна університету імені Лесі Українки, кандидат історичних

наук

Целуйко заступник декана Львівського національного
Олександр Петрович університету імені Івана Франка, доцент, кандидат

історичних наук

Чепурко доцент Дніпровського національного університету
Олександр імені Олеся Г ончара, кандидат історичних наук
Олексійович

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



ХХІІ

Вавдіюк
Наталія Степанівна

Длугопольський
Олександр
Володимирович

Юхименко 
Петро Іванович

Палехова
Вікторія Антонівна

Базилінська 
Олена Яківна

Баула
Олена Вікторівна

Вікарчук 
Ольга Іванівна

Г авриленко 
Любов Іванівна

Г натишин 
Марія Андріївна

Губатюк
Ігор Володимирович

Дзьоба
Наталія
Володимирівна

Додаток 31
до наказу Міністерства освіти 
і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ЖУРІ
Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з економіки

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

професор Тернопільського національного 
економічного університету, доктор економічних наук 
(заступник голови)

професор Білоцерківського національного аграрного 
університету, доктор економічних наук (заступник 
голови)

доцент Чорноморського державного університету 
імені Петра Могили (заступник голови)

доцент Національного університету «Києво- 
Могилянська академія», кандидат економічних наук

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

завідувач кафедри Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, кандидат 
економічних наук

заступник директора гімназії № 95 Криворізької 
міської ради Дніпропетровської області

доцент Львівського національного університету 
імені Івана Франка, кандидат економічних наук

доцент Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, кандидат економічних наук

учитель Миколаївського економічного ліцею № 1 
Миколаївської міської ради
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Продовження додатка 31

Димарчук 
Тетяна Вікторівна учитель Іванківського районного ліцею

Дименко
Руслан Анатолійович

завідувач кафедри Державного університету 
телекомунікацій, кандидат економічних наук

Єлисєєва
Людмила
Володимирівна

старший викладач Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки, 
кандидат економічних наук

Кирильчук 
Ольга Валеріївна

доцент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук

Коваль
Надія Володимирівна

доцент Білоцерківського національного аграрного 
університету, кандидат економічних наук

Котенок
Дарія Михайлівна

доцент Київського національного економічного 
університету імені Вадима Г етьмана, доцент, 
кандидат економічних наук

Крамаренко 
Анна Олександрівна

старший викладач Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, кандидат 
економічних наук

Красота
Олена Вадимівна

доцент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук

Ліщук
Віра Іванівна

доцент Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, кандидат 
економічних наук

Ломачинська 
Ірина Анатоліївна

доцент Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова, кандидат економічних наук

Лопух
Ксенія Володирівна

Київського національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана, доцент, кандидат 
економічних наук

Лютак
Олена Миколаївна

професор Луцького національного технічного 
університету, доктор економічних наук

Мех
Лариса Михайлівна

доцент Національного університету «Чернігівський 
колегіум імені Т.Г. Шевченка»

Небава
Микола Іванович

декан Вінницького національного технічного 
університету, кандидат економічних наук
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Продовження додатка 31

Ніколаєнко 
Сергій Миколайович

викладач Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, кандидат економічних наук

Олійник
Олександр
Миколайович

доцент Запорізького національного університету, 
кандидат філософських наук

Ончева
Тетяна
Володимирівна

учитель Білоцерківського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 13 -  Дошкільний навчальний заклад» 
Білоцерківської міської ради Київської області

Паньков
Віктор Г еоргійович

старший науковий співробітник Інституту педагогіки 
Національної академії педагогічних наук України, 
кандидат фізико-математичних наук (за згодою)

Петрушенко 
Юрій Миколайович

завідувач кафедри Сумського державного 
університету, доктор економічних наук

Пилипенко
Вячеслав
Валентинович

доцент Сумського національного аграрного 
університету, кандидат економічних наук

Понедільчук 
Тетяна Василівна

заступник декана Білоцерківського національного 
аграрного університету, доцент, кандидат 
економічних наук

Рибак
Надія Володимирівна

доцент Білоцерківського національного аграрного 
університету, кандидат економічних наук

Сотула
Оксана Віталіївна

доцент Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, кандидат економічних 
наук

Сторощук 
Богдан Дмитрович

доцент Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, кандидат економічних наук

Сухарєва 
Олена Сергіївна

директор Первомайської гімназії № 3 Первомайської 
міської ради Харківської області

Тимченко 
Ірина Євгеніївна

завідувач кафедри Харківського економіко- 
правового університету, кандидат економічних наук

Усик
Віра Іванівна

докторант Київського національного економічного 
університету імені Вадима Г етьмана, доцент, 
кандидат економічних наук
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Цогла доцент Комунального закладу Львівської обласної
Олена Орестівна ради «Львівський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти», кандидат економічних наук

Продовження додатка 31

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 32
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ЖУРІ
ЬІХ Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з математики

Рубльов
Богдан Владиславович

професор Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних 
наук (голова)

Коломієць 
Оксана Миколаївна

доцент Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних 
наук (заступник голови журі)

Карлова
Олена Олексіївна

доцент Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних 
наук (заступник голови журі)

Номіровський 
Дмитро Анатолійович

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

Андрейчук 
Анастасія Віталіївна

студентка Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Анікушин 
Андрій Валерійович

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

Бабенко
Сергій Віталійович

доцент Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, кандидат фізико- 
математичних наук

Барвінок
Роман Леонідович

учитель Черкаського фізико-математичного ліцею 
Черкаської міської ради Черкаської області

Бедратюк 
Леонід Петрович

завідувач кафедри Хмельницького національного 
університету, доктор фізико-математичних наук

Бойко
Лариса Анатоліївна

учитель Опорного закладу загальної середньої освіти 
«Монастирищенська спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів № 5» Монастирищенської районної ради 
Черкаської області
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Бомба
Андрій Ярославович

Воробйова 
Алла Іванівна

Г арбузова 
Аліна Вікторівна

Г ерасимова 
Тетяна Григорівна

Г опаченко 
Василь Васильович

Данько
Олена Анатоліївна

Дашков
Олександр
Олександрович

Двейрін
Михайло Захарович

Добосевич 
Олесь Мар’янович

Дубова
Софія Андріївна

Дяченко
Олександр
Віталійович

Жучок
Юрій Володимирович

Зінченко
Олександр Г ригорович

професор Рівненського державного гуманітарного 
університету, доктор технічних наук

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

студентка Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна

викладач математики British Study Center (за згодою)
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директор загальноосвітньої спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12 
м. Чернігова

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

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

доцент Донецького національного університету 
імені Василя Стуса, кандидат фізико-математичних 
наук (м. Вінниця)

аспірант Інституту прикладних проблем механіки і 
математики ім. Я.С. Підстригача Національної академії 
наук України (за згодою)

студентка Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна

учитель Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» 
міста Києва

доцент Державного закладу «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка», 
кандидат фізико-математичних наук (м. Старобільськ)

учитель Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» 
Печерського району м. Києва
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Зоріна
Ірина Анатоліївна

доцент Херсонської державної морської академії, 
кандидат фізико-математичних наук

Кадубовський
Олександр
Анатолійович

доцент Державного вищого навчального закладу 
«Донбаський державний педагогічний університет», 
кандидат фізико-математичних наук

Ківва
Ярослав Сергійович

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Кірман
Вадим Кімович

доцент Дніпровської академії неперервної освіти, 
кандидат педагогічних наук

Котик
Роман Юрійович

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

Кривошея 
Ігор Михайлович

учитель Центру з інтеграції до європейського та 
світового освітнього простору на базі Комунального 
закладу «Навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей № 7 
Вінницької міської ради»

Крюкова 
Г алина Віталіївна

доцент Національного університету «Києво- 
Могилянська академія», кандидат фізико- 
математичних наук

Кукуш
Олександр
Георгійович

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

Кучеренко 
Анастасія Олегівна

студентка Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Лазаренко 
Ірина Сергіївна

старший викладач Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат фізико- 
математичних наук

Лещенко 
Юрій Юрійович

доцент Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, кандидат фізико- 
математичних наук

Лішунов
Віталій Григорович

приватний підприємець (за згодою)
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Лось
Валерій Миколайович

професор Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», доктор фізико-математичних наук

Мекуш
Оксана Г ригорівна

доцент Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, кандидат фізико- 
математичних наук

Михайлюк
Володимир
Васильович

професор Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних 
наук

Нестеренко 
Олексій Нікіфорович

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

Ніколаєв
Андрій Дмитрович

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Ніколаєв
Арсеній Дмитрович

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Панасенко 
Олексій Борисович

старший викладач Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського, кандидат фізико-математичних наук

Пушкін
Денис Євгенович

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Самкова
Г алина Євгенівна

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

Сапрікін
Сергій Михайлович

доцент Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, 
кандидат фізико-математичних наук

Сарана
Олександр
Анатолійович

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

Сердюк 
Зоя Олексіївна

доцент Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних 
наук

Сігетій
Ігор Петрович

старший викладач Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти
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Склярова
Ірина Олександрівна

доцент комунального закладу «Запорізький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Запорізької обласної ради

Смирнов 
Денис Олегович

студент Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна

Федак
Іван Васильович

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

Ховрак
Світлана Миколаївна

учитель Кременчуцького ліцею № 4 Кременчуцької 
міської ради Полтавської області

Чорний
Василь Зіновійович

завідувач кафедри Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка, доцент, кандидат фізико-математичних наук

Шаповалов 
Сергій Павлович

доцент Сумського державного університету, кандидат 
фізико-математичних наук

Шевченко 
Ольга Сергіївна

студентка Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна

Щеглов
Микита
Владиславович

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Ясносокирська 
Ірина Григорівна

учитель Дніпропетровського обласного ліцею- 
інтернату фізико-математичного профілю

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 33
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ЖУРІ
ХХХІХ Всеукраїнської учнівської олімпіади

з біології

Скрипник
Наталія Вячеславівна

Компанець 
Тарас Анатолійович

Аксененко 
Тетяна Михайлівна

Атемасова 
Тетяна Андріївна

Афанасьєва 
Катерина Сергіївна

Береговий 
Сергій Михайлович

Бригадиренко 
Віктор Васильович

Віркун
Валерій Олексійович 

Волков
Роман Анатолійович

Воронова
Наталія Валентинівна

заступник директора Навчально-наукового центру 
«Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
доцент, кандидат біологічних наук (голова)

заступник директора Навчально-наукового центру 
«Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
доцент, кандидат біологічних наук (заступник голови)

учитель Миколаївського економічного ліцею № 2 
Миколаївської міської ради

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

доцент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук

асистент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук

доцент Дніпровського національного університету, 
імені Олеся Г ончара, кандидат біологічних наук

учитель Хмельницького навчально-виховного
комплексу № 4

заступник директора Інституту біології, хімії та 
біоресурсів Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, професор, доктор біологічних 
наук

помічник ректора Запорізького національного
університету, доцент, кандидат біологічних наук

Говорун
Олександр
Володимирович

завідувач кафедри Сумського державного 
педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, 
доцент, кандидат біологічних наук
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Голуб
Сергій Миколайович

Г ончаренко 
Яніна Вікторівна

Г оробець
Леонід Вікторович

Г оробчишин
Володимир
Анатолійович

Дерій
Сергій Іванович

Джамєєв 
Вадим Юрійович

Додь
Володимир
Васильович

Жирська
Г алина Ярославівна 

Жох
Ольга Євгенівна

Загайко
Андрій Леонідович

Задорожний
Костянтин
Миколайович

Заморока
Андрій Михайлович

доцент Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, старший науковий 
співробітник, кандидат сільськогосподарських наук

доцент Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди, кандидат 
біологічних наук

асистент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук

старший науковий співробітник Державної установи 
«Інститут еволюційної екології» Національної 
академії наук України, кандидат біологічних наук 
(за згодою)

доцент Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, кандидат біологічних 
наук

доцент Харківського національного медичного 
університету, кандидат біологічних наук

учитель Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» 
Печерського району м. Києва

Продовження додатка 33

доцент Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, кандидат 
педагогічних наук

учитель Івано-Франківської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 11 з поглибленим вивченням 
англійської мови Івано-Франківської міської ради 
Івано-Франківської області

проректор Національного фармацевтичного 
університету, професор, доктор біологічних наук

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

доцент Державного вищого навчального закладу 
«Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника», кандидат біологічних наук
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Зінченко
Олександр Павлович

Калиновський 
Віталій Євгенійович

Колесник 
Олег Борисович

Лобань
Лариса Олексіївна 

Лосєва
Наталія Леонідівна

Лучко
Ірина Іванівна

Оверчук
Олександр
Олександрович

Павленко 
Олена Анатоліївна

Пастухова 
Наталія Леонідівна

Пономаренко 
Ольга Іванівна

Свінченко 
Інна Анатоліївна

доцент Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, кандидат 
біологічних наук

заступник директора Навчально-наукового центру 
«Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат біологічних наук

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

доцент Ніжинського державного університету 
імені Миколи Г оголя, кандидат біологічних наук

учитель Комунального закладу «Обласна 
спеціалізована школа-інтернат ІІ-Ш ступенів 
«Обдарованість» Харківської обласної ради»

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

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

учитель Харківської гімназії № 46
ім. М.В. Ломоносова Харківської міської ради 
Харківської області

старший науковий співробітник державної установи 
«Інститут харчової біотехнології та геноміки 
Національної академії України», доцент, кандидат 
біологічних наук ( за згодою)

учитель Харківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 64 Харківської міської ради 
Харківської області

учитель Богодухівської гімназії № 1 Богодухівської 
районної ради Харківської області

Продовження додатка 33
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Сенченко декан Ніжинського державного університету
Г алина Г ригорівна імені Миколи Г оголя, доцент, кандидат хімічних наук
Смірнов
Олександр Євгенович
Соколенко 
Вадим Леонідович

Спринь
Олександр Борисович

асистент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук
доцент Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, кандидат біологічних 
наук
доцент Херсонського державного університету, 
кандидат біологічних наук

Утєвська
Ольга Михайлівна 

Цапенко
Петро Костянтинович

Філатова 
Ольга Віталіївна
Хахілєва 
Таісія Яківна
Ходосовцев 
Олександр Євгенович
Худий
Олексій Ігорович 
Шепілов
Дмитро Романович

доцент Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, професор, доктор біологічних 
наук
науковий співробітник Інституту фізіології 
імені Олександра Богомольця Національної академії 
наук України, кандидат біологічних наук (за згодою)
доцент Харківського національного фармацевтичного 
університету, кандидат біологічних наук
учитель Харківського ліцею № 161 «Імпульс» 
Харківської міської ради Харківської області
професор Херсонського державного університету, 
доктор біологічних наук
доцент Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, кандидат біологічних наук
магістр Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка

Юмина
Юлія Михайлівна 
Юхно
Юлія Юріївна

асистент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук
старший викладач Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 34
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ЖУРІ
XLІХ Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

Олійник
Ярослав Богданович

декан Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, академік Національної 
академії педагогічних наук України, професор, 
доктор економічних наук (голова)

Біланюк
Володимир Іванович

декан Львівського національного університету 
імені Івана Франка, доцент, кандидат географічних 
наук (заступник голови)

Мельнійчук 
Михайло Михайлович

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

Руденко
Валерій Петрович

декан Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, професор, доктор 
географічних наук (заступник голови)

Шоробура 
Інна Михайлівна

ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії, професор, доктор педагогічних наук 
(заступник голови)

Барановський 
Микола Олександрович

завідувач кафедри Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, професор, 
доктор географічних наук

Богданова-Портяна 
Марина Володимирівна

учитель спеціалізованої загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 
предметів природничо-математичного циклу 
імені Л.І. Бугаєвської Г орішньоплавнівської міської 
ради

Боднарчук 
Наталія Вікторівна

учитель Миколаївської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 15 Миколаївської міської ради 
Миколаївської області

Брайчевський 
Юліан Сергійович

доцент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат географічних 
наук
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Вітенко
Ігор Михайлович

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

Воровка
Володимир Петрович

завідувач кафедри Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького, доцент, доктор географічних наук

Гапон
Наталія Володимирівна

учитель Прилуцької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 10 Прилуцької міської ради 
Чернігівської області

Гелевера 
Ольга Федорівна

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

Гілецький 
Йосип Романович

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

Гільберг
Тетяна Г еоргіївна

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

Г людзик
Г алина Богданівна

методист Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти

Горбач
Алла Євгеніївна

учитель навчально-виховного комплексу 
«Нововолинська спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів № 1 -  колегіум» Нововолинської 
міської ради Волинської області

Даценко
Людмила Миколаївна

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

Денисик
Григорій Іванович

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

Забуга
Наталія Іванівна

завідувач сектору Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти»
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Задвірний
Олександр Петрович

Калько
Андрій Дмитрович

Коваленко
Олександр Вікторович 

Ковтонюк
Ольга Володимирівна

Корінний
Володимир Іванович

Король
Павло Пилипович

Костащук 
Іван Іванович

Кремповська 
Тетяна Ярославівна

Кудирко 
Василь Іванович

Кузишин
Андрій Васильович

Лис
Юрій Володимирович

Магалецька 
Тетяна Діонісіївна

учитель Трихатського закладу загальної середньої 
освіти Ольшанської селищної ради Миколаївського 
району Миколаївської області

декан Приватного вищого навчального закладу 
«Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана Дем’янчука», 
професор, доктор географічних наук

методист Донецького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

доцент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат географічних 
наук

доцент Вінницького педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського, кандидат 
геологічних наук

доцент Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, кандидат 
географічних наук

доцент Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, кандидат географічних 
наук

учитель Миколаївського класичного ліцею 
Миколаївської міської ради Миколаївської області

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

декан Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира 
Г натюка, доцент, кандидат географічних наук

методист Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 28 м. Житомира імені гетьмана Івана 
Виговського

Продовження додатка 34
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Мельничук 
Наталія Миколаївна
Паламарчук
Людмила Олександрівна 
Пасько
Володимир Федосійович

Піддубна
Наталія Г ригорівна 

Романів
Андрій Степанович 

Саввіч
Олександр Миколайович
Семенюк 
Лариса Леонтіївна

Сливка
Роман Радиславович

Совенко
Валерій Володимирович

Сумарокова 
Ірина Володимирівна

Сюткін
Сергій Іванович

Уварова 
Г анна Євгенівна
Уткін
Іван Іванович

учитель комунального закладу «Луцька гімназія 
№ 18 Луцької міської ради Волинської області»
учитель Врадіївської районної гімназії Врадіївської 
районної ради Миколаївської області
заступник декана Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доцент, 
кандидат географічних наук
учитель Южноукраїнської загальноосвітньої школи 
І-Ш ступенів № 4 Южноукраїнської міської ради 
Миколаївської області
доцент Національного університету водного 
господарства та природокористування, кандидат 
географічних наук
методист Комунального вищого навчального 
закладу «Харківська академія неперервної освіти»
доцент Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, кандидат географічних наук
доцент Державного вищого навчального закладу 
«Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника», кандидат географічних 
наук
методист Комунального навчального закладу 
Київської обласної ради «Київський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних 
кадрів
учитель Новобузької гімназії загальноосвітнього 
навчального закладу ІІ-Ш ступенів Новобузької 
районної ради Миколаївської області
доцент Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка, кандидат 
географічних наук
доцент Національного авіаційного університету, 
кандидат педагогічних наук
учитель Снігурівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 1 Снігурівської районної ради 
Миколаївської області

Продовження додатка 34



5

Фастов
Іван Володимирович

учитель Комунального закладу «Навчально- 
виховний комплекс школа І-ІІ ступенів-ліцей 
«Гарант» Лисичанської міської ради Луганської 
області»

Продовження додатка 34

Філончук
Зоя Володимирівна

Хлань
Людмила Миколаївна

Хіщенко 
Віра Григорівна

доцент Комунального вищого навчального 
закладу «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних 
наук

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

учитель Первомайської гімназії Первомайської 
міської ради Миколаївської області

Чернега доцент Чернівецького національного університету
Петро Іванович імені Юрія Федьковича, кандидат географічних

наук

Шевченко
Сергій Олександрович

Шкоденко 
Лариса Анатоліївна

Шпіклірний 
Ігор Васильович

учитель Черкаської гімназії № 9
ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради 
Черкаської області

методист Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського

учитель Миколаївського економічного ліцею № 2 
Миколаївської міської ради мїста Миколаєва

Яворська заступник декана Одеського національного
Вікторія Володимирівна університету імені І.І. Мечникова, професор,

доктор географічних наук

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко
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Додаток 35
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 14.02.2019 № 196

ЖУРІ
ІХ Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 

Мелех завідувач кафедри Львівського національного
Богдан Ярославович університету імені Івана Франка, доктор фізико - 

математичних наук (голова)

Сімон
Андрій Олександрович

інженер І категорії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (заступник 
голови)

Бажан
Наталія Володимирівна

студентка Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка

Базєй
Олександр Анатолійович

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

Богдан учитель Ліцею № 15, м. Чернігів
Владислав Володимирович

Бондаренко 
Сергій Михайлович

учитель Прилуцької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 7 Прилуцької міської ради 
Чернігівської області

Бреус
Віталій Віталійович

доцент Одеського національного морського 
університету, кандидат фізико-математичних наук

Бурий
Андрій Романович

учитель Дрогобицької спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 2 Львівської області, доцент, кандидат 
філософських наук

Вертелецький 
Владислав Юрійович

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Волчанський 
Олег Володимирович

доцент Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка, кандидат 
фізико-математичних наук
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Г рицай
Асен Васильович

асистент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних 
наук

Г рищук
Андрій Миколайович

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

Корнійчук 
Платон Павлович

старший викладач Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, кандидат фізико- 
математичних наук

Кузьменков 
Сергій Г еоргійович

професор Херсонського державного університету, 
доктор педагогічних наук, кандидат фізико- 
математичних наук

Марсакова 
Владислава Ігорівна

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

Мохун
Сергій Володимирович

завідувач кафедри Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира 
Г натюка, кандидат технічних наук

Орлов
Владислав Сергійович

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Панько
Олена Олексіївна

професор Одеського національного університету 
імені I. І. Мечникова, доктор фізико-математичних 
наук

Пекарський 
Юрій Вікторович

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Пономаренко 
Василь Олександрович

молодший науковий співробітник Астрономічної 
обсерваторії Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних 
наук

Решетник
Володимир Миколайович

доцент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних 
наук
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Семещук
Ігор Лаврентійович

доцент Рівненського державного гуманітарного 
університету, кандидат педагогічних наук

Сергієнко 
Ольга Григорівна

старший лаборант Миколаївського національного 
університету ім. В. О. Сухомлинського

Смеречинський 
Святослав Всеволодович

доцент Львівського національного університету імені 
Івана Франка, кандидат фізико-математичних наук

Станкевич
Дмитро Геннадійович

доцент Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна, кандидат фізико-математичних 
наук

Стратійчук 
Олег Анатолійович

викладач коледжу Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича

Теличин
Ігор Михайлович

учитель Львівського фізико-математичного ліцею- 
інтернату Львівського національного університету 
імені Івана Франка

Хатько
Іван Вікторович

учитель Бердянської загальноосвітньої школи № 1 
Бердянської міської ради Запорізької області

Шевчук
Олександр Григорович

старший викладач Ніжинського державного 
університету імені Миколи Г оголя

Шигорін 
Павло Павлович

доцент Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, кандидат фізико-
математичних наук

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 36
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ЖУРІ
ЬУІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

Анісімов 
Ігор Олексійович

декан Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, професор, доктор фізико- 
математичних наук (голова)

Вільчинський 
Станіслав Йосипович

завідувач кафедри Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, професор, 
доктор фізико-математичних наук (заступник голови)

Колебошин 
Валерій Якович

директор Комунального закладу «Рішельєвський 
ліцей», доцент, кандидат фізико-математичних наук 
(заступник голови)

Білошицький
Володимир
Миколайович

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка

Віктор
Павло Андрійович

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

Вітюк
Ігор Іванович

учитель Г ороденківської гімназії імені Антона 
Крушельницького Городенківської районної ради 
Івано-Франківської області

Г айналій
Людмила Іванівна

завідувач кабінету Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Гаразд
Мирослав Степанович

учитель Долинського наукового академічного ліцею 
«Інтелект» Долинської районної ради Івано- 
Франківської області

Г ельфгат 
Ілля Маркович

учитель КЗ «ХФМЛ № 27», кандидат фізико- 
математичних наук

Гончаренко 
Тетяна Леонідівна

завідувач кафедри Херсонського державного 
університету, доцент, кандидат педагогічних наук
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Г оцульський 
Володимир Якович

завідувач кафедри Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова, доцент, доктор 
фізико-математичних наук

Григор’єв 
Сергій Борисович

директор Комунального закладу освіти «Дніпровський 
ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара» 
Дніпровської міської ради, доцент, кандидат фізико- 
математичних наук

Давиденко 
Андрій Андрійович

професор Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, професор, доктор 
педагогічних наук

Даценко 
Ірина Петрівна

учитель Запорізького технічного ліцею Запорізької 
міської ради Запорізької області

Дмитрук
Ігор Миколайович

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

Заболотний 
Володимир Федорович

завідувач кафедри Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського, професор, доктор педагогічних наук, 
кандидат фізико-математичних наук

Зайцева
Вікторія Юріївна

студентка Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна

Зайцева 
Ольга Юріївна

студентка Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна

Засєдка
Людмила Миколаївна

учитель Українського фізико-математичного ліцею 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, кандидат фізико-математичних наук

Зимак
Юрій Анатолійович

доцент Сумського державного університету, кандидат 
фізико-математичних наук

Єфіменко
Олександр
Костянтинович

учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 
м. Житомира ім. гетьмана Івана Виговського
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Карпуша
Валентина Михайлівна 

Кельник
Олександр Ігорович 

Кнорр
Надія Валеріївна 

Коваль
Віталій Вікторович

Колупаєв
Ігор Миколайович

Корнійчук 
Платон Павлович

Кремінський 
Борис Г еоргійович

Кригін
Сегій Анатолійович 

Леуш
Іван Олександрович

Лозовенко 
Оксана Анатоліївна

Манакін
Вадим Леонідович

Матвійчук 
Олексій Васильович

методист комунального закладу Сумський обласний 
інституту післядипломної педагогічної освіти

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

учитель Херсонського ліцею Херсонської обласної 
ради, кандидат педагогічних наук

доцент Сумського державного університету, кандидат 
фізико-математичних наук

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

старший викладач Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, кандидат фізико - 
математичних наук

головний науковий співробітник Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти», 
доцент, доктор педагогічних наук

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка

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

доцент Запорізького національного технічного 
університету, кандидат педагогічних наук

старший викладач Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова

старший викладач Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат 
педагогічних наук

Продовження додатка 36
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Міль
Микола Сергійович

учитель Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира 
Красицького

Мінаєв
Юрій Павлович

професор Запорізького національного університету, 
кандидат фізико-математичних наук

Ненашев 
Ігор Юрійович

головний редактор журналу «Фізика в школах 
України» (за згодою)

Нефедченко 
Василь Федорович

доцент Сумського державного університету, кандидат 
фізико-математичних наук

Овсянніков 
Олексій Анатолійович

учитель Українського фізико-математичного ліцею 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка

Орлянський 
Олег Юрійович

доцент Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних 
наук

Пасіхов 
Юрій Якович

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

Пашко
Максим Іванович

учитель Херсонського фізико-технічного ліцею 
Херсонської міської ради при Херсонському 
національному технічному університеті та 
Дніпропетровському національному університеті

Репей
Володимир Іванович

учитель Дунаєвецького навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., гімназія» 
Дунаєвецької міської ради Хмельницької області

Рідкокаша 
Іван Павлович

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Рубцова 
Ірина Львівна

учитель Українського фізико-математичного ліцею 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, доцент, кандидат фізико-математичних 
наук

Рудніцький 
Віктор Леонідович

старший викладач Житомирського державного 
університету імені Івана Франка
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Селезнев
Юрій Орлеанович

учитель Русанівського ліцею м. Києва

Соколов 
Євген Петрович

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

Сохацький
Володимир Петрович

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

Степанчиков 
Дмитро Абрамович

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

Триліс
Олександр Васильович

учитель Приватної організації «Заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів: початкова школа, 
гімназія, ліцей -  «Науково-дослідницька школа 
«Базис»

Ушкац
Михайло Вікторович

доцент Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова, кандидат фізико- 
математичних наук

Чінчой
Олександр
Олександрович

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

Шарий
Андрій Михайлович

директор Кувечицької загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської 
області

Шарко
Валентина Дмитрівна

завідувач кафедри Херсонського державного 
університету, професор, доктор педагогічних наук

Шевчук
Олександр Григорович

старший викладач Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя

В. о. директора Державної наукової х?7
установи «Інститут модернізації
змісту освіти» ^   ̂ Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 37
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ЖУРІ
ЬУІ Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з хімії

Г авриленко
Костянтин
Сергійович

старший науковий співробітник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат хімічних наук (голова)

Волочнюк
Дмитро Михайлович

завідувач відділу Інституту органічної хімії 
Національної академії наук України, доктор хімічних 
наук (заступник голови) (за згодою)

Авраменко
Микола Миколайович

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка

Алексєєв
Сергій Олександрович

доцент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат хімічних наук

Барановський 
Віталій Сергійович

доцент Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, кандидат 
хімічних наук

Березан
Ольга Веніамінівна

учитель Нововолинського обласного ліцею-інтернату 
Волинської обласної ради, кандидат педагогічних 
наук

Бєда
Олександр
Андрійович

молодший науковий співробітник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат хімічних наук

Бойко
Олександр
Миколайович

старший науковий співробітник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат хімічних наук

Бородін 
Олег Олегович

аспірант Університету Ерлангена-Нюрнберга, 
Німеччина (за згодою)

Вест
Світлана
Олександрівна

заступник директора Загальноосвітнього навчального 
закладу І-ІІІ ступенів «Ліцей № 100 «Поділ» 
Подільського району м. Києва

Виборний
Михайло
Анатолійович

науковий співробітник Університету Берна, 
Швейцарія (за згодою)
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Г орлова
Аліна Олексіївна

Г ригоренко 
Олександр Олегович

Джавахішвілі 
Сергій Г еоргійович

Дубенська 
Лілія Осипівна

Желавський 
Олексій Сергійович

Жикол
Олег Анатолійович 

Зайцев
Сергій Олександрович

Зима
Наталія
Володимирівна

Зільберман 
Алла Аркадіївна

Кандаскалов
Дмитро
Володимирович

Кваша
Денис Андрійович 

Кеда
Тетяна Євгеніївна

Колотілов
Сергій
Володимирович

науковий співробітник Інституту органічної хімії 
Національної академії наук України, кандидат 
хімічних наук (за згодою)

доцент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат хімічних наук

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

доцент Львівського національного університету 
імені Івана Франка, кандидат хімічних наук

студент Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна

науковий співробітник науково-технічного комплексу 
«Інститут монокристалів» Національної академії наук 
України, кандидат хімічних наук (за згодою)

заступник директора ТОВ «Бусел», м. Київ 
(за згодою)

учитель Технологічного багатопрофільного ліцею з 
загальноосвітніми класами м. Хмельницького 
імені Артема Мазура

старший викладач Одеської академії неперервної 
освіти Одеської обласної ради

науковий співробітник Університету Нансі, Франція 
(за згодою)

Продовження додатка 37

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

доцент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат хімічних наук

завідувач відділу Інституту фізичної хімії 
Національної академії наук України, доктор хімічних 
наук (за згодою)
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Кондратов 
Іван Сергійович

Корольова 
Валерія Миколаївна

Корсун
Олександр
Миколайович

Курмакова 
Ірина Миколаївна

Кусяк
Наталія
Володимирівна

Листван
Віталій
Володимирович

Лут
Олена Артурівна 

Ляпунов
Олександр Юрійович

Манжос
Олексій Павлович

Маханькова 
Валерія Григорівна

Мельников 
Костянтин Петрович

Мідак
Лілія Ярославівна 

Мілохов
Демид Сергійович

науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії 
та нафтохімії Національної академії наук України, 
кандидат хімічних наук (за згодою)

учитель Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 
Запорізької міської ради Запорізької області

викладач Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна

Продовження додатка 37

завідувач кафедри Національного університету 
«Чернігівській колегіум» імені Т.Г. Шевченка, доцент, 
доктор технічних наук

доцент Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, кандидат хімічних наук

доцент Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, кандидат хімічних наук

доцент Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, кандидат хімічних наук

старший науковий співробітник Інституту фізико- 
органічної хімії імені О.В. Богатського Національної 
академії наук України, кандидат хімічних наук (за 
згодою)

доцент Сумського державного університету, кандидат 
хімічних наук

старший науковий співробітник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат хімічних наук

інженер Інституту органічної хімії Національної 
академії наук України (за згодою)

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

асистент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка



4

Остапчук
Євген Миколайович

Пашко
Микола
Олександрович

Пашко
Михайло
Олександрович

Пунін
Сергій Валерійович 

Радченко
Дмитро Сергійович

Решетняк
Олександр
Володимирович

Рєзнік
Оксана Тарасівна 

Рябухін
Сергій Вікторович 

Сомов
Віктор Миколайович 

Ткачук
Михайло Михайлович 

Усенко
Олександр Юрійович 

Фочук
Петро Михайлович

молодший науковий співробітник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат хімічних наук

студент Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

студент Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Продовження додатка 37

науковий співробітник науково-виробничого
підприємства «Укроргсинтез» (за згодою)

завідувач лабораторії науково-виробничого
підприємства «Укроргсинтез», кандидат хімічних наук 
(за згодою)

завідувач кафедри Львівського національного 
університету імені Івана Франка, професор, доктор 
хімічних наук

заступник директора комунального закладу 
«Подільський науково-технічний ліцей для 
обдарованої молоді»

доцент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор хімічних наук

доцент Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки

асистент вищого державного навчального закладу 
України «Буковинський державний медичний 
університет», кандидат хімічних наук

фінансовий директор Торгового дому «Бусел», м. Київ 
(за згодою)

проректор Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, професор, доктор хімічних 
наук
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Продовження додатка 37

Хорошилов 
Г еннадій 
Євгенович

доцент державного закладу «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка», 
кандидат хімічних наук

Худякова доцент Дніпровського національного університету
Світлана Миколаївна імені Олеся Гончара

Чернюх студент Львівського національного університету
Ігор Володимирович імені Івана Франка

Янчук
Олександр
Миколайович

доцент Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, кандидат хімічних 
наук

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 38
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ЖУРІ
ІХ Всеукраїнської учнівської олімпіади

з екології

Безруков
Володимир
Федорович

доцент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук (голова)

Г рубінко
Василь
Васильович

завідувач кафедри Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 
професор, доктор біологічних наук (заступник голови)

Костильов
Олександр
Васильович

доцент Національного медичного університету імені 
О. О. Богомольця, кандидат біологічних наук (заступник 
голови)

Г алаган 
Оксана
Костянтинівна

доцент Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 
академії імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних 
наук

Г уменюк
Галина Богданівна

доцент Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, кандидат 
біологічних наук

Голуб
Сергій
Миколайович

доцент Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, кандидат 
сільськогосподарських наук

Губська 
Ольга Петрівна

заступник декана Державного закладу «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ)

Дробик
Надія Михайлівна

декан Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, професор, 
доктор біологічних наук

Дух
Ольга Ігорівна

доцент Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 
академії імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних 
наук
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Задорожний
Костянтин
Миколайович

Заморока
Андрій
Михайлович

Зінченко
Олександр Павлович

Клименко
Микола
Олександрович

Лісова
Наталія Олегівна

Мудрак
Олександр
Васильович

Панченко
Сергій Михайлович

Рильський
Олександр
Федорович

Садовниченко
Юрій
Олександрович

Симочко
Людмила Юріївна 

Сіренко
Артур Геннадійович

Продовження додатка 38

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

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

доцент Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки, кандидат біологічних 
наук

завідувач кафедри Національного університету водного 
господарства та природокористування, професор, 
доктор сільськогосподарських наук

доцент Тернопільського національного педагогічного 
університету мені Володимира Гнатюка, кандидат 
біологічних наук

завідувач кафедри комунального вищого навчального 
закладу «Вінницька академія неперервної освіти», 
професор, доктор сільськогосподарських наук

начальник наукового відділу Гетьманського 
національного природного парку, доцент, кандидат 
біологічних наук (за згодою)

професор Запорізького національного університету, 
доктор біологічних наук

в.о. завідувача кафедри, старший викладач Харківського 
національного медичного університету

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

доцент Державного вищого навчального закладу 
«Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника», кандидат біологічних наук
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Продовження додатка 38

Скрипник старший викладач Хмельницького обласного інституту
Сергій Васильович післядипломної педагогічної освіти, кандидат

педагогічних наук

Спрягайло завідувач кафедри Черкаського національного 
Олександр університету імені Богдана Хмельницького, 
Васильович кандидат біологічних наук

Тимчук
Людмила
Трохимівна

учитель біології Кременецької спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 2 Кременецької міської ради 
Тернопільської області

Ходосовцев професор Херсонського державного університету,
Олександр доктор біологічних наук
Євгенович

Федоряк професор Чернівецького національного університету
Марія Михайлівна імені Юрія Федьковича, доктор біологічних наук

Фречка студент Київського національного університету імені
Валентин Тараса Шевченка
Михайлович

Чернявський викладач Одеського національного університету
Олександр імені І.І. Мечникова
Васильович

Царик завідувач кафедри Тернопільського національного
Любомир Петрович педагогічного університету імені Володимира Г натюка,

професор, доктор географічних наук

доцент Тернопільського національного педагогічного 
університету мені Володимира Гнатюка, кандидат 
географічних наук

Янковська
Любов
Володимирівна

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 39
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ЖУРІ
XХХП Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

Міца
Олександр
Володимирович

завідувач кафедри Державного вищого навчального 
закладу «Ужгородський національний університет», 
доцент, кандидат технічних наук (голова)

Бондаренко 
Віталій Вікторович

асистент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (заступник голови)

Баренблат 
Ігор Ігорович

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Білий
Роман Ігорович

дослідник в галузі машинного навчання Tesoro 
(за згодою)

Г ришечкін 
Марко Сергійович

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Горошко
Юрій Васильович

завідувач кафедри Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 
професор, доктор педагогічних наук

Марченко
Ігор Олександрович

асистент Сумського державного університету

Мисак
Данило Петрович

методист Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка

Петров
Сергій
Олександрович

асистент Сумського державного університету, кандидат 
технічних наук

Ривкінд 
Йосиф Якович

учитель Ліцею № 38 імені В.М. Молчанова 
Шевченківського району м. Київ

Селіванов 
Андрій Андрійович

студент Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара
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Продовження додатка 39

Смельський 
Данііл Сергійович

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Стречень
Матвій
Володимирович

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Фекете 
!ван !ванович

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Ципко
Антон
Владиславович

студент Orange Coast College, Costa Mesa, California 
(за згодою)

Шакотько 
Віктор Васильович

заступник директора Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних 
наук

Ягіяєв
Шаміль Ігорович

Віце-Президент з розробки програмного забезпечення 
компанії «Гломекс» (за згодою)

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 40
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ЖУРІ
УІІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з інформаційних технологій

Кузічев
Микола
Миколайович

керівник центру інформаційних технологій 
методичного центру управління освіти Департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради 
(голова)

Балик
Надія Романівна

завідувач кафедри Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Г натюка, 
кандидат педагогічних наук (заступник голови)

Кузьмінська 
Олена Геронтіївна

доцент Національного університету біотехнологій 
і природокористування України, кандидат педагогічних 
наук (заступник голови)

Парамонов 
Антон Іванович

доцент Донецького національного університету 
імені Василя Стуса, кандидат технічних наук 
(м. Вінниця) (заступник голови)

Бондік
Ірина Г еоргіївна

учитель Комунального закладу освіти «Дніпровський 
ліцей інформаційних технологій при 
Дніпропетровському національному університеті імені 
Олеся Г ончара» Дніпровської міської ради

Вінниченко 
Євгеній Федорович

доцент Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидат педагогічних 
наук

Ворона
Богдан Петрович

студент Національного університету біоресурсів та 
природокористування України

Г аршина
Людмила Сергіївна

учитель Комунального закладу «Василівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» Василівської 
районної ради Запорізької області

Г орбань
Тамара Андріївна

учитель Запорізької гімназії № 28 Запорізької міської 
ради Запорізької області
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Г орват
Петро Петрович 

Г ромко
Г ригорій Юрійович

Домбровський
Станіслав
Володимирович

Домітращук
Світлана
Костянтинівна

Дьячкова
Ольга
Володимирівна

Жук
Наталія Іванівна

Жуковський
Сергій
Станіславович

Золочевська
Марина
Володимирівна

Іларіонов 
Олег Євгенович

Кіт
Ігор
Володимирович

Копняк
Володимир
Євгенович

завідувач кафедри Державного вищого навчального 
закладу «Ужгородський національний університет», 
доцент, кандидат фізико-математичних наук

учитель Нечаївської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського Компаніївського 
району Кіровоградської області

студент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Продовження додатка 40

учитель Кіцманського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Кіцманської міської ради

доцент Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна

учитель Рихтицької середньої загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Дрогобицького району Львівської області

доцент Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук

доцент Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 
обласної ради, кандидат педагогічних наук

доцент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, кандидат технічних наук

учитель Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
«Освітні ресурси та технологічний тренінг» № 94 імені 
Володимира (Зеєва) Жаботинського з поглибленим 
вивченням івриту та інформатики Одеської міської 
ради Одеської області

керівник гуртка Вінницького міського палацу дітей та 
юнацтва (за згодою)
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Продовження додатка 40

Лисенко 
Тетяна Іванівна

викладач Кременчуцького педагогічного коледжу 
імені А.С. Макаренка

Манько 
Анна Іванівна

студентка Національного університету «Львівська 
політехніка»

Микицей
Сергій Михайлович

учитель Івано-Франківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 25 Івано-Франківської міської ради 
Івано-Франківської області

Мотурнак
Євген
Володимирович

провідний розробник програмного забезпечення 
компанії Games (за згодою)

Ніколаєв
Тарас Г еннадійович

учитель Комунального закладу освіти «навчально- 
виховний комплекс № 100 «загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів -  ліцей» Дніпровської 
міської ради

Савіцький 
Олег Миколайович

вчитель гімназії № 2 м. Хмельницького

Трофимова 
Ірина Олексіївна

старший викладач Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Чала
Марина
Станіславівна

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

Чепрасова 
Тетяна Іванівна

доцент Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, кандидат 
педагогічних наук

Шемшур
Вадим Михайлович

завідувач лабораторії -  центру інформаційних 
технологій комунального навчального закладу 
«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 41
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

ЖУРІ
XXXVII Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (технологій)

Бурдун
Віктор Васильович

завідувач кафедри Державного закладу «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка», 
кандидат педагогічних наук (голова)

Ковальчук 
Оксана Сергіївна

директор Опорного закладу навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
гімназія» смт Турійськ Турійського району Волинської 
області (заступник голови)

Бартюк
Вікторія
Володимирівна

учитель Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Навчально-виховний комплекс «Новопечерська 
школа»

Бухтій
Ольга Володимирівна

учитель Нерубайського навчально-виховного 
комплексу «школа -  гімназія» Біляївського району 
Одеської області

Г аламбош
Г абріелла Василівна

асистент Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка

Г оробець 
Олена Валеріївна

учитель Комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів № 20 -  дитячий юнацький центр 
«Сузір’я» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»

Гушила
Валентина Олексіївна

учитель Новоселицької гімназії Новоселицької міської 
ради Новоселицького району Чернівецької області

Лукій
Василь Богданович

учитель Чернівецької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 2 ім. Ю. Федьковича Чернівецької 
міської ради

Марущенко 
Сергій Іванович

учитель Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 
ім. Д. Турбіна, м. Суми, Сумської області
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Продовження додатка 41
Палій
Юрій Васильович

учитель Чернівецької загальноосвітньої школи № 38 
Чернівецької міської ради

Палійчук
Мирон Дмитрович

заступник директора Військово-спортивного ліцею- 
інтернату Чернівецької міської ради

Пархоменко
Олександр
Миколайович

учитель Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Навчально-виховний комплекс «Новопечерська 
школа»

Приходько 
Юлія Миколаївна

учитель Полтавської гімназії № 17 Полтавської міської 
ради Полтавської області

Радченко
Олександр
Анатолійович

викладач Прилуцького гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. I. Я. Франка, кандидат педагогічних наук

Савицький 
Іван Іванович

виконавчий директор Львівської майстерні «Зробив 
тато»

Сарафінчан
Анжела
Георгіївна

учитель Герцаївської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів

Топчій
Ірина Вікторівна

учитель Запорізької гімназії № 11 Запорізької міської 
ради Запорізької області

Фалько
Володимир
Вікторович

учитель Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. -  ЗОШ 
І-ІІІ ст.» № 4

Ходзицька 
Ірина Юліївна

учитель Загальноосвітнього навчального закладу 
І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа № 243» 
Подільського району м. Києва

Яценюк
Олексій Миколайович

учитель Калуської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 3 Калуської міської ради Івано- 
Франківської області

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 42
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

Журі
V Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з польської мови та літератури

Андрощук 
Ірина Миколаївна

доцент Інституту педагогічної освіти та освіти 
дорослих імені Івана Зязюна Національної академії 
педагогічних наук України, кандидат педагогічних 
наук (голова) (за згодою)

Моклиця
Андрій
Володимирович

доцент Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, кандидат 
філологічних наук (заступник голови)

Бонарек-Соха 
Марта Маогожата

учитель Загальноукраїнського координаційно- 
методичного центру вивчення польської мови та 
культури (за згодою)

Войтович 
Нонна Маратівна

учитель Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 
Рівненської міської ради

Зелінська 
Марія Зенонівна

науковий співробітник Дрогобицької філії Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти», кандидат філологічних наук

Козак
Ірина Миколаївна

учитель Рівненської гуманітарної гімназії

Кубіцкі
Войцєх

учитель Загальноукраїнського координаційно- 
методичного центру вивчення польської мови та 
культури (за згодою)

Лясота
Ілона Вікторія

учитель Загальноукраїнського координаційно- 
методичного центру вивчення польської мови та 
культури (за згодою)

Мальчевська 
Тетяна Петрівна

учитель Рівненської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 15 Рівненської міської ради

Мацькович 
Марія Романівна

методист Дрогобицької філії Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти» 
кандидат філологічних наук



Продовження додатка 42

Міськєвіч
Анна

Петрушка 
Людмила Адамівна

учитель Загальноукраїнського координаційно- 
методичного центру вивчення польської мови та 
культури (за згодою)

старший викладач Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка

Шумлянська учитель Житомирської загальноосвітньої школи
Наталія Валентинівна І-ІІІ ступенів № 14, кандидат філологічних наук

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти»

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти

Ю. І. Завалевський

Ю. Г. Кононенко



Додаток 43
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

Журі
V Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з молдовської мови та літератури

Фєтєску методист Комунального закладу вищої освіти
Лариса Іванівна «Одеська академія неперервної освіти Одеської

обласної ради (голова)

Дякону учитель Озернянської загальноосвітньої школи
Марія Павлівна І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської

області

Стайку учитель Орловської загальноосвітньої школи
Мила Михайлівна І-ІІІ ступенів Ренійської районної ради Одеської

області

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 44
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

Журі
V Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з болгарської мови та літератури

Колесник
Валентина
Олександрівна

заступник декана Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова, професор, доктор 
філологічних наук (голова)

Г еоргієва доцент Одеського національного університету
Світлана Іванівна імені І. І. Мечникова, кандидат філологічних наук

(заступник голови)

Арнаудова учитель Одеської загальноосвітньої школи № 31
Росіца Іванівна І-Ш ступенів Одеської міської ради Одеської області

Бузіян методист Комунального закладу вищої освіти
Наталія Степанівна «Одеська академія неперервної освіти Одеської

обласної ради»

Драгнєва віце-президент Асоціації болгар в Україні ( за згодою)
Світлана Іванівна

Лахнєва учитель Одеської загальноосвітньої школи № 31
Діана Станчева І-Ш ступенів Одеської міської ради Одеської області

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 45
до наказу Міністерства освіти 
і науки України 
від 14.02.2019 № 196

Компанієць
Олександра
Вікторівна

Журі
V Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з мови іврит та єврейської літератури

старший викладач Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
(голова)

Г речина
Валентина
Володимирівна

учитель Комунального закладу освіти «Середній 
навчально-виховний комплекс «ОР-Авнер» Кам’янської 
міської ради Дніпропетровської області (заступник 
голови )

Аджиашвілі 
Лалі Єфремівна

учитель Комунального закладу освіти «Навчально- 
виховний комплекс № 144 «Спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням івриту, історії єврейського 
народу, єврейських традицій -  дошкільний навчальний 
заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради

Баличева
Валерія
Михайлівна

викладач Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди

Шохіна
Олександра
Сергіївна

учитель спеціалізованої школи ІІ-Ш ступенів № 325 
«Щастя», м. Київ

Штайнберг
Ольга

учитель приватного навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-Ш ступенів -  дитячий садок 
«Міцва-613», м. Біла Церква Київської області
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Щербак учитель загальноосвітнього навчального закладу
Ольга Дмитрівна спеціалізованої школи «ОРТ» І-ІІІ ступенів № 41

м. Чернівців

Продовження додатка 45

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти»

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти

Ю. І. Завалевський

Ю. Г. Кононенко



Додаток 46
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

Журі
V Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з російської мови та літератури

Корнієнко
Оксана Олександрівна

завідувач кафедри Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова, професор, доктор 
філологічних наук (голова)

Дядечко
Людмила Петрівна

професор Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук 
(заступник голови)

Андронова 
Людмила Г еннадіївна

доцент Центру міжнародної освіти і співробітництва 
Харківської державної академії культури, кандидат 
філологічних наук

Борзенкова 
Тетяна Андріївна

заступник директора гімназії № 136 м. Києва

Воронін
Дмитро Ігорович

доцент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук

Голуб
Олександра Борисівна

учитель Березнянської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Менської районної ради Чернігівської 
області

Давидюк
Людмила
Володимирівна

професор Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, доцент, кандидат педагогічних 
наук

Долгих
Світлана Г ригорівна

учитель гімназії № 178 м. Києва

Ільїнська 
Ніна Іллівна

завідувач кафедри Херсонського державного 
університету, професор, доктор філологічних наук

Кулішова 
Любов Василівна

учитель Середнього загальноосвітнього закладу 
«Слов’янська гімназія»
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Лещенко
Сергій Олександрович 

Марущак
Ольга Володимирівна

Мельник 
Анжела Олегівна

Панкратова 
Наталія Василівна

Пахарєва
Тетяна Анатоліївна

Пристайко 
Тамара Степанівна

Самонова 
Олена Ігорівна

Скубенко
Тетяна Миколаївна

Слива
Тетяна Василівна

Сподарець 
Надія Вікторівна

Томчук
Тетяна Олександрівна

Трімбач
Леннора
Володимирівна

учитель гімназії № 153 імені О.С. Пушкіна 
Шевченківського району м. Києва

учитель Іванківського районного ліцею

доцент Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук

учитель школи І-ІІІ ступенів № 25 Шевченківського 
району м. Києва

професор Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, доктор філологічних наук

завідувач кафедри Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара, професор, доктор 
філологічних наук

учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
ім. Житниченка І.В м. Бердичева Житомирської області, 
кандидат педагогічних наук

учитель Смілянської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 1 Смілянської міської ради Черкаської 
області

доцент Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук

доцент Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук

учитель Опорного закладу освіти «Заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 міста Ківерці 
Волинської області»

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 
«Гімназія № 2 -  спеціалізована загальноосвітня школа 
І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» 
Одеської міської ради Одеської області

Продовження додатка 46
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Продовження додатка 46

Федосєнко учитель спеціалізованої школи № 210 -
Ірина Сергіївна загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів

Оболонського району м. Києва

Фролова учитель Миколаївської загальноосвітньої школи
Ольга Миколаївна І-ІІІ ступенів № 19 Миколаївської міської ради

Миколаївської області

Хейлік доцент Запорізького національного університету,
Тетяна Олександрівна кандидат філологічних наук

В. о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 47
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

Журі
V Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з новогрецької мови та літератури

Любченко доцент Київського національного лінгвістичного
Тетяна Вікторівна університету, кандидат філологічних наук (голова)

Воєвутко доцент Маріупольського державного університету,
Наталія Юріївна кандидат педагогічних наук

Косюк
Лариса
Володимирівна

Подковирофф
Нанушка

заступник директора Спеціалізованої школи № 94 
«Еллада» Печерського району м. Києва

старший викладач Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова

Савенко доцент Київського національного університету
Андрій імені Тараса Шевченка
Олександрович

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 48
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

Журі
V Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з румунської мови та літератури

Бостан професор Чернівецького національного
Лора Олександрівна університету імені Юрія Федьковича, кандидат

філологічних наук (голова)

Дацьо старший викладач Державного вищого навчального
Тарас Омелянович закладу «Ужгородський національний університет»

(заступник голови)

Бику учитель Чернівецької гімназії № 6 імені Олександра
Анкуца Михайлівна Доброго (Alexandrn cel Bun) Чернівецької міської

ради

Пуліська учитель Солотвинського ліцею-інтернату з
Ганна Юріївна румунською мовою навчання імені

М. Емінеску Солотвинської селищної ради
Тячівського району Закарпатської області

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 49
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

Журі
V Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з угорської мови та літератури

Зикань
Христина Імрівна

завідувач кафедри Державного вищого навчального 
закладу «Ужгородський національний університет», 
доцент, кандидат філологічних наук (голова^

Пердук учитель Малогеєвського навчально-виховного
Іболя Елемирівна комплексу «Дошкільний навчальний заклад -

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ференца
Егрі Ужгородської районної ради Закарпатської 
області»

Яцкович науковий співробітник Державного вищого навчального
Маріанна Йосифівна закладу «Ужгородський національний університет»

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 50
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

Список координаторів
IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

у 2018/2019 навчальному році

1. Українська мова і література -  Котусенко О.Ю, головний спеціаліст 
Міністерства освіти і науки України (далі -  Міністерство).

2. Англійська мова -  Коваленко О.Я., головний спеціаліст Міністерства.

3. Іспанська мова -  Коваленко О.Я., головний спеціаліст Міністерства.

4. Німецька мова -  Шопулко М.Н., завідувач сектору Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти» (далі -  Інститут).

5. Французька мова -  Шопулко М.Н., завідувач сектору Інституту.

6. Правознавство -  Євтушенко Р.І., головний спеціаліст Міністерства.

7. Історія -  Черкаська Л.С., завідувач сектору Інституту.

8. Економіка -  Бурлака О.М., методист Інституту.

9. Математика -  Паньков А.В., начальник відділу Інституту.

10. Хімія -  Черепіна Н.В., методист Інституту.

11. Біологія -  Фіцайло С.С., заступник начальника відділу Міністерства.

12. Географія -  Гладковський Р.В., головний спеціаліст Міністерства.

13. Астрономія -  Вернидуб О.М., науковий співробітник Інституту.

14. Фізика -  Кремінський Б.Г., головний науковий співробітник Інституту.

15. Екологія -  Мистюк С.П., начальник відділу Інституту.

16. Інформатика -  Паньков А.В., начальник відділу Інституту.

17. Інформаційні технології -  Хоменко В.В., завідувач сектору Інституту.

18. Трудове навчання (технології) -  Дятленко О.М., методист Інституту.

19. Польська мова та література -  Хлопек А.Б., начальник Дрогобицької філії 
Інституту.
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20. Молдовська мова та література -  Бучацька Т.Г., начальник Одеської філії 
Інституту.

21. Болгарська мова та література -  Бучацька Т.Г., начальник Одеської філії 
Інституту.

22. Мова іврит та єврейська література -  Гінетова Т.Л., завідувач сектору 
Інституту.

23. Російська мова та література -  Копосов П.Г., старший науковий 
співробітник Інституту.

24. Новогрецька мова та література -  Копосов П.Г., старший науковий 
співробітник Інституту.

25. Румунська мова та література -  Тарангул Л.М., начальник Чернівецької 
філії Інституту.

26. Угорська мова та література -  Соломка Е.Т., старший науковий 
співробітник Закарпатської філії Інституту.

Продовження додатка 50

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 51
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 14.02.2019 № 196

Список експертів-консультантів
IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

у 2018/2019 навчальному році

1. Українська мова та література -  Іванишин Петро Васильович, завідувач 
кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка, професор, доктор філологічних наук; Дмитрієв Сергій 
Вікторович, доцент Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 
кандидат філологічних наук.

2. Англійська мова -  Цапро Г алина Юріївна, доцент Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук.

3. Іспанська мова -  Пронкевич Олександр Вікторович, директор Інституту 
філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили, 
професор, доктор філологічних наук.

4. Німецька мова -  Кирилюк Світлана Василівна, старший викладач 
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 
кандидат філологічних наук.

5. Французька мова -  Білас Андрій Андрійович, доцент Державного вищого 
навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника», кандидат філологічних наук.

6. Правознавство -  Якушев Ігор Михайлович, професор
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 
кандидат юридичних наук.

7. Історія -  Бойко Олександр Дмитрович, перший проректор Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, професор, доктор політичних 
наук.

8. Економіка -  Кухар Олег Володимирович, доцент Національного 
університету водного господарства та природокористування, кандидат 
економічних наук.

9. Математика -  Атамась Володимир Васильович, завідувач кафедри 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доцент, 
кандидат фізико-математичних наук.
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10. Біологія -  Котик Таліна Станіславівна, заслужений вчитель України.

11. Г еографія -  Зеленська Любов Іванівна, завідувач кафедри Дніпровського 
національного університету імені Олеся Г ончара, професор, доктор 
педагогічних наук.

12. Астрономія -  Захожай Володимир Анатолійович, професор 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор фізико- 
математичних наук.

13. Фізика -  Химинець Василь Васильович, професор Закарпатського 
інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор фізико-математичних 
наук.

14. Хімія -  Комаров Ігор Володимирович, завідувач кафедри Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор хімічних 
наук.

15. Екологія - Киричук Галина Євгенівна, ректор Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, професор, доктор біологічних 
наук.

16. Інформатика -  Хижа Олександр Леонідович, доцент Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, кандидат фізико- 
математичних наук.

17. Інформаційні технології -  Мазорчук Марія Сергіївна, методист 
Українського центру оцінювання якості освіти, кандидат технічних наук.

18. Трудове навчання (технології) -  Терещук Андрій Іванович, завідувач 
кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини, доктор педагогічних наук (технічні види праці); Медвідь Ольга 
Юріївна, учитель Кролевецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 
Кролевецької міської ради (обслуговуючі види праці).

19. Польська мова та література -  Ткачук Тамара Олексіївна, доцент 
Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника», кандидат філологічних наук

20. Молдовська мова та література -  Цинцар Валентина Денисівна, учитель 
Фуратівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Саратської районної ради 
Одеської області.

Продовження додатка 51
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21. Болгарська мова та література -  Стоянова Дарина Іванівна, доцент 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, кандидат 
філологічних наук.

22. Мова іврит та єврейська література -  Бережна Наталія Анатоліївна, 
учитель Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Освітні ресурси та 
технологічний тренінг» № 94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики 
Одеської міської ради Одеської області.

23. Російська мова та література -  Родний Олег Володимирович, професор 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор 
філософських наук.

24. Новогрецька мова та література -  Глущенко Ліна Михайлівна, заступник 
декана Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент, 
кандидат філологічних наук.

25. Румунська мова та література -  Вринчану Фелічія Дамаскінівна, 
асистент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

26. Угорська мова та література -  Дєрке Магдалина Жигмондівна, доцент 
Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 
університет», кандидат філологічних наук.

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко



Додаток 52
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 14.02.2019 № 196

Список установ (закладів), відповідальних за організацію та проведення 
IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

у 2018/2019 навчальному році

1. Українська мова та література -  управління освіти, науки, молоді і 
спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації 
(Таборанський В.П.) та комунальний заклад «Кіровоградський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 
(Корецька Л.В.).

2. Англійська мова, іспанська мова -  Управління освіти і науки
Чернігівської обласної державної адміністрації (Конопацький М.А.) та 
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені К.Д. Ушинського (Заліський А.А.).

3. Німецька мова, французька мова, угорська мова та література — 
департамент освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації 
(Сопкова Г.І.) та Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти 
(Палько Т.В.).

4. Правознавство -  департамент освіти, науки та молодіжної політики
Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Кімакович В.Є.) та Івано- 
Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
(Зуб’як Р.М.).

5. Історія -  департамент освіти і науки Львівської обласної державної
адміністрації (Мандзій Л.С.) та Комунальний заклад Львівської обласної ради 
«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
(Кацюба М.Р.)

6. Економіка -  департамент освіти і науки Київської обласної державної 
адміністрації (Рогова В.Б.) та Комунальний навчальний заклад Київської 
обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів» (Бендерець Н.М.).

7. Математика -  управління освіти і науки Черкаської обласної державної 
адміністрації (Данилевський В.В.) та комунальний навчальний заклад 
«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 
працівників Черкаської обласної ради» (Чепурна Н.М.).
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8. Біологія -  Департамент науки і освіти Харківської обласної державної 
адміністрації (Карпова Л.Г.) та Комунальний вищий навчальний заклад 
«Харківська академія неперервної освіти» (Покроєва Л.Д.).

9. Географія -  департамент освіти і науки Миколаївської обласної 
державної адміністрації (Удовиченко О.О.) та Миколаївський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти (Шуляр В. І.).

10. Астрономія -  управління освіти і науки Житомирської обласної 
державної адміністрації (Шевчук Н.П.) та комунальний заклад «Житомирський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної 
ради (Смагін І.І.).

11. Фізика -  Департамент науки, освіти і молоді Херсонської обласної 
державної адміністрації (Криницький Є.А.) та Комунальний вищий навчальний 
заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 
(Зубко А.М.).

12. Хімія, російська мова та література, новогрецька мова та література -  
Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) (Фіданян О.Г.) та Київський 
університет імені Бориса Грінченка (Огнев’юк В.О.).

13. Екологія -  управління освіти і науки Тернопільської обласної 
державної адміністрації (Хома О.З.) та Тернопільський обласний комунальний 
інститут післядипломної педагогічної освіти (Петровський О.М.).

14. Інформатика, молдовська мова та література, болгарська мова та 
література -  Департамент освіти і науки Одеської обласної державної 
адміністрації (Лончак О.А.) та Комунальний заклад вищої освіти «Одеська 
академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (Задорожна Л.К).

15. Інформаційні технології, мова іврит та єврейська література -  
департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
(Полторацький О.В.) та комунальний вищий навчальний заклад «Дніпровська 
академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» 
(Сиченко В.В.).

16. Трудове навчання (технології), румунська мова та література -  
Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 
(Палійчук О.М.) та Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області (Білянін Г.І.).

Продовження додатка 52
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17. Польська мова та література -  управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації (Таргонський Г.М.) та Рівненський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти (Черній А.Л.).

Продовження додатка 52

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» Ю. І. Завалевський

Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко


