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жовтня

20

358-од

Про організацію та проведення
І - ІІІ етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад і турнірів
у 2020/2021 навчальному році
та у жовтні 2021 року
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України
від 24.09.2020 р. № 1175 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад
і турнірів з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році», відповідно до
Умов проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів,
конкурсів із навчальних предметів, затверджених наказом начальника
управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації від
13.09.2019 р. № 665-од, з метою пошуку, підтримки та розвитку
інтелектуального потенціалу обдарованої молоді
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівникам
закладів обласного підпорядкування з дотриманням законодавства України в
частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:
1) провести І – шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад
до 16 листопада 2020 року; ІІ – районний, міський, ОТГ та закладів загальної
середньої освіти обласного підпорядкування етап – до 20 грудня 2020 року;
ІІІ – обласний етап – у січні – лютому 2021 року;
2) провести І етап Всеукраїнських учнівських турнірів:
✓ юних біологів, винахідників та раціоналізаторів (навчальний
предмет – фізика), географів, економістів, інформатиків, математиків,
правознавців, фізиків, хіміків – у жовтні 2021 року;
✓ юних істориків – у лютому 2021 року;
3) створити та затвердити персональний склад оргкомітетів і фахових журі,
у тому числі їх голів, їхніх заступників, секретарів, експертівконсультантів олімпіад, турнірів. Формування складу фахових журі й
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оргкомітетів ІІ етапу олімпіад покласти на органи управління освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад,
на базі яких буде проведено другий тур олімпіад.
Персональний склад оргкомітетів і фахових журі формується з усіх
представників територіальних одиниць, які беруть участь у другому турі
олімпіади (район, місто, ОТГ) у рівних співвідношеннях на підставі спільних
наказів керівників органів управління освітою райдержадміністрацій та органів
управління освітою міських, селищних, сільських рад об’єднаних
територіальних громад у межах відповідних адміністративних територій (міст,
районів, ОТГ), закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування –
наказами начальника управління освіти і
науки обласної державної
адміністрації.
Учні закладів загальної середньої освіти об’єднаних територіальних
громад, які розташовуються на території відповідних районів, беруть участь у
ІІ районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад на підставі спільних
наказів керівників органів управління освітою райдержадміністрацій та органів
управління освітою міських, селищних, сільських рад об’єднаних
територіальних громад.
Учні закладів освіти обласного підпорядкування беруть участь у ІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад, який проводиться на базі комунального
закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської
обласної ради»;
4) провести ІІ – районний, міський, ОТГ та закладів загальної середньої
освіти обласного підпорядкування етап на базі таких районів, міст та ОТГ:
Благовіщенський, Вільшанський, Гайворонський, Голованівський, Долинський,
Знам’янський,
Компаніївський,
Кропивницький,
Новгородківський,
Новоархангельський,
Новомиргородський,
Олександрівський,
Олександрійський,
Онуфріївський,
Петрівський,
Світловодський,
Устинівський райони, Бобринецька ОТГ, Маловисківська ОТГ, Новоукраїнська
ОТГ, Помічнянська ОТГ, м. Знам’янка, м. Кропивницький, м. Олександрія,
м. Світловодськ, комунальний заклад «Центральноукраїнський науковий ліцейінтернат Кіровоградської обласної ради»);
5) надіслати звіти про проведення ІІ етапу олімпіад та заявки на участь у
III (обласному) етапі до 24 грудня 2020 року комунальному закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського». До участі у ІІІ етапі олімпіад допускаються учні,
які здобули перемогу у ІІ етапі олімпіад;
6) подати звіт про проведення турнірів та заявки на участь у обласному
етапі турнірів до комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»:
✓ юних географів, інформатиків, математиків у жовтні 2021 року;
✓ юних істориків – до 01 березня 2021 року;
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7) провести відбірково-тренувальні збори переможців ІІ етапу –
кандидатів до складу команд III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад;
8) забезпечити участь переможців районних (міських, ОТГ) олімпіад у
ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірах обласного рівня
відповідно до визначеного графіка та кількісного складу команд (додатки 2, 3);
9) забезпечити своєчасну участь членів оргкомітетів, фахових журі
ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, обласного етапу турнірів юних
істориків, географів, інформатиків, математиків
згідно з графіком їх
проведення (додатки 3, 4). Оплату відряджень здійснюють установи, у яких
вони працюють;
10) оплату витрат на проїзд до м. Кропивницького та у зворотному
напрямі, харчування в дорозі учнів-учасників III, IV етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад, обласного, фінального етапів турнірів, відрядження
керівників команд (супроводжуючих осіб) здійснити за рахунок органів
управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних
територіальних громад.
2. Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти:
1) забезпечити проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад до
16 листопада 2020 року в закладі та участь переможців у наступних етапах у
визначені терміни;
2) створити та затвердити персональний склад оргкомітетів і фахових
журі, у тому числі їх голів, їхніх заступників, секретарів, експертівконсультантів олімпіад, турнірів;
3) оргкомітетам I етапу надіслати заявки на участь команд у
ІІ етапі олімпіад до відповідних (районних, міських, ОТГ) оргкомітетів
до 18 листопада 2020 року;
4) провести І етап Всеукраїнських учнівських турнірів:
✓ юних біологів, винахідників та раціоналізаторів (навчальний
предмет – фізика), географів, економістів, інформатиків, математиків,
правознавців, фізиків, хіміків у жовтні 2021 року;
✓ юних істориків – у лютому 2021 року;
5) подати звіти про проведення турнірів та заявки на участь у обласному
етапі турнірів до комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»:
✓ юних географів, інформатиків, математиків у жовтні 2021 року;
✓ юних істориків – до 01 березня 2021 року;
6) Затвердити кількісний склад учасників (додаток 2) та графіки
проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, обласного етапу
турнірів юних істориків, географів, інформатиків, математиків (додатки 3, 4).
3. Начальнику
управління
освіти
Міської
ради
міста Кропивницького
(КОСТЕНКО Лариса),
керівникам
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Кропивницького
будівельного
коледжу ( ЧЕРНИШОВА Інна),
Кіровоградського
медичного
фахового
коледжу
ім. Є.Й. Мухіна
(БОНДАРЬ
Світлана),
Кропивницького
інженерного
коледжу
Центральноукраїнського
національного
технічного
університету
(СТОРОЖУК Микола) сприяти в організації проведення ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, І (обласного)
етапу Всеукраїнських учнівських турнірів юних істориків, географів,
інформатиків, математиків і забезпечити організацію харчування учасників
ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів,
обласного етапу турнірів юних істориків, географів, інформатиків, математиків
на базі їдалень закладів освіти, зазначених у додатках 3, 4.
4. Затвердити склад оргкомітетів і журі, у тому числі їх голів, їхніх
заступників, секретарів, експертів-консультантів III етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад, обласного етапу турнірів (додатки 6 – 29), та предметнометодичних комісій зі складання олімпіадних завдань, турнірів (додаток 30).
5. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
(КОРЕЦЬКА Людмила):
1) здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2020/2021 н.р. та
Всеукраїнських учнівських турнірів юних істориків, географів, інформатиків,
математиків у 2021 році;
2) підготувати завдання для проведення ІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад із навчальних предметів згідно з графіком їх проведення,
ІІІ етапу – до 28 грудня 2020 року;
3) сприяти висвітленню результатів олімпіад, турнірів у засобах масової
інформації та на головній сторінці сайту інституту;
4) надіслати звіти про проведення III етапу та заявки на участь команд у
IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад до управління освіти і науки
Кіровоградської облдержадміністрації, Державної наукової установи «Інститут
модернізації і змісту освіти» та оргкомітетам Всеукраїнських учнівських
олімпіад із навчальних предметів (за місцем проведення) у терміни, визначені
Міністерством освіти і науки України;
5) надіслати заявки на участь команд у IІ етапі Всеукраїнських
учнівських турнірів до оргкомітетів Всеукраїнських учнівських турнірів (за
місцем проведення) у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України;
6) з метою підготовки учасників до IV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад, фінального етапу турнірів спільно з відповідними кафедрами
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені Володимира Винниченка за підтримки кращих учителів, викладачів
організувати проведення відбірково-тренувальних зборів з учнями –
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переможцями ІІІ етапу олімпіад, обласного етапу турнірів і забезпечити їх
участь у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, фінальному етапі
турнірів згідно з графіком (додаток 5).
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління
спеціаліст – юрисконсульт

Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ

ділу управління персоналома юридичного забезпеченняправління
освіти, науки, молоді та спорту облдержаміністрації
_______________ О.Дейкогоравління осі
науки,оді та спорту блдержадміністр

Додаток 1
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Графік проведення
ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
у 2020/2021 н.р.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Німецька мова (8-11)
Французька мова (8-11)
Історія (8-11)
Хімія (7-11)
Інформатика (8-11)
Російська мова та література
(9-11)
Екологія (10-11)
Математика (6-11)
Польська мова та література
(9-11)
Астрономія (10-11)
Біологія (8-11)
Інформаційні технології (8-11)

21.11
21.11
21.11
22.11
28.11

09.00
09.00
09.00
09.00
13.00

Дні
роботи
членів
журі
21.11
21.11
21.11
22.11
28.11

28.11

09.00

28.11

29.11
29.11

09.00
09.00

29.11
29.11

05.12

09.00

05.12

05.12
05.12
06.12

09.00
09.00
09.00

05.12
05.12
06.12

Географія (8-11)

06.12

Економіка (9-11)
Правознавство (9-11)
Трудове навчання (8-11)
Англійська мова (8-11)
Іспанська мова (8-11)
Фізика (7-11)
Українська мова та література
(7-11)

12.12
13.12
13.12

19.12

09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

06.12
12.12
13.12
13.12
19.12
19.12
19.12

20.12

09.00

20.12

Назва предмета

Дата
проведення

19.12

________________________________

Початок
роботи

Додаток 2

до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Кількісний склад команд – учасників
ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, обласного етапу
турнірів юних істориків, юних географів, юних інформатиків

російська мова та літ-ра
(9–11 кл.)

історія (8-11)

англ. мова (9-11 кл.)

нім. мова (9-11 кл.)

фр. мова (9-11 кл.)

ісп. мова (9-11 кл.)

математика (7-11 кл.)

фізика (8-11 кл.)

астрономія (10-11 кл.)

1

Благовіщенський

4

-

4

3

-

-

-

5

4

2

4

2

Бобринецький
Бобринецька ОТГ

4

4

4

3

3

-

-

5

4

2

4

3

Вільшанський

4

-

4

3

-

-

-

5

4

2

4

4

Гайворонський

4

-

4

3

-

-

-

5

4

2

7

5

Голованівський
Добровеличківський
Добровеличківська
ОТГ
Тишківська ОТГ
Помічнянська ОТГ
Піщанобрідська ОТГ
Олексіївська ОТГ
Долинський
Братолюбівська ОТГ
Гурівська ОТГ
Знам’янський
Дмитрівська ОТГ
Кропивницький
Соколівська ОТГ
Великосеверинівська
ОТГ
Катеринівська ОТГ
Первозванівська ОТГ
Компаніївський
Компаніївська ОТГ

4

-

4

3

-

-

-

5

4

2

4

4

3

4

3

-

-

-

9

6

2

4

4

4

4

3

3

-

-

9

6

4

4

4

-

4

3

-

-

-

5

4

2

4

4

3

4

3

-

-

-

5

4

2

5

4

3

4

3

-

-

-

5

4

2

4

№
з/п

6

7
8

9

10

Райони, міста і ОТГ
області

хімія (8 – 11 кл.)

українська мова та
література (8–11 кл.)

Кількість учнів

Продовження додатка 2
2

12

Маловисківський
Маловисківська ОТГ
Смолінська ОТГ
Мар’янівська ОТГ
Злинська ОТГ
Новгородківський

13

Новоархангельський

11

14
15

Новомиргородський
Йосипівська ОТГ
Новоукраїнський
Ганнівська ОТГ
Глодоська ОТГ
Новоукраїнська ОТГ

5
4

3

4

3

3

-

-

4

-

4

3

3

-

-

4

-

4

3

-

-

-

4

-

4

3

-

-

-

5
5
5

4

2

5

4

2

4

4

2

5

6

4

5

4

2

5

4

2

6

4

2

4

5
4

-

4

3

-

-

-

4

-

4

3

-

-

-

5

16

Олександрівський

17

Олександрійський
Новопразька ОТГ
Приютівська ОТГ
Попельнастівська
ОТГ

4

-

4

3

-

-

-

18

Онуфріївський

4

-

4

3

-

-

-

5

4

2

4

4

4

4

3

-

-

-

5

4

2

4

4

3

4

3

-

-

-

4

2

4

19
20

Петрівський
Петрівська ОТГ
Світловодський
Великоандрусівська
ОТГ

5

5

21

Устинівський

4

-

4

3

3

-

-

5

4

2

4

22

м. Знам’янка

4

4

4

3

1

3

-

9

4

2

8

23

м. Олександрія

11

4

9

7

9

1

12

11

9

5

6

24

м. Світловодськ

4

4

9

7

7

-

-

9

6

4

6

25

м. Кропивницький
Заклади обласного
підпорядкування
Усього

9

6

11

9

7

15

-

9

11

5

12

9

-

4

7

3

-

-

11

9

6

4

121

45

121

96

42

19

68

130

26

12 162 129

Продовження додатка 2
3

трудове навч. (9, 11 кл.)

польська мова та література
(9-11кл.)

4

3

3

1

3

-

2

Бобринецький
Бобринецька ОТГ

4

2

5

4

3

3

1

4

-

3

Вільшанський

4

2

4

4

3

3

1

2

-

4

Гайворонський

4

2

7

4

3

3

1

3

-

5

Голованівський
Добровеличківський
Добровеличківська
ОТГ
Тишківська ОТГ
Помічнянська ОТГ
Піщанобрідська ОТГ
Олексіївська ОТГ
Долинський
Братолюбівська ОТГ
Гурівська ОТГ
Знам’янський
Дмитрівська ОТГ
Кропивницький
Соколівська ОТГ
Великосеверинівська
ОТГ
Катеринівська ОТГ
Первозванівська
ОТГ

4

2

4

4

3

3

1

2

-

5

2

4

2

5

4

Компаніївський
Компаніївська ОТГ

4

2

5

4

6

7
8
9

10
11

12

5

4

4

3

1

3

10

3

5

4

9

3

1

2

4

2

6

4

3

3

1

2

3

3

3

1

4

3

1

2

Маловисківський
Маловисківська ОТГ
Смолінська ОТГ
Мар’янівська ОТГ
Злинська ОТГ

4

3

4

4

3

3

1

4

Новгородківський

4

2

4

4

3

3

1

2

-

-

турнір юних інформатиків
(9-11 кл.)

економіка (9-11 кл.)

4

турнір юних істориків
(9-11 кл.)

правознавство (9-11 кл.)

2

турнір юних географів
(9-11 кл.)

інформ. технол. (9-11 кл.)

4

географія (8-11 кл.)

Благовіщенський

Райони та міста
області

екологія (10-11 кл.)

1

№
з/п

біологія (8-11 кл.)

інформатика (8-11 кл.)

Кількість учнів

Продовження додатка 2
4

13

Новоархангельський

14

21

Новомиргородський
Йосипівська ОТГ
Новоукраїнський
Ганнівська ОТГ
Глодоська ОТГ
Новоукраїнська ОТГ
Олександрівський
Олександрійський
Новопразька ОТГ
Приютівська ОТГ
Попельнастівська
ОТГ
Онуфріївський
Петрівський
Петрівська ОТГ
Світловодський
Великоандрусівська
ОТГ
Устинівський

22

15

16
17

4

2

4

4

3

3

1

2

-

4

2

6

4

3

3

2

2

-

4

3

9

5

3

3

1

4

4

2

5

4

3

3

1

2

-

4

2

7

4

3

3

1

3

4

2

4

4

3

3

1

2

-

4

2

4

4

3

3

1

4

-

4

2

5

4

3

3

1

4

4

2

4

4

3

3

1

2

-

м. Знам’янка

4

2

7

5

3

9

1

5

-

23

м. Олександрія

9

2

10

10

5

7

5

5

-

24

м. Світловодськ

7

2

7

6

5

7

4

3

-

25

м. Кропивницький

12

5

9

10

7

3

7

6

9

Заклади обласного
підпорядкування

6

2

5

4

3

3

1

-

-

58 144 120 93

92

40

78

9

18
19
20

26

Усього

-

129

_______________________________

За заявками

Додаток 3
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Графік проведення ІІІ (обласного) етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2020/2021 н.р.
№
з/п
1.

Назва предмета

2.

Математика

3.

Географія

4.

Фізика

5.

Трудове
навчання

6.

Біологія

7.
8.

Німецька мова
Французька
мова

9.

Інформатика

Історія

Проведення олімпіад
Дата
Початок
Місце проведення
проведення олімпіади
09.01
09.00
Кіровоградський медичний
фаховий коледж
ім. Є.Й. Мухіна
10.01
09.00
Кропивницький будівельний
коледж
16.01
09.00
Кіровоградський медичний
фаховий коледж
ім. Є.Й. Мухіна
17.01
09.00
Кропивницький будівельний
коледж
23.01
09.00
Комунальний заклад «Ліцей
«Науковий» Міської ради
міста Кропивницького»
24.01
09.00
Кіровоградський медичний
фаховий коледж
ім. Є.Й. Мухіна
30.01.
09.00
НВК «Кіровоградський
колегіум-спеціалізований
13.00
загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад-центр естетичного
виховання» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської
області
31.01
09.00
Кропивницький інженерний
коледж ЦНТУ,
комунальний заклад
«Навчально-виховне
об’єднання № 6
«Спеціалізована
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання
«Натхнення» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської
області»

Дні роботи
членів журі
09 – 10.01
10 – 11.01
16 – 17.01
17 – 18.01
23 – 24.01
24 – 25.01
30 – 31.01

31.01 – 01.02

Продовження додатка 3
2
10. Хімія

06.02

09.00

11. Російська мова
та література

06.02

09.00

12. Екологія

07.02

09.00

13. Правознавство

13.02

09.00

14. Астрономія

13.02

09.00

15. Інформаційні
технології

14.02

09.00

16. Економіка

20.02.

09.00

17. Польська мова
та література

20.02

09.00

18. Англійська мова
19. Іспанська мова

21.02

09.00
13.00

20. Українська мова
та література

27.02

9.00

Кіровоградський медичний
фаховий коледж
ім. Є.Й. Мухіна
Кіровоградський медичний
фаховий коледж
ім. Є.Й. Мухіна
Кропивницький будівельний
коледж
Кіровоградський медичний
фаховий коледж
ім. Є.Й. Мухіна
Кропивницький будівельний
коледж
Кропивницький інженерний
коледж ЦНТУ,
комунальний заклад
«Навчально-виховне
об’єднання № 6
«Спеціалізована
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання
«Натхнення» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської
області»
Кіровоградський медичний
фаховий коледж
ім. Є.Й. Мухіна
Кіровоградський медичний
фаховий коледж
ім. Є.Й. Мухіна
НВК «Кіровоградський
колегіум-спеціалізований
загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад-центр естетичного
виховання» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської
області
Кіровоградський медичний
фаховий коледж
ім. Є.Й. Мухіна

06 – 07.02
06 – 07.02
07 – 08.02
13 – 14.02
13 – 14.02
14 – 15.02

20 – 21.02
20 – 21.02
21 – 22.02

27 – 28.02

_______________________________________________________

Додаток 4
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Графік проведення обласного етапу
Всеукраїнських учнівських турнірів юних інформатиків, істориків,
географів у 2021 році
№
з/п
1

2

3

4

Назва турніру

Дата
Місце проведення
проведення
Турнір юних істориків
12 – 14.03 Комунальний заклад
«Навчально-виховне
об’єднання природничоекономіко-правовий ліцей –
спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 –
позашкільний центр
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
Турнір юних географів
08 – 10.10 Комунальний заклад
«Навчально-виховне
об’єднання природничоекономіко-правовий ліцей –
спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 –
позашкільний центр
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
Турнір юних інформатиків 15 – 17.10 Комунальний заклад
«Навчально-виховне
об’єднання № 6
«Спеціалізована
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання
«Натхнення» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської
області»
Турнір юних математиків
23 – 25.10 Комунальний заклад
«Навчально-виховне
об'єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад
І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий
юнацький центр «Лідер»
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»

______________________________

Дні роботи
членів журі
12 – 14.03

08 – 10.10

15 – 17.10

23 – 25.10

Додаток 5
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Графік проведення
відбірково-тренувальних зборів учасників IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад та фінального етапу турнірів у 2021 році
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Назва навчального предмета
Історія
Математика
Географія
Фізика
Трудове навчання
Біологія
Німецька мова
Французька мова
Інформатика
Хімія
Російська мова та література
Правознавство
Економіка
Польська мова та література
Астрономія
Інформаційні технології
Англійська мова
Іспанська мова
Українська мова та література
Турнір юних істориків
Турнір юних географів
Турнір юних інформатиків
Турнір юних математиків

Терміни
проведення
01.02 – 26.02
01.02 – 26.02
01.02 – 26.02
01.02 – 26.02
01.02 – 26.02
08.02 – 05.03
08.02 – 05.03
08.02 – 05.03
08.02 – 05.03
15.02 – 12.03
15.02 – 15.03
22.02 – 12.03
22.02 – 12.03
22.02 – 13.03
22.02 – 12.03
22.02 – 12.03
25.02 – 19.03
25.02 – 19.03
01.03 – 19.03
22.03 – 02.04
11.10 – 29.10
18.10 – 31.10
26.10 – 08.11

_____________________________________

Кількість
годин
144
144
144
144
144
144
108
108
108
144
144
108
108
108
72
72
108
108
144
40
40
40
40

Додаток 6
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Склад оргкомітету з проведення обласних предметних олімпіад, турнірів
Голова
– заступник начальника управління освіти і науки
облдержадміністрації

ШАТНА
Лідія
Францівна
КОРЕЦЬКА
Людмила
Вікторівна

Заступник голови:
– директор
КЗ
«КОІППО
Сухомлинського», заслужений
України

ЧУЙ
Наталія
Вікторівна

Секретар
– методист навчально-організаційного центру освітньої
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»

АНОСОВА
Зоя
Борисівна
БОГДАНОВА
Оксана
Петрівна
БОНДАРЬ
Світлана
Олександрівна
БУРТОВИЙ
Сергій
Вікторович
ВІДІБОРЕНКО
Інна
Володимирівна

–

імені
Василя
працівник освіти

Члени оргкомітету:
заступник
директора
з
навчальної
Кропивницького будівельного коледжу

роботи

–

методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичнихммдисциплін
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
– директор Кіровоградського медичного фахового
коледжу ім. Є.Й. Мухіна

–

завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
кандидат педагогічних наук
методист
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

–

Продовження додатка 6
2

ГАРБУЗЕНКО
Віктор
Дмитрович
ГРИНЮКОВА
Руслана
Анатоліївна
ДУБІВКА
Олена
Олександрівна

ДРОБІН
Андрій
Анатолійович
ЗАЛЕВСЬКА
Алевтина
Анатоліївна

ЗАДУБНЯК
Юлія
Анатоліївна
КІРІШКО
Людмила
Миколаївна
КОСА
Ірина
Тайлерівна
КОСТЕНКО
Лариса
Давидівна
КОТЛЯРЕНКО
Наталія
Миколаївна

–

заступник директора комунального закладу «Ліцей
«Науковий» Міської ради міста Кропивницького»

–

методист науково-методичної лабораторії іноземних
мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
директора
комунального
закладу
– заступник
«Навчально-виховне
об'єднання
природничоекономіко-правовий ліцей - спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 - позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
– методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»,
кандидат
педагогічних наук
– заступник
директора,
учитель
інформатики
комунального
закладу
«Навчально – виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
– методист науково-методичної лабораторії іноземних
мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
– методист обласного навчально-методичного центру
освітнього менеджменту та координації діяльності
методичних служб КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»
– завідувач науково-методичної лабораторії іноземних
мов
та
міжнародних
освітніх
обмінів
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
– начальник управління освіти Міської ради міста
Кропивницького, кандидат педагогічних наук
–

методист
науково-методичної
лабораторії
гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»

Продовження додатка 6
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ЛИТВИНЕНКО
Ольга
Валентинівна
МАКСИМОВА
Олена
Олегівна

МІНИЧ
Галина
Василівна
МІЩЕНКО
Марія
Григорівна
НУДНИЙ
Василь
Михайлович
ПРИСЯЖНЮК
Світлана
Степанівна

–
–

–
–

–
–

РЕВНИВЦЕВА
Олена
Володимирівна
САВЧЕНКО
Вікторія
Вікторівна

–

СКРИПКА
Ганна
Володимирівна
СТОРОЖУК
Микола
Володимирович

–

–

–

завідувач
навчально-методичного
центру
дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»
директор
навчально-виховного
комплексу
«Кіровоградський колегіум – спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад – центр естетичного
виховання»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області
методист науково-методичної
лабораторії
гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
директор комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр
«Лідер»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
заступник директора з виховної роботи та
гуманітарних питань Кіровоградського медичного
фахового коледжу ім. Є.Й. Мухіна, кандидат
філологічних наук
завідувач
науково-методичної
лабораторії
гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
заступник директора з навчально-виховної роботи
навчально-виховного комплексу «Кіровоградський
колегіум
– спеціалізований загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад – центр естетичного виховання»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області
старший викладач кафедри теорії і методики
середньої освіти КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», кандидат педагогічних наук
директор Кропивницького інженерного коледжу
Центральноукраїнського національного технічного
університету

Продовження додатка 6
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ТАТАРЕНКО
Олена
Володимирівна
ТКАЧЕНКО
Любов
Афанасіївна
ХЛАНЬ
Людмила
Миколаївна
ЦІПЕРКО
Тетяна
Вячеславівна
ЧАЛА
Марина
Станіславівна
ЧЕРЕДНІЧЕНКО
Наталя
Юріївна
ЧЕРНИШОВА
Інна
Анатоліївна
ЧЕРТКОВА
Наталія
Сергіївна
ШОВЕНКО
Олександр
Сергійович
ЯКОВЛЄВ
Ігор
Володимирович

–
–
–
–
–
–
–

методист
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
завідувач
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
завідувач
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
заступник директора комунального закладу «Ліцей
«Науковий» Міської ради міста Кропивницького»
директор Кропивницького будівельного коледжу

завідувач
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
– методист
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
– директор комунального закладу «Навчальновиховне
об’єднання
природничо-економікоправовий
ліцей
–
спеціалізована
школа
І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
–

______________________________________

Додаток 7
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од

Склад оргкомітету з проведення
обласної олімпіади з української мови та літератури
НУДНИЙ
Василь
Михайлович
БОНДАРЬ
Світлана
Олександрівна
МІНИЧ
Галина
Василівна

–

–

–

КОТЛЯРЕНКО
Наталія
Миколаївна
ПРИСЯЖНЮК
Світлана
Степанівна

–

РЕВНИВЦЕВА
Олена
Володимирівна
СОЛОВЙОВА
Оксана
Анатоліївна

–

ЧУЙ
Наталія
Вікторівна

–

–

–

Голова
заступник
директора
з
навчальноорганізаційної діяльності КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
Заступник голови
директор
Кіровоградського
медичного
фахового коледжу ім. Є.Й. Мухіна
Секретар
методист науково-методичної
лабораторії
гуманітарно-естетичних
дисциплін
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
методист науково-методичної
лабораторії
гуманітарно-естетичних
дисциплін
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
заступник директора з виховної роботи та
гуманітарних
питань
Кіровоградського
медичного фахового коледжу ім. Є.Й. Мухіна,
кандидат філологічних наук
завідувач науково-методичної лабораторії
гуманітарно-естетичних дисциплін
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
викладач української мови і літератури
Кіровоградського
медичного
фахового
коледжу
ім.
Є.Й. Мухіна,
кандидат
філологічних наук
методист навчально-організаційного центру
освітньої діяльності КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»

Продовження додатка 7
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Склад журі обласної олімпіади з української мови й літератури
МИХИДА
Сергій
Павлович

–

КОТЛЯРЕНКО
Наталія
Миколаївна

–

МІНИЧ
Галина
Василівна
БАЄВСЬКА
Алла
Андріївна

–

–

БЕРЕЩЕНКО
Олена
Олександрівна

–

ВАРЕХА
Аліна
Григорівна
ВОЛЧАНСЬКА
Ганна
Василівна

–
–

Голова
проректор
з
наукової
роботи
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені Володимира Винниченка, професор
кафедри
української
та зарубіжної
літератури, доктор філологічних наук
Заступник голови
методист науково-методичної лабораторії
гуманітарно-естетичних
дисциплін
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Секретар
методист науково-методичної лабораторії
гуманітарно-естетичних
дисциплін
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Члени журі:
учитель української мови й літератури
навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітній
навчальний
заклад
І-ІІІ ступенів № 19 – дошкільний навчальний
заклад «Лісова казка» Олександрійської
міської ради Кіровоградської області
учитель української мови й літератури
комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання ліцей
- школа - дошкільний
навчальний
заклад
«Вікторія
–
П»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
методист
лабораторії
зовнішнього
незалежного оцінювання КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
доцент
кафедри
української
мови
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка,
кандидат
філологічних наук

Продовження додатка 7
3

ГАРКУША
Ольга
Сергіївна

–

ГОЛИК
Олена
Валеріївна

–

ДУБОК
Тетяна
Василівна

–

ЖАДАН
Вікторія
Вікторівна

–

КОВАЛЬОВА
Олена
Володимирівна

–

КОЖУХАР
Ірина
Анатоліївна

–

КРИЧУН
Людмила
Петрівна

–

КУКУРУЗА
Галина
Володимирівна

–

учитель української мови й літератури
комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, природничо-математичний
ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
учитель української мови й літератури
комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання «Загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький
центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
учитель української мови й літератури
Знам’янської загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка
Знам’янської міської ради Кіровоградської
області
учитель української мови й літератури
комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання природничо-економіко-правовий
ліцей - спеціалізована школа І - ІІІ ступенів
№ 8 - позашкільний центр Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»;
учитель української мови й літератури
опорного навчального закладу «Богданівська
загальноосвітня школа I-IІІ ступенів імені
І.Г. Ткаченка Знам'янської районної ради
Кіровоградської області»
учитель української мови й літератури
Кіровоградської гімназії нових технологій
навчання Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
доцент
кафедри
української
мови
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка,
кандидат
філологічних наук
учитель української мови й літератури
навчально-виховного
комплексу
«Ліцей
інформаційних технологій – спеціалізована
школа ІІ ступеня» Олександрійської міської
ради Кіровоградської області

Продовження додатка 7
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НІКОЛАЄВА
Олена
Петрівна
НОВІЦЬКА
Ольга
Миколаївна

–
–

РУДЕНКО
Лариса
Миколаївна

–

РОЖАНЧУК
Інна
Валентинівна

–

СЛЕПЦОВА
Тетяна
Михайлівна
ТКАЧЕНКО
Вікторія
Іванівна

–

ЮХИМЕНКО
Ольга
Петрівна

–

методист
лабораторії
інформаційнометодичного забезпечення освітнього процесу
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
учитель української мови й літератури
комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання
№6
«Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного
виховання
«Натхнення»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
учитель української мови й літератури
комунального
закладу
«Центральноукраїнський
науковий
ліцейінтернат Кіровоградської обласної ради»
учитель української мови й літератури
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 української мови й літератури
комунального закладу «Гімназія імені Олени
Журливої Міської ради міста Кропивницького»
учитель української мови й літератури
комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання
«Загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами,
центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
учитель української мови й літератури
комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання
«Загальноосвітній
навчальний
заклад І-ІІІ ступенів №1 - дитячий юнацький
центр «Перлинка» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»

Продовження додатка 7
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КРИЖАНІВСЬКА
Ольга
Іванівна

Експерт-консультант
– доцент
кафедри
української
мови
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка,
кандидат
філологічних наук

___________________________________________

Додаток 8
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од

Склад оргкомітету з проведення олімпіади
з англійської та іспанської мов
НУДНИЙ
Василь
Михайлович
КОСА
Ірина
Тайлерівна
ЗАДУБНЯК
Юлія
Анатоліївна

–

–

–

МАКСИМОВА
Олена
Олегівна

–

РЕВЧУН
Тетяна
Олексіївна

–

САВЧЕНКО
Вікторія
Вікторівна

–

Голова
заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
завідувач науково-методичної лабораторії іноземних
мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Секретар
методист науково-методичної лабораторії іноземних
мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
директор
навчально-виховного
комплексу
«Кіровоградський колегіум – спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад – центр естетичного
виховання»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області
учитель англійської мови навчально-виховного
комплексу
«Кіровоградський
колегіум –
спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад –
центр естетичного виховання» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області
заступник директора з навчально-виховної роботи
навчально-виховного комплексу «Кіровоградський
колегіум
– спеціалізований загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад – центр естетичного виховання»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області

Продовження додатка 8
2

Склад журі олімпіад з англійської та іспанської мов
ЯРОВА
Лариса
Олегівна
КОСА
Ірина
Тайлерівна
ЗАДУБНЯК
Юлія
Анатоліївна

Голова
– доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної
лінгвістики
Центральноукраїнського державного
педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка, кандидат педагогічних наук
Заступник голови
– завідувач науково-методичної лабораторії іноземних
мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
–

БОНДАРЕНКО
Катерина
Леонідівна

–

ІВАНЕНКО
Надія
Вікторівна

–

ЛЕОНОВЕЦЬ
Наталія
Анатоліївна
НАГОРНА
Наталія
Анатоліївна

–

НІГАЙ
Олена
Євгеніївна

–

–

Секретар
методист науково-методичної лабораторії іноземних
мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Члени журі:
доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної
лінгвістики Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, кандидат філологічних наук
доцент кафедри англійської мови та методики її
викладання Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені Володимира
Винниченка
учитель англійської мови
гімназії
№ 9
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області
учитель англійської мови навчально-виховного
комплексу
«Кіровоградський
колегіум –
спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад –
центр естетичного виховання» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області
учитель англійської мови Новоукраїнського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня
школа І ступеня з поглибленим вивченням
англійської мови - гімназія «Лідер» Новоукраїнської
міської ради Кіровоградської області

Продовження додатка 8
3

ПИЛИПИШИНА
Наталія
Миколаївна

–

РОДІОНОВА
Зоя
Олександрівна

–

РУБАХІНА
Наталія
Степанівна

–

САВЕНКО
Тетяна
Вікторівна

–

СНІСАРЕНКО
Ірина
Євгеніївна

–

БАЛУБА
Олена
Анатоліївна

–

ЧЕРНИШЕНКО
Ірина
Анатоліївна

–

учитель англійської мови комунального закладу
«Навчально-виховне
об’єднання № 6
«Спеціалізована
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
учитель англійської мови навчально-виховного
комплексу
«Кіровоградський
колегіум –
спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад –
центр естетичного виховання» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області
учитель англійської мови комунального закладу
«Навчально-виховне
об’єднання
№ 32
«Спеціалізована
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
старший викладач кафедри англійської мови та
методики її викладання Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка
завідувач кафедри англійської мови та методики її
викладання Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, кандидат філологічних наук, доцент
Експерт-консультанти
учитель іспанської мови навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад
I-III ступенів № 9 – спеціалізована школа»
Олександрійської міської ради Кіровоградської
області
доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної
лінгвістики Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, кандидат педагогічних наук

________________________________________

Додаток 9
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Склад оргкомітету з проведення олімпіади з німецької мови
Голова
НУДНИЙ
Василь
Михайлович
КОСА
Ірина
Тайлерівна

–

–

ЗАДУБНЯК
Юлія
Анатоліївна

–

МАКСИМОВА
Олена
Олегівна

–

РЕВЧУН
Тетяна
Олексіївна

–

САВЧЕНКО
Вікторія
Вікторівна

–

заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
завідувач науково-методичної лабораторії іноземних
мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Секретар
методист науково-методичної лабораторії іноземних
мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
директор
навчально-виховного
комплексу
«Кіровоградський колегіум – спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад – центр естетичного
виховання»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області
учитель англійської мови навчально-виховного
комплексу
«Кіровоградський
колегіум –
спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад –
центр естетичного виховання» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області
заступник директора з навчально-виховної роботи
навчально-виховного комплексу «Кіровоградський
колегіум
–
спеціалізований
загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад – центр естетичного виховання»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Продовження додатка 9

2

Склад журі олімпіади з німецької мови
БІЛОУС
Олександр
Миколайович

–

ВОРОНКОВА
Ніна
Романівна

–

ГРИНЮКОВА
Руслана
Анатоліївна

–

ВЕРЕЗУБЕНКО
Наталія
Володимирівна

–

МАЛИШЕВА
Наталія
Вікторівна

–

РЕВА
Алла
Миколаївна
СІЗОВА
Світлана
Вячеславівна

–

СУСТРЄТОВА
Вікторія
Леонідівна

–

–

Голова
декан
факультету
іноземних
мов
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
філологічних наук, професор
Заступник голови
старший викладач кафедри германської філології
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка
Секретар
методист науково-методичної лабораторії іноземних
мов та міжнародних освітніх обмінів комунального
закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Члени журі:
учитель
німецької
мови
навчально-виховного
комплексу
«Кіровоградський
колегіум
–
спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр
естетичного виховання» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
учитель
німецької
мови
навчально-виховного
комплексу
«Олександрійський
колегіум
–
спеціалізована школа» Олександрійської міської ради
Кіровоградської області
учитель
німецької
мови
спеціалізованої
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 14
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
учитель
німецької
мови
навчально-виховного
комплексу
«Олександрійський
колегіум
–
спеціалізована школа» Олександрійської міської ради
Кіровоградської області
учитель
німецької
мови
навчально-виховного
комплексу
«Кіровоградський
колегіум
–
спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр
естетичного виховання» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області

Продовження додатка 9
3

ТИЩЕНКО
Людмила
Михайлівна

–

ТОКАРЄВА
Тетяна
Станіславівна

–

учитель німецької мови комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного
виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
Експерт-консультант
доцент кафедри німецької мови та методики її
викладання
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка, кандидат педагогічних наук
__________________________________

Додаток 10
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од

Склад оргкомітету з проведення олімпіади з французької мови

КОСА
Ірина
Тайлерівна

Голова
– заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
– завідувач науково-методичної лабораторії іноземних
мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»

ЗАДУБНЯК
Юлія
Анатоліївна

Секретар
– методист науково-методичної лабораторії іноземних
мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»

НУДНИЙ
Василь
Михайлович

Члени оргкомітету:
МАКСИМОВА
Олена
Олегівна

–

РЕВЧУН
Тетяна
Олексіївна

–

САВЧЕНКО
Вікторія
Вікторівна

–

директор
навчально-виховного
комплексу
«Кіровоградський
колегіум
–
спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад – центр естетичного
виховання»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області
учитель
англійської
мови
навчально-виховного
комплексу
«Кіровоградський
колегіум –
спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр
естетичного виховання» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
заступник директора з навчально-виховної роботи
навчально-виховного комплексу «Кіровоградський
колегіум
–
спеціалізований
загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад – центр естетичного виховання»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Продовження додатка 10
2

Склад журі олімпіади з французької мови
Голова
ВОРОНА
– учитель французької мови комунального закладу
Наталія
«Навчально-виховне
об’єднання
№
6
Михайлівна
«Спеціалізована
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Заступник голови
ГЕРАСИМЕНКО – учитель французької мови комунального закладу
Валентина
«Навчально-виховне
об’єднання
№
6
Іванівна
«Спеціалізована
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Секретар
ПАТЛАЧ
– учитель французької мови комунального закладу
Галина
«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована
Олександрівна
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»
Члени журі:
МАРЧУК
– учитель французької мови навчально-виховного
Світлана
комплексу «Знам'янська загальноосвітня школа
Дмитрівна
І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія» Знам'янської міської
ради Кіровоградської області
ШПАК
– учитель французької мови комунального закладу
Світлана
«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована
Михайлівна
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»
ПРОФАТИЛО
Ірина
Іванівна

–

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

_________________________________________________

Додаток 11
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з математики
НУДНИЙ
Василь
Михайлович

–

РІЖНЯК
Ренат
Ярославович

–

БОГДАНОВА
Оксана
Петрівна

–

АНОСОВА
Зоя
Борисівна
ДРОБІН
Андрій
Анатолійович

–

Голова
заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
декан
фізико-математичного
факультету
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету
імені
Володимира Винниченка,
кандидат педагогічних наук, професор, доктор
історичних наук
Секретар
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
заступник
директора
з
навчальної
роботи
Кропивницького будівельного коледжу

–

методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»

ЛИТВИНЕНКО
Ольга
Валентинівна

–

завідувач
навчально-методичного
центру
дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»

ТКАЧЕНКО
Любов
Афанасіївна
ХЛАНЬ
Людмила
Миколаївна
ЦІПЕРКО
Тетяна
Вячеславівна

–

методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
завідувач
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»

–
–
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ЧЕРНИШОВА
Інна
Анатоліївна
ЧУЙ
Наталія
Вікторівна

–

директор Кропивницького будівельного коледжу

_

методист
навчально-організаційного
центру
освітньої діяльності КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»

Склад журі обласної олімпіади з математики
Голова
АВРАМЕНКО
– професор
кафедри
прикладної
математики,
Ольга
статистики та економіки Центральноукраїнського
Валентинівна
державного
педагогічного
університету
імені Володимира Винниченка, доктор фізикоматематичних наук
Заступник голови
МАКАРЧУК
– доцент кафедри прикладної математики, статистики
Олег
та економіки Центральноукраїнського державного
Петрович
педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, кандидат фізико-математичних наук
Секретар
ТКАЧЕНКО
– методист
науково-методичної
лабораторії
Любов
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
Афанасіївна
імені Василя Сухомлинського»
Члени журі:
БОТУЗОВА
– доцент кафедри математики Центральноукраїнського
Юлія
державного педагогічного університету імені
Володимирівна
Володимира Винниченка, кандидат педагогічних
наук
ГАЄВСЬКИЙ
– старший
викладач
кафедри
математики
Микола
Центральноукраїнського державного педагогічного
Вікторович
університету
імені
Володимира
Винниченка,
кандидат фізико-математичних наук
ЗЕЛЕНЯК
– учитель математики навчально-виховного комплексу
Олег
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа»
Петрович
Олександрійської міської ради Кіровоградської
області, кандидат педагогічних наук
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доцент кафедри математики Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені
Володимира
Винниченка,
кандидат
фізикоматематичних наук
учитель
математики
комунального
закладу
«Навчально-виховний комплекс загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко-правовий ліцей
«Сучасник»
–
дитячо-юнацький
центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
учитель
математики
комунального
закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
учитель
математики
комунального
закладу
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат
Кіровоградської обласної ради»

КЛЮЧНИК
Інна
Геннадіївна

–

КОСТЮКЕВИЧ
Павло
Петрович

–

САВЕНКО
Ірина
Володимирівна

–

СВИРИДЕНКО
Олена
Леонідівна

–

СОРОКА
Світлана
Миколаївна
ФЕТІСОВА
Лариса
Федорівна

–

учитель
математики
комунального
закладу
Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат
Кіровоградської обласної ради»

–

ЧЕРНЕГА
Ніна
Володимирівна

–

заступник
директора
комунального
закладу
«Навчально - виховне об’єднання I-III ступенів
«Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
учитель
математики
комунального
закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
доцент кафедри прикладної математики, статистики
та економіки Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, кандидат педагогічних наук

ЯРЕМЕНКО
Людмила
Іванівна

ВОЛКОВ
Юрій
Іванович

–

–

Експерт-консультант
професор
кафедри
математики
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, доктор
фізико-математичних наук

______________________________________

Додаток 12
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з фізики
НУДНИЙ
Василь
Михайлович

–

ДРОБІН
Андрій
Анатолійович

–

ЛИТВИНЕНКО
Ольга
Валентинівна

–

АНОСОВА
Зоя
Борисівна
ВОВКОТРУБ
Віктор
Павлович

–

ТКАЧЕНКО
Любов
Афанасіївна
ХЛАНЬ
Людмила
Миколаївна

–

ЦІПЕРКО
Тетяна
Вячеславівна
ЧЕРНИШОВА
Інна
Анатоліївна

–

–

–

–

Голова
заступник директора з
діяльності КЗ «КОІППО
Сухомлинського»

навчально-організаційної
імені
Василя

Заступник голови
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»,
кандидат
педагогічних наук
Секретар
завідувач
навчально-методичного
центру
дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
заступник
директора
з
навчальної
роботи
Кропивницького будівельного коледжу
професор кафедри фізики та методики її викладання
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, доктор
педагогічних наук
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
завідувач
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
директор Кропивницького будівельного коледжу

Продовження додатка 12
2

Склад журі обласної олімпіади з фізики
Голова
САДОВИЙ
– завідувач кафедри теорії та методики технологічної
Микола
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності,
Ілліч
професор кафедри природничих наук та методики
їхнього навчання Центральноукраїнського державного
педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка, доктор педагогічних наук
Заступник голови
ПОДОПРИГОРА
– завідувач кафедри природничих наук та методик
Наталія
їхнього навчання Центральноукраїнського державного
Володимирівна
педагогічного університету імені
Володимира
Винниченка, доктор педагогічних наук
Секретар
ДРОБІН
– методист науково-методичної лабораторії природничоАндрій
математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя
Анатолійович
Сухомлинського», кандидат педагогічних наук
БУЗЬКО
Вікторія
Леонідівна

КОВАЛЬОВ
Юрій
Григорович
КОЖУХАР
Микола
Васильович

Члени журі:
– учитель фізики комунального закладу «Навчальновиховне
об’єднання
№6
«Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного
виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області», кандидат педагогічних наук
– доцент кафедри фізико-математичних дисциплін
Льотної
академії
Національного
авіаційного
університету, кандидат технічних наук

КОЗЯР
Олександр
Іванович

– учитель фізики комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний
навчальний заклад «Вікторія – П» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області», учитель –
методист, заслужений учитель України
– учитель фізики та астрономії Златопільської гімназії
м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради
Кіровоградської області

ЛУК’ЯНЕНКО
Лариса
Володимирівна

– учитель фізики Знам’янської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №1 ім.Т.Г.Шевченка Знам’янської міської
ради Кіровоградської області
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ЛЯШЕНКО
Ганна
Іванівна
ПАРХЕТА
Олена
Олексіївна
РУДНЄВА
Олена
Віталіївна
ТРИФОНОВА
Олена
Михайлівна
ЧЕБОТАРЬОВА
Олена
Олексіївна

ЧІНЧОЙ
Олександр
Олександрович

ВОЛЧАНСЬКИЙ
Олег
Володимирович

– учитель фізики навчально-виховного комплексу «Ліцей
інформаційних технологій - спеціалізована школа
ІІ
ступеня»
Олександрійської
міської
ради
Кіровоградської області
– учитель
фізики
Високобайрацького
навчальновиховного комплексу «Заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти»
Кропивницької районної ради
– учитель фізики навчально-виховного комплексу
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2–
ліцей» Знам’янської міської ради Кіровоградської
області
– доцент кафедри природничих наук та методик їхнього
навчання
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка, кандидат педагогічних наук
– учитель фізики комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр
позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»
– доцент кафедри фізики та методики її викладання
Центральноукраїнського
державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
педагогічних наук
Експерт-консультант
– доцент кафедри фізики та методики її викладання
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
фізико-математичних наук

___________________________

Додаток 13
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з астрономії
НУДНИЙ
Василь
Михайлович

–

ДРОБІН
Андрій
Анатолійович

–

БОГДАНОВА
Оксана
Петрівна

–

АНОСОВА
Зоя
Борисівна
ХЛАНЬ
Людмила
Миколаївна
ЦІПЕРКО
Тетяна
Вячеславівна
ЧЕРНИШОВА
Інна
Анатоліївна

–
–
–
–

Голова
заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»,
кандидат
педагогічних наук
Секретар
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Член оргкомітету
заступник директора з навчальної
Кропивницького будівельного коледжу

роботи

завідувач
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
директор Кропивницького будівельного коледжу

Склад журі обласної олімпіади з астрономії
Голова
ВОЛЧАНСЬКИЙ – доцент кафедри фізики та методики її викладання
Олег
Центральноукраїнського державного педагогічного
Володимирович
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
фізико-математичних наук
Заступник голови
ЧІНЧОЙ
– доцент кафедри фізики та методики її викладання
Олександр
Центральноукраїнського державного педагогічного
Олександрович
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
педагогічних наук

Продовження додатка 13
2

ДРОБІН
Андрій
Анатолійович

–

БУРЯК
Юрій
Володимирович
ПОДОПРИГОРА
Наталія
Володимирівна
ТРИФОНОВА
Олена
Михайлівна

САДОВИЙ
Микола
Ілліч

Секретар
методист науково-методичної лабораторії природничоматематичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», кандидат педагогічних наук

Члени журі:
– учитель
фізики
комунального
закладу
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат
Кіровоградської обласної ради»
– завідувач кафедри природничих наук та методик
їхнього навчання Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені
Володимира
Винниченка, доктор педагогічних наук
– доцент кафедри природничих наук та методик їхнього
навчання
Центральноукраїнського
державного
педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, кандидат педагогічних наук
–

Експерт-консультант
завідувач кафедри теорії та методики технологічної
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності,
професор кафедри фізики та методики її викладання
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, доктор
педагогічних наук

__________________________________________________

Додаток 14
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з хімії
НУДНИЙ
Василь
Михайлович

–

БОНДАРЬ
Світлана
Олександрівна

–

ЦІПЕРКО
Тетяна
Вячеславівна

–

ДРОБІН
Андрій
Анатолійович

–

ЛИТВИНЕНКО
Ольга
Валентинівна
ПРИСЯЖНЮК
Світлана
Степанівна

–

ТКАЧЕНКО
Любов
Афанасіївна
ХЛАНЬ
Людмила
Миколаївна

–

БОХАН
Юлія
Володимирівна

–

–

–

Голова
заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
директор Кіровоградського медичного фахового
коледжу ім. Є.Й. Мухіна
Секретар
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних
наук
завідувач
навчально-методичного
центру
дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»
заступник директора з виховної роботи та
гуманітарних питань Кіровоградського медичного
фахового коледжу
ім. Є.Й. Мухіна, кандидат
філологічних наук
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
завідувач
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Склад журі обласної олімпіади з хімії
Голова
доцент кафедри природничих наук та методик їхнього
навчання
природничо-географічного
факультету
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
хімічних наук

Продовження додатка 14
2

ЦІПЕРКО
Тетяна
Вячеславівна

–

ГОРДОВА
Ольга
Олександрівна

–

БОЙКО
Ірина
Антонівна

–

ЖУКОВА
Оксана
Володимирівна
ІВАНАЩЕНКО
Олена
Афанасіївна
МАКСІМОВА
Світлана
Володимирівна
МЕТАШОП
Наталія
Володимирівна

–

МИХАЙЛОВА
Ірина
Геннадіївна

–

МОТОРНА
Оксана
В’ячеславівна

–

–
–
–

Заступник голови
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Секретар
учитель хімії загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів
№ 10 Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області
Члени журі:
учитель хімії комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання – «Загальноосвітня школа
I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр
дитячої
та
юнацької
творчості
«Сузір’я»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської
області»
учитель хімії Новоукраїнського навчально-виховного
комплексу № 8 «Ліцей - заклад дошкільної освіти»
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області
учитель хімії комунального закладу «Ліцей
«Науковий» Міської ради міста Кропивницького»
учитель хімії загальноосвітнього навчального закладу
І – ІІІ ступенів № 15 Олександрійської міської ради
Кіровоградської області
учитель хімії Олександрійського навчально-виховного
комплексу
(ЗНЗ
I-ІI
ступенів
№ 17-ліцей)
Олександрійської міської ради Кіровоградської
області
учитель хімії комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання природничо-економіко-правовий
ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 –
позашкільний центр Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
учитель хімії комунального закладу «Ліцей «Сокіл»
Міської ради міста Кропивницького»

Продовження додатка 14
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ПАНАСЕНКО
Олена
Михайлівна

учитель хімії комунального закладу «Навчальновиховне
об’єднання
Загальноосвітня
школа
І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської
області»
ТИКУЛ
– учитель хімії комунального закладу «НавчальноОльга
виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа
Андріївна
І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр
позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»
ФОРОСТОВСЬКА – викладач кафедри природничих наук та методик
Тетяна
їхнього
навчання
природничо-географічного
Олександрівна
факультету
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені Володимира
Винниченка
ШВЕЦЬ
– учитель хімії комунального закладу «Петрівське
Олена
навчально-виховне
об'єднання
«загальноосвітня
Олександрівна
школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської селищної
ради Петрівського району Кіровоградської області
ШУЛЬГА
– учитель хімії, директор
навчально - виховного
Руслан
комплексу «Ліцей інформаційних технологій Юрійович
спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської
міської ради Кіровоградської області
ПЛЮЩ
Валентина
Миколаївна

–

–

Експерт-консультант
в.о. декана кафедри природничих наук та методик
їхнього
навчання
природничо-географічного
факультету
Центральноукраїнського
державного
педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, доктор педагогічних наук

______________________________________________

Додаток 15
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з біології
НУДНИЙ
Василь
Михайлович

–

БОНДАРЬ
Світлана
Олександрівна

–

БОГДАНОВА
Оксана
Петрівна
БОБРОВА
Марія
Сергіївна
ГУЛАЙ
Віталій
Володимирович
НАЙДЬОНОВА
Галина
Георгіївна
ХЛАНЬ
Людмила
Миколаївна
ЧУЙ
Наталія
Вікторівна

Голова
заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
директор Кіровоградського медичного фахового
коледжу ім. Є.Й. Мухіна

Секретар
– методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
– старший викладач кафедри біології та методики її
викладання природничо-географічного факультету
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка,
кандидат біологічних наук
– старший викладач кафедри біології та методики її
викладання природничо-географічного факультету
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка,
кандидат сільськогосподарських наук
– завідувач педагогічної практики університету
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка,
кандидат педагогічних наук
– завідувач
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
– методист
навчально-організаційного
центру
освітньої діяльності КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»

Продовження додатка 15
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АРКУШИНА
Ганна
Феліксівна

БОГДАНОВА
Оксана
Петрівна
ОВЕЧКО
Олександр
Вікторович
КАПІНУС
Олена
Леонідівна
ЛИТВИН
Віктор
Васильович
МОТОРНА
Оксана
В'ячеславівна
ПАНАСЕНКО
Олена
Михайлівна

Склад журі обласної олімпіади з біології
Голова
– доцент кафедри біології та методики її викладання
природничо-географічного факультету
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка,
кандидат біологічних наук
Заступник голови
– методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Секретар
– учитель біології Маловисківської загальноосвітньої
школи № 3 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської
ради Кіровоградської області
Члени журі:
– учитель
біології
Маловисківської
гімназії
Маловисківської міської ради Кіровоградської
області
– учитель біології загальноосвітнього навчального
закладу І-ІІІ ступенів № 16 Олександрійської
міської ради Кіровоградської області
– учитель біології комунального закладу «Ліцей
«Сокіл» Міської ради міста Кропивницького»
–

ПРОКОПЕЦЬ
Наталія
Олексіївна

–

САКАЛОШ
Людмила
Василівна

–

учитель біології комунального закладу «Навчальновиховне
об’єднання
Загальноосвітня
школа
І-ІІ ступенів – ліцей №19 – позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
учитель біології комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний
навчальний заклад «Вікторія - П» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»
учитель
біології
комунального
закладу
«Бобринецьке
навчально-виховне
об'єднання
«Навчально-виховний
комплекс
«Гімназіязагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»
Бобринецької міської ради Кіровоградської області

Продовження додатка 15
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СИДОРЕНКО
Тамара
Дмитрівна
ТАСЕНКО
Людмила
Олександрівна

–

–

ЧЕРНУХА
Інна
Григорівна
ЯКОВЛЄВА
Надія
Богданівна

–

ГУЛАЙ
Олександр
Володимирович

–

–

учитель біології комунального закладу «Навчальновиховне
об'єднання
I-III
ступенів
«Мрія»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
учитель біології комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький
центр «Лідер» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
консультант
центру
професійної
допомоги
педагогічних працівників Олександрійської міської
ради
учитель біології комунального закладу «Навчальновиховне
об’єднання
природничо-економікоправовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№ 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області», заслужений учитель
України
Експерт-консультант
завідувач кафедри біології та методики її
викладання природничо-географічного факультету
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, доктор
біологічних наук, професор

_____________________________

Додаток 16
до наказу начальника управління
освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з екології
НУДНИЙ
Василь
Михайлович

–

ЧЕРНИШОВА
Інна
Анатоліївна

–

БОГДАНОВА
Оксана
Петрівна

–

АНОСОВА
Зоя
Борисівна

–

ТКАЧЕНКО
Любов
Афанасіївна
ХЛАНЬ
Людмила
Миколаївна
ЧУЙ
Наталія
Вікторівна

–

Голова
заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
директор Кропивницького будівельного коледжу
Секретар
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Член оргкомітету:
заступник
директора
з
навчальної
роботи
Кропивницького будівельного коледжу

методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
– завідувач
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
– методист навчально-організаційного центру освітньої
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Склад журі обласної олімпіади з екології

АРКУШИНА
Ганна
Феліксівна

–

Голова
доцент кафедри біології та методики її викладання
природничо-географічного факультету
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
біологічних наук

Продовження додатка 16
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БОБРОВА
Марія
Сергіївна

БОГДАНОВА
Оксана
Петрівна
ГУЛАЙ
Віталій
Володимирович
ЛАРІОНОВА
Тетяна
Іванівна
НАБОЖНА
Тетяна
Олегівна

ПАНАСЕНКО
Олена
Михайлівна
СИДОРЕНКО
Тамара
Дмитрівна
ХАРИТОНОВА
Юлія
Василівна

Заступник голови
– старший викладач кафедри біології та методики її
викладання природничо-географічного факультету
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
біологічних наук
Секретар
– методист науково-методичної лабораторії природничоматематичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»
Члени журі:
– старший викладач кафедри біології та методики її
викладання природничо-географічного факультету
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
сільськогосподарських наук
– учитель біології і екології комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання – «Загальноосвітня
школа I-III ступенів № 31 з гімназійними класами,
центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
– учитель екології комунального закладу «Навчальновиховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній
навчальний заклад I-III ступенів № 26 – дошкільний
навчальний заклад – дитячий юнацький центр
«Зорецвіт»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
– учитель біології і екології комунального закладу
«Навчально-виховне
об’єднання
Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
– учитель біології комунального закладу «Навчальновиховне
об'єднання
I-III
ступенів
«Мрія»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
– учитель біології і екології комунального закладу
«Ліцей
«Науковий»
Міської
ради
міста
Кропивницького»
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ГУЛАЙ
Олександр
Володимирович

–

Експерт-консультант
завідувач кафедри біології та методики її викладання
природничо-географічного факультету
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, доктор
біологічних наук, професор

_______________________________________

Додаток 17
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з інформатики
НУДНИЙ
Василь
Михайлович

–

ЧАЛА
Марина
Станіславівна

–

ШОВЕНКО
Олександр
Сергійович

–

БУРТОВИЙ
Сергій
Вікторович
ЗОЗУЛЯ
Віктор
Васильович

–

МЕЛЬНИК
Валентин
Іванович

–

СОРОКУН
Світлана
Вікторівна
СТОРОЖУК
Микола
Володимирович

–

–

–

Голова
заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
завідувач
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Секретар
методист
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
кандидат педагогічних наук
завідувач
лабораторії
комп’ютерної
техніки
Кропивницького
інженерного
коледжу
Центральноукраїнського національного технічного
університету
учитель інформатики Полтавського обласного
наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при
Крименчуцькому педагогічному коледжі імені
А.С.Макаренка (за згодою)
доцент
кафедри
прикладної
механіки
та
інформаційних технологій Економіко-технологічного
інституту імені Роберта Ельворті
директор Кропивницького інженерного коледжу
Центральноукраїнського національного технічного
університету
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Склад журі обласної олімпіади з інформатики
ЛУПАН
Ірина
Володимирівна

–

ЧАЛА
Марина
Станіславівна

–

ШОВЕНКО
Олександр
Сергійович

–

ДРОБОТ
Ігор
Леонідович

–

ЗАДОРОЖНА
Оксана
Володимирівна

–

КНИШУК
Анатолій
Васильович

–

САЄНКО
Катерина
Юріївна
ШЛЯНЧАК
Світлана
Олександрівна

–

ЦИПКО
Антон
Владиславович

–

–

Голова
доцент кафедри інформатики
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка,
кандидат педагогічних наук
Заступник голови
завідувач
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Секретар
методист
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Члени журі:
учитель
інформатики
навчально-виховного
комплексу «Ліцей інформаційних технологій спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської
міської ради Кіровоградської області
старший викладач кафедри фізико-математичних
дисциплін Льотної академії Національного
авіаційного університету, кандидат педагогічних
наук
учитель
інформатики
комунального
закладу
«Навчально - виховне
об’єднання
№6
«Спеціалізована
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
студентка Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
доцент
кафедри
інформатики
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка,
кандидат педагогічних наук
Експерт-консультант
голова
громадської
організації
олімпіадного програмування»

________________________________________________

«Федерація

Додаток 18
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади
з інформаційних технологій
НУДНИЙ
Василь
Михайлович
СТОРОЖУК
Микола
Володимирович
ЧАЛА
Марина
Станіславівна
ЗАЛЕВСЬКА
Алевтина
Анатоліївна

ЗОЗУЛЯ
Віктор
Васильович
СОРОКУН
Світлана
Вікторівна

Голова
– заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
– директор Кропивницького інженерного коледжу
Центральноукраїнського національного технічного
університету
Секретар
– завідувач
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
– заступник
директора,
учитель
інформатики
комунального
закладу
«Навчально - виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
– завідувач
лабораторії
комп’ютерної
техніки
Кропивницького
інженерного
коледжу
Центральноукраїнського національного технічного
університету
– доцент
кафедри
прикладної
механіки
та
інформаційних технологій Економіко-технологічного
інституту імені Роберта Ельворті
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Склад журі обласної олімпіади з інформаційних технологій
Голова
ЛУПАН
– доцент
кафедри
інформатики
Ірина
Центральноукраїнського державного педагогічного
Володимирівна
університету
імені
Володимира
Винниченка,
кандидат педагогічних наук
Заступник голови
ЧАЛА
– завідувач
науково-методичної
лабораторії
Марина
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
Станіславівна
імені Василя Сухомлинського»
Секретар
ШОВЕНКО
– методист
науково-методичної
лабораторії
Олександр
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
Сергійович
імені Василя Сухомлинського»
Члени журі:
ГРОМКО
– учитель інформатики Нечаївської загальноосвітньої
Григорій
школи
І-ІІІ ступенів
ім. Ю.І. Яновського
Юрійович
Компаніївської районної ради Кіровоградської
області
ЖАБЧІЦ
– учитель
інформатики Перегонівського
ліцею
Ярослав
Голованівської районної ради
Валерійович
КАЛАШНИК
– учитель
інформатики
комунального
закладу
Юрій
«Добровеличківський
ліцей
«Інтелект»
Олександрович
Добровеличківської районної ради Кіровоградської
області
КАРЯВКА
– учитель
інформатики
комунального
закладу
Сергій
«Навчально-виховний
комплекс
«Долинська
Сергійович
гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3
Долинської районної ради»
КОТЯК Віталій
– старший
викладач
кафедри
інформатики
Володимирович
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка
МЄДНІКОВ
– учитель
інформатики
Білозернівської
філії
Дмитро
комунального
закладу
«Новгородківський
Миколайович
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад»
Новгородківської
районної
ради
Кіровоградської області»
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МІРОШНИЧЕНКО
Світлана
Леонтіївна

–

НАГОРНИЙ
Вадим
Олександрович
ПОПОВА
Людмила
Миколаївна
ПУЗІКОВА
Анна
Валентинівна

–

САЙКО
Сергій
Сергійович

–

ШИБІСТА
Вікторія Юріївна

–

ШЛЯНЧАК
Світлана
Олександрівна

–
–

–

учитель
інформатики
комунального
закладу
«Навчально-виховне
об’єднання
№6
«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
центр
естетичного
виховання
«Натхнення»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
учитель інформатики Аджамського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Кропивницької
районної ради
учитель
інформатики
спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7
Світловодської міської ради Кіровоградської області
викладач
кафедри
інформатики
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка,
кандидат фізико-математичних наук
учитель інформатики Червонокостянтинівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської
районної ради Кіровоградської області
учитель
інформатики
комунального
закладу
«Навчально-виховне
об’єднання
№ 25
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничоматематичний ліцей, центр позашкільного виховання
«Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
Експерт-консультант
доцент
кафедри
інформатики
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка,
кандидат педагогічних наук

_____________________________________________

Додаток 19
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з географії
НУДНИЙ
Василь
Михайлович

–

БОНДАРЬ
Світлана
Олександрівна

–

ЦІПЕРКО
Тетяна
Вячеславівна

–

БОГДАНОВА
Оксана
Петрівна
ДРОБІН
Андрій
Анатолійович

–

ЛИТВИНЕНКО
Ольга
Валентинівна
ТКАЧЕНКО
Любов
Афанасіївна
ХЛАНЬ
Людмила
Миколаївна

–

Голова
заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
директор Кіровоградського медичного фахового
коледжу
ім. Є.Й. Мухіна
Секретар
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»,
кандидат
педагогічних наук
завідувач
навчально-методичного
центру
дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
завідувач
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»

–

–
–

Склад журі обласної олімпіади з географії
МИРЗА -СІДЕНКО
Валентина
Миколаївна

–

Голова
доцент
кафедри
географії
та
геоекології
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету
імені Володимира
Винниченка,
кандидат біологічних наук
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ХЛАНЬ
Людмила
Миколаївна
БАЛАЦЬКИЙ
Леонід
Юрійович

–

–

ВАНІНА
Ніна
Іванівна

–

ВОЛОШИНА
Марина
Федорівна

–

ГАЛЬЧЕНКО
Лариса
Володимирівна
КОВАЛЬЧУК
Марія
Михайлівна

–
–

КРАСОТА
Олександр
Володимирович

–

МЕЛЬНИК
Антоніна
Миколаївна
ПАНКЕВИЧ
Валентина
Іванівна

–
–

Заступник голови
завідувач
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Секретар
учитель географії Войнівської загальноосвітньої
школи I-III ступенів Олександрійської районної ради
Кіровоградської області
Члени журі:
учитель географії комунального закладу «Петрівське
навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської селищної
ради Петрівського району Кіровоградської області
учитель
географії
комунального
закладу
«Олександрівське навчально-виховне об’єднання
№ 2»
Олександрівської
районної
ради
Кіровоградської області
учитель географії Новоукраїнської загальноосвітньої
школи I-III ступенів № 6 Новоукраїнської міської
ради Кіровоградської області
учитель
географії
комунального
закладу
«Долинський опорний заклад загальної середньої
освіти – гімназія І-ІІІ ступенів № 3 Долинської
районної ради»
учитель географії Вільшанської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад)
Вільшанської районної ради Кіровоградської області,
заслужений учитель України
учитель географії Аджамського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Кропивницької
районної ради
учитель географії навчально-виховного комплексу
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради
Кіровоградської області
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ПОЛУЛЯХ
Сергій
Олександрович
ПУСТОВОЙТ
Станіслав
Сергійович

–

учитель географії гімназії № 9 Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області

–

РОМАНОВА
Майя
Миколаївна

–

САВЛУК
Галина
Іванівна
СТЕПАНОВА
Любов
Василівна

–

ШЕВЦОВ
Анатолій
Олексійович

–

ШЕРЕМЕТ
Павло
Миколайович

–

учитель географії комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний
навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»
учитель географії комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей,
центр
позашкільного
виховання
«Ліра»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
учитель географії опорного навчального закладу
«Суботцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Знам’янської районної ради Кіровоградської області»
учитель
географії
Добровеличківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Добровеличківської селищної ради Кіровоградської
області, заслужений вчитель України
учитель
географії
Куколівського
навчальновиховного комплексу «загальноосвітня школа
I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Олександрійської районної ради Кіровоградської
області
учитель
географії
комунального
закладу
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат
Кіровоградської обласної ради»

СЕМЕНЮК
Лариса
Леонтіївна

–

–

Експерт – консультант
завідувач кафедри географії та геоекології
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету
імені Володимира
Винниченка,
кандидат географічних наук

______________________________________

Додаток 20
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з історії
НУДНИЙ
Василь
Михайлович
БОНДАРЬ
Світлана
Олександрівна

Голова
– заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
– директор Кіровоградського медичного фахового
коледжу
ім. Є.Й. Мухіна

ВІДІБОРЕНКО
Інна
Володимирівна

–

КІРІШКО
Людмила
Миколаївна

–

ЛИТВИНЕНКО
Ольга
Валентинівна
ПРИСЯЖНЮК
Світлана
Степанівна

–

ЧЕРТКОВА
Наталія
Сергіївна
ЧУЙ
Наталія
Вікторівна

–

ФІЛОРЕТОВА
Лариса
Мартіївна

–

–

Секретар
методист
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
методист обласного навчально-методичного центру
освітнього менеджменту та координації діяльності
методичних служб КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»
завідувач
навчально-методичного
центру
дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»
заступник директора з виховної роботи та
гуманітарних питань Кіровоградського медичного
фахового коледжу ім. Є.Й. Мухіна, кандидат
філологічних наук
завідувач
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
методист навчально-організаційного центру освітньої
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»

Склад журі обласної олімпіади з історії
Голова
факультету
історії
та
права
– декан
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
історичних наук, доцент

Продовження додатка 20
2

ЧЕРТКОВА
Наталія
Сергіївна

–

ВІДІБОРЕНКО
Інна
Володимирівна

–

БАБАК
Оксана
Іванівна

–

БАБИЧ
Лариса
Анатоліївна

–

БИРЗУЛ
Оксана
Василівна
БІБІК
Наталія
Станіславівна

–

ВІВСЯНА
Інна
Анатоліївна

–

ГИРБА
Антоніна
Володимирівна
ГНАТЕНКО
Світлана
Петрівна

–

–

–

Заступник голови
завідувач
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
Секретар
методист
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
Члени журі:
завідувач кафедри всесвітньої історії факультету історії
та
права
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені Володимира
Винниченка, кандидат історичних наук
учитель
історії
комунального
закладу
«Олександрівське навчально-виховне об’єднання №1»
Олександрівської районної ради Кіровоградської
області
учитель
історії
Златопільської
гімназії
м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради
Кіровоградської області
учитель історії комунального закладу «Бобринецьке
навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний
комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської ради
Кіровоградської області
доцент кафедри історії України факультету історії та
права
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка, кандидат історичних наук
учитель історії Губівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів імені Д. Бєдного Компаніївської
районної ради Кіровоградської області
учитель історії Новоукраїнського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня з
поглибленим вивченням англійської мови - гімназія
«Лідер» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської
області

Продовження додатка 20
3

КОВАЛЬКОВ
Олександр
Леонідович
КОЗИР
Ірина
Анатоліївна
КОЗОВА
Валентина
Олександрівна
КОЛЯДА
Світлана
Володимирівна
КОТОВ
Ігор
Васильович
КУШНЄРОВА
Світлана
Вікторівна
ПІНЧУК
Валерія
Дмитрівна
ПОЗДНЯКОВА
Інна
Сергіївна
ПРОСКУРОВА
Світлана
Володимирівна
ТАРАН
Тетяна
Олексіївна
ЧОРНИЙ
Олександр
Васильович

– доцент кафедри всесвітньої історії факультету історії
та
права
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені Володимира
Винниченка, кандидат історичних наук
доцент кафедри історії України факультету історії та
права
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка, кандидат історичних наук
– учитель історії комунального закладу «Долинський
опорний заклад загальної середньої освіти – гімназія
I-III ступенів № 3 Долинської районної ради»
– учитель історії комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання ліцей - школа – дошкільний
навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»
– учитель історії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області
- учитель
історії
комунального
закладу
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат
Кіровоградської обласної ради»
– учитель історії комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр
позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»
- доцент кафедри всесвітньої історії факультету історії
та
права
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка, кандидат історичних наук
– доцент кафедри історії України факультету історії та
права
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені Володимира
Винниченка, кандидат історичних наук
– учитель історії навчально-виховного об’єднання
«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ
І-ІІ ступенів – школа мистецтв» Олександрійської
міської ради Кіровоградської області
– доцент кафедри історії України факультету історії та
права
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка, кандидат історичних наук, доцент

Продовження додатка 20
4

ШИШКЕВИЧ
Оксана
Миколаївна

КІЗЮН
Валерій
Карпович

– учитель історії комунального закладу «Навчальновиховне об'єднання природничо-економіко-правовий
ліцей
спеціалізована
школа
І-ІІІ
ступенів
№8
позашкільний
центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Експерт-консультант
– доцент кафедри історії України факультету історії та
права
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені Володимира
Винниченка, кандидат історичних наук

_______________________________________________________

Додаток 21
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з правознавства
Голова
НУДНИЙ
– заступник директора з навчально-організаційної
Василь
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Михайлович
Сухомлинського»
Заступник голови
БОНДАРЬ
– директор Кіровоградського медичного фахового
Світлана
коледжу
ім. Є.Й. Мухіна
Олександрівна
Секретар
ВІДІБОРЕНКО – методист
науково-методичної
лабораторії
Інна
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Володимирівна
Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
ПРИСЯЖНЮК – заступник директора з виховної роботи та гуманітарних
Світлана
питань Кіровоградського медичного фахового коледжу
Степанівна
ім. Є.Й. Мухіна, кандидат філологічних наук
ЧЕРТКОВА
– завідувач
науково-методичної
лабораторії
Наталія
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Сергіївна
Василя Сухомлинського»
ЧУЙ
– методист навчально-організаційного центру освітньої
Наталія
діяльності КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Вікторівна

СОБОЛЬ
Євген
Юрійович

Склад журі олімпіади з правознавства
Голова
– завідувач кафедри державно-правових дисциплін та
адміністративного права факультету історії та права
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, доктор
юридичних наук, професор

Продовження додатка 21
2

ЧЕРТКОВА
Наталія
Сергіївна
ВІДІБОРЕНКО
Інна
Володимирівна

-

АЛЄЙНІКОВ
Ігор
Анатолійович

-

ВОРОНА
Сергій
Олексійович

–

ВРАДІЙ
Аліна
Валеріївна

-

КОЛІСНИК
Юрій
Володимирович

-

МАМАЛИГА
Наталія
Георгіївна
МІЛОВА
Тетяна
Миколаївна

-

Заступник голови
завідувач
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
Секретар
методист
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
Члени журі
учитель правознавства комунального закладу
«Навчально-виховний комплекс загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко-правовий ліцей
«Сучасник»
–
дитячо-юнацький
центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
учитель правознавства комунального закладу
«Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
№ 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий
юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
учитель
правознавства
Добровеличківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Добровеличківської селищної ради Кіровоградської
області
учитель
правознавства
навчально-виховного
комплексу – «Загальноосвітній навчальний заклад
I-III ступенів №19 - дошкільний навчальний
заклад «Лісова казка» Олександрійської міської ради
Кіровоградської області
учитель
правознавства
Новоукраїнської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області
доцент кафедри державно-правових дисциплін та
адміністративного права факультету історії та права
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка,
кандидат юридичних наук

Продовження додатка 21
3

ПОГРІБНИЙ
Дмитро
Олександрович
РІЗАНОВ
Микола
Станіславович
СКАЛЬСЬКА
Ірина
Василівна
СОКУРЕНКО
Олена
Анатоліївна
ТРИНЯК
Тетяна
Володимирівна
ФІЛІП
Ірина
Вікторівна
ФІЛІПОВА
Світлана
Миколаївна

ПОЛЯРУШ
Світлана
Іванівна

- учитель правознавства загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
- учитель правознавства комунального закладу
«Бобринецьке
навчально-виховне
об’єднання
«Навчально-виховний
комплекс
«Гімназія
загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
№1»
Бобринецької міської ради Кіровоградської області
- учитель правознавства загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 Світловодської міської ради
Кіровоградської області
- доцент кафедри галузевого права та правоохоронної
діяльності
факультету
історії
та
права
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка,
кандидат юридичних наук
– учитель правознавства комунального закладу
«Долинський опорний заклад загальної середньої
освіти – гімназія I-III ступенів № 3 Долинської
районної ради»
- учитель
правознавства
навчально-виховного
комплексу «Ліцей інформаційних технологій –
спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської
міської ради Кіровоградської області
- учитель
правознавства
навчально-виховного
комплексу «Знам’янська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» Знам’янської міської ради
Кіровоградської області
Експерт-консультант
- доцент кафедри державно-правових дисциплін та
адміністративного права факультету історії та права
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка,
кандидат історичних наук

_________________________________________________

Додаток 22
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од

Склад оргкомітету з проведення олімпіади з трудового навчання
(технологій)
НУДНИЙ
Василь
Михайлович
ЧЕРЕДНІЧЕНКО
Наталя
Юріївна
ДЕМ’ЯНЕНКО
Олена
Миколаївна
АРСІРІЙ
Олександр
Олександрович
ГАРБУЗЕНКО
Віктор
Дмитрович
ДОНЕЦЬ
Ігор
Петрович
ТАТАРЕНКО
Олена
Володимирівна

Голова
– заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
– директор комунального закладу «Ліцей «Науковий»
Міської ради міста Кропивницького»
Секретар
– учитель трудового навчання комунального закладу
«Ліцей
«Науковий»
Міської
ради
міста
Кропивницького»
Члени оргкомітету
– учитель трудового навчання комунального закладу
«Ліцей
«Науковий»
Міської
ради
міста
Кропивницького»
– заступник директора комунального закладу «Ліцей
«Науковий» Міської ради міста Кропивницького»
– учитель трудового навчання комунального закладу
«Ліцей
«Науковий»
Міської
ради
міста
Кропивницького»
– методист
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Продовження додатка 22
2

ЧЕРНОВА
Людмила
Володимирівна

– учитель трудового навчання комунального закладу
«Ліцей
«Науковий»
Міської
ради
міста
Кропивницького»

Склад журі олімпіади з трудового навчання (технологій)
Голова
ЧИСТЯКОВА
– доцент кафедри теорії і методики технологічної
Людмила
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності
Олександрівна
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
педагогічних наук
Заступник голови
ТАТАРЕНКО
– методист
науково-методичної
лабораторії
Олена
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО імені
Володимирівна
Василя Сухомлинського»
Секретар
ПРИБУДЧЕНКО
– учитель трудового навчання комунального закладу
Ганна
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня
Михайлівна
школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Члени журі
БАРДАКОВ
– учитель трудового навчання комунального закладу
Андрій
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній
Олексійович
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий
юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
БЕЗПЕКА
– учитель трудового навчання загальноосвітньої школи
Олександр
II-III ступенів №10 Кіровоградської міської ради
Вікторович
Кіровоградської області
БОЙЧУК
– учитель трудового навчання комунального закладу
Світлана
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня
Борисівна
школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного
виховання «Калинка» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
ВАСИЛЬЄВА
– учитель трудового навчання комунального закладу
Тетяна
"Соколівське
навчально-виховне
об'єднання
Анатоліївна
"Загальноосвітня школа I-III ступенів. Позашкільний
центр" Соколівської сільської ради Кіровоградського
району Кіровоградської області"

Продовження додатка 22
3

ГОРОБЕЦЬ
Олена
Валеріївна
ЗАЛЄСОВ
Володимир
Петрович

КОЛІСНИК
Роман
Вікторович
КУЦЕНКО
Тетяна
Володимирівна

БУРТОВИЙ
Сергій
Вікторович

–

учитель трудового навчання комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий
юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
– учитель трудового навчання комунального закладу
«Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
№ 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий
юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
– учитель трудового навчання комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
– старший викладач кафедри теорії і методики
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки
життєдіяльності Центральноукраїнського державного
педагогічного
університету
імені Володимира
Винниченка
Експерт-консультант
– завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
кандидат педагогічних наук
__________________________________

Додаток 23
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з економіки
НУДНИЙ
Василь
Михайлович
БОНДАРЬ
Світлана
Олександрівна
БОГДАНОВА
Оксана
Петрівна
ДРОБІН
Андрій
Анатолійович
ХЛАНЬ
Людмила
Миколаївна
ЦІПЕРКО
Тетяна
Вячеславівна

ПАСІЧНИК
Наталя
Олексіївна

Голова
– заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
– директор Кіровоградського медичного фахового
коледжу
ім. Є.Й. Мухіна
Секретар
– методист
науково-методичної
природничо-математичних дисциплін
імені Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
– методист
науково-методичної
природничо-математичних дисциплін
імені Василя Сухомлинського»
– завідувач
науково-методичної
природничо-математичних дисциплін
імені Василя Сухомлинського»
– методист
науково-методичної
природничо-математичних дисциплін
імені Василя Сухомлинського»

лабораторії
КЗ «КОІППО
лабораторії
КЗ «КОІППО
лабораторії
КЗ «КОІППО
лабораторії
КЗ «КОІППО

Склад журі обласної олімпіади з економіки
Голова
– професор
кафедри
прикладної
математики,
статистики та економіки Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка, доктор історичних наук,
професор

Продовження додатка 23
2

БОГДАНОВА
Оксана
Петрівна

–

ЧИПИЛЕНКО
Наталія
Валеріївна

–

БРУСНІК
Любов
Олександрівна

–

ГОНЧАРОВА
Вікторія
Анатоліївна
ІЛЮШЕНКО
Оксана
Леонідівна

–

ОНИЩЕНКО
Євген
В’ячеславович

–

ПУСТОВОЙТ
Станіслав
Сергійович

–

ТРОЯН
Олена
Петрівна

–

ПУГАЧЕНКО
Ольга
Борисівна

–

Заступник голови
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Секретар
учитель
економіки
комунального
закладу
«Навчально-виховне
об'єднання
природничоекономіко-правовий ліцей - спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 - позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
Члени журі:
учитель економіки навчально-виховного об’єднання
«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ
І-ІІ ступенів – школа мистецтв» Олександрійської
міської ради Кіровоградської області
учитель
економіки
Златопільської
гімназії
м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради
Кіровоградської області
учитель економіки навчально-виховного комплексу
«Олександрійський колегіум – спеціалізована
школа»
Олександрійської
міської
ради
Кіровоградської області
учитель
економіки
комунального
закладу
«Навчально-виховне
об'єднання
№25
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничоматематичний ліцей, центр позашкільного виховання
«Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
учитель
економіки
комунального
закладу
«Навчально-виховне
об’єднання
ліцей-школадошкільний навчальний заклад «Вікторія – П»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
вчитель
економіки
комунального
закладу
«Навчально-виховне об'єднання «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад І ступеня
«Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка - центр
позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»

Експерт-консультант
– доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Центральноукраїнського національного технічного
університету, кандидат економічних наук
___________________________________________

Додаток 24
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади
з російської мови та літератури
Голова
НУДНИЙ
–
заступник директора з навчально-організаційної
Василь
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Михайлович
Сухомлинського»
Заступник голови
БОНДАРЬ
–
директор Кіровоградського медичного фахового
Світлана
коледжу ім. Є.Й. Мухіна
Олександрівна
Секретар
–
РЕВНИВЦЕВА
завідувач
науково-методичної
лабораторії
Олена
гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО
Володимирівна
імені Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
–
КОТЛЯРЕНКО
методист
науково-методичної
лабораторії
Наталія
гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО
Миколаївна
імені Василя Сухомлинського»
РЕПЕЦЬКА
–
учитель зарубіжної літератури та російської мови
Наталія
комунального
закладу
«Навчально-виховне
Анатоліївна
об'єднання
№
33
«Загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
–
ПРИСЯЖНЮК
заступник директора з виховної роботи та
Світлана
гуманітарних питань Кіровоградського медичного
Степанівна
фахового коледжу ім. Є.Й. Мухіна, кандидат
філологічних наук
Склад журі обласної олімпіади з російської мови та літератури
Голова
МИХИДА
– проректор з наукової роботи Центральноукраїнського
Сергій
державного
педагогічного
університету
Павлович
імені Володимира Винниченка, доктор філологічних
наук, професор

Продовження додатка 24
2

РЕВНИВЦЕВА
Олена
Володимирівна

–

КАЧУР
Вікторія
Володимирівна

–

ЄРЬОМІНА
Оксана
Миколаївна

–

РИБАЛЬЧЕНКО
Валентина
Костянтинівна

–

ТІХОНЕНКО
Світлана
Олегівна

–

СЕМЕНЮК
Олег
Анатолійович

–

Заступник голови
завідувач
науково-методичної
лабораторії
гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
Секретар
учитель зарубіжної літератури та російської мови
комунального закладу «Завадівська гімназія Міської
ради міста Кропивницького»
Члени журі:
учитель зарубіжної літератури та російської мови
навчально-виховного комплексу «Кіровоградський
колегіум
–
спеціалізований
загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад – центр естетичного виховання»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
доцент кафедри української та зарубіжної літератури
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
філологічних наук
учитель зарубіжної літератури та російської мови
гімназії
№9
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області
Експерт-консультант
професор кафедри перекладу, прикладної та загальної
лінгвістики
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка, доктор філологічних наук, професор

__________________________________________

Додаток 25
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади
з польської мови та літератури
НУДНИЙ
Василь
Михайлович

–

БОНДАРЬ
Світлана
Олександрівна
РЕВНИВЦЕВА
Олена
Володимирівна

–

МІНИЧ
Галина
Василівна
ПРИСЯЖНЮК
Світлана
Степанівна

–
–

Голова
заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
директор Кіровоградського медичного фахового
коледжу ім. Є.Й. Мухіна
Секретар
завідувач
науково-методичної
лабораторії
гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
методист
науково-методичної
лабораторії
гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
заступник директора з виховної роботи та
гуманітарних питань Кіровоградського медичного
фахового коледжу ім. Є.Й. Мухіна, кандидат
філологічних наук

Склад журі обласної олімпіади з польської мови та літератури
Голова
ПОЛЯЧОК
– голова об’єднання поляків Кіровоградщини «Полонія»
Олександр
імені Кароля Шимановського
Іванович
Секретар
РЕВНИВЦЕВА
Олена
Володимирівна

–

завідувач
науково-методичної
лабораторії
гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Продовження додатка 25
2

ЗУБРИЧЕВА
Ольга
Володимирівна

ПАХОЛІВЕЦЬКА
Марцеліна
Володимирівна

–

–

Члени журі:
учитель польської мови комунального закладу
«Навчально-виховне
об’єднання
ліцей-школадошкільний
навчальний
заклад
«Вікторія-П»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Експерт-консультант
заступник голови об’єднання поляків Кіровоградщини
«Полонія» імені Кароля Шимановського

_________________________________________

Додаток 26
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Склад оргкомітету з проведення обласного турніру юних географів
НУДНИЙ
Василь
Михайлович

–

ХЛАНЬ
Людмила
Миколаївна

–

ЦІПЕРКО
Тетяна
Вячеславівна

–

ВОЛОШИНА
Марина
Федорівна

–

ДРОБІН
Андрій
Анатолійович

–

ДУБІВКА
Олена
Олександрівна

-

ЛИТВИНЕНКО
Ольга
Валентинівна
МАМЕНКО
Ірина
Володимирівна

–
–

Голова
заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
завідувач
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Секретар
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
учитель
географії
комунального
закладу
«Олександрівське навчально-виховне об’єднання
№ 2»
Олександрівської
районної
ради
Кіровоградської області
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»,
кандидат
педагогічних наук
заступник
директора
комунального
закладу
"Навчально-виховне
об'єднання
природничоекономіко-правовий ліцей - спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 - позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області"
завідувач
навчально-методичного
центру
дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»
учитель географії навчально-виховного комплексу
«Звенигородський загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад
Олександрійської
міської
ради
Кіровоградської області»
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ПУСТОВОЙТ
Станіслав
Сергійович

–

учитель
географії
комунального
закладу
«Навчально-виховне об’єднання ліцей – школа –
дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
РЕУТ
–
учитель
географії
комунального
закладу
Катерина
«Навчально-виховне об`єднання – «Загальноосвітня
Петрівна
школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами,
центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
РОМАНОВА
–
учитель
географії
комунального
закладу
Майя
«Навчально-виховне
об’єднання
№ 25
Миколаївна
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничоматематичний
ліцей,
центр
позашкільного
виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
ШВЕЦ
–
учитель
інформатики
комунального
закладу
Анна
«Навчально-виховне
об'єднання
природничоОлегівна
економіко-правовий ліцей - спеціалізована школа
І-ІІІ
ступенів
№ 8 - позашкільний
центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
ЯКОВЛЄВ
–
директор комунального закладу «Навчально-виховне
Ігор
об'єднання природничо-економіко-правовий ліцей Володимирович
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 позашкільний центр Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
Склад журі обласного етапу турніру юних географів
Голова
ГЕЛЕВЕРА
– доцент
кафедри
географії
та
геоекології
Ольга
Центральноукраїнського державного педагогічного
Федорівна
університету
імені Володимира
Винниченка,
кандидат географічних наук
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ХЛАНЬ
Людмила
Миколаївна

–

ЯКОВЛЄВА
Надія
Богданівна

–

БАЛАЦЬКИЙ
Леонід
Юрійович
БОГДАНОВА
Оксана
Петрівна
ГАЛЬЧЕНКО
Лариса
Володимирівна

–

ГОНЧАРОВА
Вікторія
Анатоліївна
ГРИЦЕНКО
Вікторія
Віталіївна
КОВАЛЬЧУК
Марія
Михайлівна

–

МАСЛОВА
Наталія
Миколаївна

Заступник голови
завідувач
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»

–
–

–
–

_

Секретар
учитель
географії
комунального
закладу
"Навчально-виховне
об'єднання
природничоекономіко-правовий ліцей - спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 - позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області"
Члени журі:
учитель географії Войнівської загальноосвітньої
школи I-III ступенів Олександрійської районної
ради Кіровоградської області
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
учитель
географії
Новоукраїнської
загальноосвiтньої школи I-III ступенів № 6
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської
області
учитель
географії
Златопільської
гімназії
м. Новомиргорода Новомиргородської районної
ради Кіровоградської області
учитель географії гімназії № 9 Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області
учитель
географії
комунального
закладу
«Долинський опорний заклад загальної середньої
освіти – гімназія І-ІІІ ступенів № 3 Долинської
районної ради»
старший викладач кафедри географії та геоекології
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету
імені Володимира
Винниченка,
кандидат педагогічних наук
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МЕЛЬНИК
Антоніна
Миколаївна
МИРЗА-СІДЕНКО
Валентина
Миколаївна

–

ПАНКЕВИЧ
Валентина
Іванівна

–

ПОЛУЛЯХ
Сергій
Олександрович
ПОХИЛА
Вікторія
Юріївна

–

–

–

САВЛУК
Галина
Іванівна

–

ШЕВЦОВ
Анатолій
Олексійович

–

ШЕРЕМЕТ
Павло
Миколайович

–

СЕМЕНЮК
Лариса
Леонтіївна

–

учитель географії Аджамського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Кропивницької
районної ради
доцент
кафедри
географії
та
геоекології
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету
імені Володимира
Винниченка,
кандидат біологічних наук
учитель географії навчально-виховного комплексу
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради
Кіровоградської області
учитель географії гімназії № 9 Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області
учитель
географії
комунального
закладу
"Навчально-виховне
об'єднання
природничоекономіко-правовий ліцей - спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 - позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області"
учитель географії опорного навчального закладу
«Суботцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Знам’янської районної ради Кіровоградської
області»
учитель
географії
Куколівського
навчальновиховного комплексу «загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів» – дошкільний навчальний заклад
Олександрійської районної ради Кіровоградської
області
учитель
географії
комунального
закладу
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат
Кіровоградської обласної ради»
Експерт - консультант
завідувач кафедри географії та геоекології
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету
імені Володимира
Винниченка,
кандидат географічних наук

____________________________________

Додаток 27
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Склад оргкомітету з проведення обласного турніру юних істориків
НУДНИЙ
Василь
Михайлович

–

ЧЕРТКОВА
Наталія
Сергіївна

–

ВІДІБОРЕНКО
Інна
Володимирівна

–

ДУБІВКА
Олена
Олександрівна

–

ЛИТВИНЕНКО
Ольга
Валентинівна
МАЛЕНКО
Лілія
Борисівна

–

СКРИПКА
Ганна
Володимирівна
ТОКАРЄВА
Ельвіра
Анатоліївна

–

–

–

Голова
заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Заступник голови
завідувач
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
Секретар
методист
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
заступник директора з навчально-виховної роботи
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання
природничо-економіко-правовий
ліцей
–
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний
центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
завідувач
навчально-методичного
центру
дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»
учитель
математики
комунального
закладу
«Навчально-виховне
об’єднання
природничоекономіко-правовий ліцей – спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
старший викладач кафедри теорії і методики середньої
освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
кандидат педагогічних наук
учитель
математики
комунального
закладу
«Навчально-виховне
об’єднання
природничоекономіко-правовий ліцей – спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
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ХЛАНЬ
Людмила
Миколаївна
ШВЕЦЬ
Анна
Олегівна
ЯКОВЛЄВ
Ігор
Володимирович

– завідувач науково-методичної лабораторії природничоматематичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»
– учитель
інформатики
комунального
закладу
«Навчально-виховне
об’єднання
природничоекономіко-правовий ліцей – спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
– директор комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей –
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний
центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»

Склад журі обласного етапу турніру юних істориків
Голова
МИТРОФАНЕНКО – старший викладач кафедри теорії і методики середньої
Юрій
освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
Станіславович
кандидат історичних наук
Заступник голови
ФІЛОРЕТОВА
– декан
факультету
історії
та
права
Лариса
Центральноукраїнського державного педагогічного
Мартіївна
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
історичних наук
Секретар
КОЛЯДА
– учитель історії комунального закладу «НавчальноСвітлана
виховне об’єднання ліцей - школа - дошкільний
Володимирівна
навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»
Члени журі:
АЛЄЙНІКОВ
– учитель історії комунального закладу «Навчальновиховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Ігор
№ 34 – економіко-правовий ліцей «Сучасник» -дитячоАнатолійович
юнацький центр Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
БАБАК
– завідувач кафедри всесвітньої історії факультету історії
Оксана
та
права
Центральноукраїнського
державного
Іванівна
педагогічного
університету
імені Володимира
Винниченка, кандидат історичних наук
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БИРЗУЛ
Оксана
Василівна
БІБІК
Наталія
Станіславівна
ВІДІБОРЕНКО
Інна
Володимирівна
ГИРБА
Антоніна
Володимирівна
ГНАТЕНКО
Світлана
Петрівна
КОВАЛЬКОВ
Олександр
Леонідович
КОЗИР
Ірина
Анатоліївна
КОЗОВА
Валентина
Олександрівна
КОЛІСНІЧЕНКО
Сергій
Володимирович
КОТОВ
Ігор
Васильович

– учитель
історії
Златопільської
гімназії
м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради
Кіровоградської області
– учитель історії комунального закладу «Бобринецьке
навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний
комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради
Кіровоградської області
– методист
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
– учитель історії Губівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів імені Д. Бєдного Компаніївської
районної ради Кіровоградської області
– учитель історії Новоукраїнського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня з
поглибленим вивченням англійської мови – гімназія
«Лідер» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської
області
– доцент кафедри всесвітньої історії факультету історії
та
права
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені Володимира
Винниченка, кандидат історичних наук
– доцент кафедри історії України факультету історії та
права
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені Володимира
Винниченка, кандидат історичних наук
– учитель історії комунального закладу «Долинський
опорний заклад загальної середньої освіти – гімназія
І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради»
– методист науково-методичної лабораторії виховної
роботи і формування культури здоров’я КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
– учитель історії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області

4

Продовження додатка 27
ПІНЧУК
Валерія
Дмитрівна
ПОГОРІЛА
Вікторія
Вікторівна
ФІЛІПОВА
Світлана
Миколаївна
ЧЕРТКОВА
Наталія
Сергіївна
ЧОРНИЙ
Олександр
Васильович
ШИШКЕВИЧ
Оксана
Миколаївна

КІЗЮН
Валерій
Карпович

– учитель історії комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр
позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»
– учитель історії комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання природничо-економіко-правовий
ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 –
позашкільний центр Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
– учитель правознавства навчально-виховного комплексу
«Знам’янська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» Знам’янської міської ради
Кіровоградської області
– завідувач
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
– завідувач кафедри історії України факультету історії та
права
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка, кандидат історичних наук, доцент
– учитель історії комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання природничо-економіко-правовий
ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 –
позашкільний центр Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
Експерт-консультант
– доцент кафедри історії України факультету історії та
права
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені Володимира
Винниченка, кандидат історичних наук
_______________________________________

Додаток 28
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од

Склад оргкомітету з проведення обласного турніру юних інформатиків
НУДНИЙ
Василь
Михайлович
ЧАЛА
Марина
Станіславівна

–

–

ШОВЕНКО
Олександр
Сергійович

–

ЗАЛЕВСЬКА
Алевтина
Анатоліївна

–

МЕЛЬНИК
Валентин
Іванович

–

МІРОШНІЧЕНКО
Світлана
Леонтіївна

–

Голова
заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
завідувач
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Секретар
методист
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
заступник
директора,
учитель
інформатики
комунального
закладу
«Навчально – виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
учитель інформатики Полтавського обласного
наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при
Крименчуцькому педагогічному коледжі імені
А.С.Макаренка (за згодою)
учитель
інформатики
комунального
закладу
«Навчально - виховне
об’єднання
№6
«Спеціалізована
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
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Склад журі обласного етапу турніру юних інформатиків
ЛУПАН
Ірина
Володимирівна

–

ЧАЛА
Марина
Станіславівна

–

ШОВЕНКО
Олександр
Сергійович

–

ЗАДОРОЖНА
Оксана
Володимирівна

–

КНИШУК
Анатолій
Васильович

–

ФУРСІКОВА
Тетяна
Володимирівна

–

ШИБІСТА
Вікторія
Юріївна

–

Голова
доцент
кафедри
інформатики
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка,
кандидат педагогічних наук
Заступник голови
завідувач
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Секретар
методист
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Члени журі:
старший викладач кафедри фізико-математичних
дисциплін Льотної академії Національного
авіаційного університету, кандидат педагогічних
наук
учитель
інформатики
комунального
закладу
«Навчально – виховне
об’єднання
№6
«Спеціалізована
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
доцент кафедри образотворчого мистецтва та
дизайну
Центральноукраїнського
державного
педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, кандидат педагогічних наук
учитель
інформатики
комунального
закладу
«Навчально-виховне
об’єднання
№ 25
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничоматематичний ліцей, центр позашкільного виховання
«Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»

Продовження додатка 28
3

ШМЕЛЬОВ
Роман Валерійович
ЗАЛЕВСЬКА
Алевтина
Анатоліївна

–

–

співзасновник «Школи програмування Ш++» (за
згодою)
Експерт - консультант
учитель
інформатики
комунального
закладу
«Навчально – виховне
об’єднання
№6
«Спеціалізована
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»

___________________________________________

Додаток 29
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од

Склад оргкомітету з проведення обласного турніру з математики
НУДНИЙ
Василь
Михайлович

–

ХЛАНЬ
Людмила
Миколаївна

–

ЦІПЕРКО
Тетяна
Вячеславівна

–

АРКУША
Наталія
Іванівна

–

БОГДАНОВА
Оксана
Петрівна
ДРОБІН
Андрій
Анатолійович

–
–

Голова
заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Заступник голови
завідувач
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Секретар
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
Члени оргкомітету:
учитель
інформатики
комунального
закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
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ЗАДОРОЖНИЙ
Олександр
Володимирович

–

учитель
математики
комунального
закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
ЛИТВИНЕНКО
– завідувач
навчально-методичного
центру
Ольга
дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя
Валентинівна
Сухомлинського»
МІЩЕНКО
– директор комунального закладу «Навчально-виховне
Марія
об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад
Григорівна
І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр «Лідер»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
СЛОБОДЯНЮК
– учитель
інформатики
комунальногозакладу
Надія
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній
Володимирівна
навчальний заклад
І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
ТКАЧЕНКО
– методист
науково-методичної
лабораторії
Любов
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
Афанасіївна
імені Василя Сухомлинського»
ЦВІЛЮК
– заступник
директора
комунального
закладу
Лілія
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній
Миколаївна
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
Склад журі обласного турніру з математики
Голова
СКРИПКА
– старший викладач кафедри теорії і методики
Ганна
середньої освіти наук КЗ «КОІППО імені Василя
Володимирівна
Сухомлинського» , кандидат педагогічних
Заступник голови
МАКАРЧУК
– доцент кафедри прикладної математики, статистики
Олег
та економіки Центральноукраїнського державного
Петрович
педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, кандидат фізико-математичних наук
Секретар
ТКАЧЕНКО
– методист
науково-методичної
лабораторії
Любов
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
Афанасіївна
імені Василя Сухомлинського»
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БОТУЗОВА
Юлія
Володимирівна

–

ГАЄВСЬКИЙ
Микола
Вікторович

–

ЗЕЛЕНЯК
Олег
Петрович

–

КЛЮЧНИК
Інна
Геннадіївна

–

КОСТЮКЕВИЧ
Павло
Петрович

–

МАРЧЕНКО
Дмитро
Леонідович

–

МАРЧЕНКО
Костянтин
Віталійович

–

МАРЧЕНКО
Олена
Віталіївна

–

Члени журі:
доцент кафедри математики Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка, кандидат педагогічних
наук
старший
викладач
кафедри
математики
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка,
кандидат фізико-математичних наук
учитель математики навчально-виховного комплексу
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа»
Олександрійської міської ради Кіровоградської
області, кандидат педагогічних наук
доцент кафедри математики Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені
Володимира
Винниченка,
кандидат
фізикоматематичних наук
учитель
математики
комунального
закладу
«Навчально-виховний комплекс загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко-правовий ліцей
«Сучасник»
–
дитячо-юнацький
центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
учитель
математики
комунального
закладу
«Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
№ 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий
юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
учитель
математики
комунального
закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
учитель
математики
комунального
закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
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ОЛЕКСІЄНКО
Валентина
Вікторівна

–

РУДЕНКО
Валентина
Олександрівна
САВЕНКО
Ірина
Володимирівна

–

САКУН
Алла
Іванівна

–

СВИРИДЕНКО
Олена
Леонідівна
СОРОКА
Світлана
Миколаївна
ФЕТІСОВА
Лариса
Федорівна

–

ЧЕРНЕГА
Ніна
Володимирівна

–

ЯРЕМЕНКО
Людмила
Іванівна

–

–
–

–

учитель
математики
комунального
закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
учитель математики Мар’янівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради
Кіровоградської області
учитель
математики
комунального
закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
учитель
математики
комунального
закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
учитель
математики
комунального
закладу
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат
Кіровоградської обласної ради»
учитель
математики
комунального
закладу
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат
Кіровоградської обласної ради»
заступник
директора
комунального
закладу
«Навчально - виховне об’єднання I-III ступенів
«Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
учитель
математики
комунального
закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
доцент кафедри прикладної математики, статистики
та економіки Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, кандидат педагогічних наук

Додаток 30
до наказу начальника
управління освіти і науки
облдержадміністрації
26 жовтня 2020 р. № 358-од
Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з
української мови і літератури
НУДНИЙ
Василь
Михайлович
КОТЛЯРЕНКО
Наталія
Миколаївна
МІНИЧ
Галина
Василівна

–

заступник директора з навчально-організаційної
діяльності
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
методист
науково-методичної
лабораторії
гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
методист
науково-методичної
лабораторії
гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

–
–

Предметно-методична комісія зі складання завдань
для олімпіад з англійської, німецької, французької та іспанської мов
БІЛОУС
Олександр
Миколайович

–

БОНДАРЕНКО
Катерина
Леонідівна

–

ВОРОНА
Наталія
Михайлівна

–

ГРИНЮКОВА
Руслана
Анатоліївна
КОСА
Ірина
Тайлерівна
ТИЩЕНКО
Людмила
Михайлівна

–
–
–

декан
факультету
іноземних
мов
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка,
доктор філологічних наук, професор
доцент
кафедри перекладу та загального
мовознавства Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, кандидат філологічних наук
учитель французької мови комунального закладу
«Навчально-виховне
об’єднання
№6
«Спеціалізована
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
методист
науково-методичної
лабораторії
іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
завідувач
науково-методичної
лабораторії
іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
учитель німецької мови комунального закладу
«Навчально-виховне
об’єднання
№6
«Спеціалізована
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
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ЯРОВА
Лариса
Олегівна

–

доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної
лінгвістики Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, кандидат педагогічних наук

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з хімії
ІВАНАЩЕНКО
– учитель хімії комунального закладу «Ліцей
Олена
«Науковий» Міської ради міста Кропивницького»
Афанасіївна
ЦІПЕРКО
– методист
науково-методичної
лабораторії
Тетяна
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
Вячеславівна
імені Василя Сухомлинського»
Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з
математики
ВОЛКОВ
– професор
кафедри
математики
Юрій
Центральноукраїнського державного педагогічного
Іванович
університету імені Володимира Винниченка, доктор
фізико-математичних наук
МАКАРЧУК
– старший викладач кафедри прикладної математики,
Олег
статистики та економіки Центральноукраїнського
Петрович
державного педагогічного університету імені
Володимира
Винниченка,
кандидат
фізикоматематичних наук
ТКАЧЕНКО
– методист
науково-методичної
лабораторії
Любов
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
Афанасіївна
імені Василя Сухомлинського»
Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з фізики
ВОВКОТРУБ
– професор кафедри фізики та методики її викладання
Віктор
Центральноукраїнського державного педагогічного
Павлович
університету імені Володимира Винниченка, доктор
педагогічних наук
ДРОБІН
– методист
науково-методичної
лабораторії
Андрій Анатолійович
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»,
кандидат
педагогічних наук
ПОДОПРИГОРА
– завідувач кафедри природничих наук та методик
Наталія
їхнього
навчання
Центральноукраїнського
Володимирівна
державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук
Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з
астрономії
ВОЛЧАНСЬКИЙ
– доцент кафедри фізики та методики її викладання
Олег Володимирович
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка,
кандидат фізико-математичних наук
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ДРОБІН
Андрій
Анатолійович

–

методист
науково-методичної
лабораторії
природничо-математичних
дисциплін
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
кандидат педагогічних наук
Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з
екології
АРКУШИНА
– доцент кафедри біології та методики її викладання
Ганна
природничо-географічного
факультету
Феліксівна
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка,
кандидат біологічних наук
БОГДАНОВА
– методист
науково-методичної
лабораторії
Оксана
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
Петрівна
імені Василя Сухомлинського»
Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з
географії
МЕЛЬНИК
– учитель географії Аджамського закладу загальної
Антоніна
середньої освіти І - ІІІ ступенів Кропивницької
Миколаївна
районної ради
МИРЗА –
– доцент
кафедри
географії
та
геоекології
СІДЕНКО
Центральноукраїнського державного педагогічного
Валентина
університету
імені Володимира
Винниченка,
Миколаївна
кандидат біологічних наук
ХЛАНЬ
– завідувач
науково-методичної
лабораторії
Людмила
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО
Миколаївна
імені Василя Сухомлинського»
Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з
інформаційних технологій
ГРОМКО
Григорій
Юрійович

–

ЧАЛА
Марина
Станіславівна
ШОВЕНКО
Олександр
Сергійович

–
–

учитель інформатики Нечаївської загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів
ім. Ю.І. Яновського
Компаніївської районної ради Кіровоградської
області
завідувач
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
методист
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з
інформатики
МЕЛЬНИК
Валентин
Іванович

–

ЧАЛА
Марина
Станіславівна

–

учитель інформатики Полтавського обласного
ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської
місцевості при Кременчуцькому педагогічному
училищі імені А.С. Макаренка, заслужений учитель
України (за згодою)
завідувач
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
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Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з історії
ВІДІБОРЕНКО
Інна
Володимирівна
КІЗЮН
Валерій
Карпович

–

КОЗИР
Ірина
Анатоліївна

–

ЧЕРТКОВА
Наталія
Сергіївна

–

–

методист
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
доцент кафедри історії України факультету історії
та права Центральноукраїнського державного
педагогічного
університету
імені Володимира
Винниченка, кандидат історичних наук
доцент кафедри історії України факультету історії
та права Центральноукраїнського державного
педагогічного
університету
імені Володимира
Винниченка, кандидат історичних наук
завідувач
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з
правознавства
ВІДІБОРЕНКО
Інна
Володимирівна
ПОЛЯРУШ
Світлана
Іванівна

–

СОБОЛЬ
Євген
Юрійович

–

ЧЕРТКОВА
Наталія
Сергіївна

–

–

методист
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
доцент кафедри державно-правових дисциплін та
адміністративного права Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка,
кандидат
історичних наук
завідувач кафедри державно-правових дисциплін та
адміністративного права факультету історії та
права
Центральноукраїнського
державного
педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, доктор юридичних наук, професор
завідувач
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Предметно-методична комісія зі складання завдань
для олімпіади з трудового навчання (технологій)
ТАТАРЕНКО
– методист науково-методичної лабораторії інформаційноОлена
технологічної освіти КЗ «КОІППО імені Василя
Володимирівна
Сухомлинського»
ЧИСТЯКОВА – доцент кафедри теорії і методики технологічної
Людмила
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності
Олександрівна
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
педагогічних наук

Продовження додатка 30
5

Предметно-методична комісія зі складання завдань
для олімпіади з економіки
БОГДАНОВА
– методист науково-методичної лабораторії природничоОксана
математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя
Петрівна
Сухомлинського»
ПАСІЧНИК
– професор кафедри прикладної математики, статистики та
Наталя
економіки
Центральноукраїнського
державного
Олексіївна
педагогічного університету імені Володимира Винниченка,
доктор історичних наук, професор
Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з
російської мови та літератури
КАЧУР
Вікторія
Володимирівна

–

учитель зарубіжної літератури та російської мови
комунального закладу «Завадівська гімназія Міської ради
міста Кропивницького»

РЕВНИВЦЕВА –
Олена
Володимирівна
РИБАЛЬЧЕНКО –
Валентина
Костянтинівна

завідувач науково-методичної лабораторії гуманітарноестетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»
доцент
кафедри
зарубіжної
літератури
та
компаративістики Центральноукраїнського державного
педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка, кандидат філологічних наук

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з
польської мови та літератури
ЗУБРИЧЕВА
– учитель
польської
мови
комунального
закладу
Ольга
«Навчально-виховне об’єднання ліцей-школа-дошкільний
Володимирівна
навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
РЕВНИВЦЕВА – завідувач науково-методичної лабораторії гуманітарноОлена
естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя
Володимирівна
Сухомлинського»
ПОЛЯЧОК
– голова об’єднання поляків Кіровоградщини «Полонія»
Олександр
імені Кароля Шимановського
Іванович
Предметно-методична комісія зі складання завдань для турніру юних
інформатиків
КНИШУК
Анатолій
Васильович

–

ЧАЛА
Марина
Станіславівна

–

учитель інформатики комунального закладу
«Навчально - виховне
об’єднання
№6
«Спеціалізована
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
завідувач
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»

