
        

 

 

 

 
        29      грудня            22                                                                                236-од      

 

 

 

 

Про організацію та проведення  

ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських  

учнівських олімпіад  

у 2022/2023 навчальному році  

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України  

від 03.10.2022 р. № 883 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів з навчальних предметів у 2022/2023 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. Провести ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад  у 

січні – лютому 2023 року з дотриманням законодавства України в частині 

забезпечення заходів безпеки, пов’язаних із запровадженням правового режиму 

воєнного стану в Україні, запобіганням поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом       

SARS-CoV-2. 

2.  Визначити формою проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  дистанційну. 

        3. Затвердити кількісний склад учасників (додаток 1) та графіки 

проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад      

(додаток 2).         

4. Затвердити склад оргкомітету і журі III  (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад (додатки 3 – 21), та предметно-методичних 

комісій зі складання олімпіадних завдань (додаток 22).  

5. Затвердити кошторис витрат на проведення ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад (додаток 23). 

6. Керівникам органів управління освітою міських, селищних, 

сільських рад, керівникам закладів загальної середньої освіти обласного 

підпорядкування, закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 
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1)  забезпечити участь переможців олімпіад на рівні міських, селищних, 

сільських рад у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

відповідно до визначеного графіка та кількісного складу команд (додатки 1, 2); 

2) забезпечити своєчасну явку членів оргкомітету, фахових журі 

ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських   учнівських    олімпіад    згідно   з    

графіком    їх    проведення (додаток 2). 

7. Фінансово-економічному відділу управління дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти та фінансового забезпечення департаменту 

освіти і науки обласної військової адміністрації (ГРИЦЕНКО Світлана) 

забезпечити своєчасне фінансування проведення ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад відповідно до кошторисних призначень. 

8. Централізованій бухгалтерії департаменту освіти і науки  обласної 

військової адміністрації (ЛЯШЕНКО Тетяна) здійснити оплату праці 

педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які залучені до проведення 

ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів, відповідно до кошторисних призначень (додаток 23). 

9. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(ДМИТРУК Віталій): 

1) здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення                  

ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів у 2022/2023 н.р.; 

2) підготувати завдання для проведення ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів згідно з графіком 

їх проведення (додаток 2); 

3) сприяти висвітленню результатів ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у засобах масової інформації та сторінках соціальних 

мереж інституту; 

4) надіслати звіти про проведення III (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та заявки на участь команд у IV етапі Всеукраїнських   

учнівських   олімпіад   до   департаменту   освіти   і   науки обласної військової 

адміністрації, 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. 

    10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника управління професійно-технічної, фахової 

передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення  департаменту освіти і 

науки обласної військової адміністрації ТАБОРАНСЬКОГО Володимира. 

 

 

 

         

Директор департаменту                   Ельза ЛЕЩЕНКО        

 



 

 

 

 

                          Додаток 1 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки обласної військової 

адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 
 

Кількісний склад команд – учасників 

ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад   

у 2022/2023 навчальному році 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Голованівський район 

Усього: 500 

1 
Благовіщенська міська 
громада 4 4 3    4 4 2 4 

2 
Вільшанська селищна 
громада 4 4 3    4 4 2 4 

3 
Гайворонська міська 
громада 4 4 3    4 4 2 4 

4 
Голованівська селищна 
громада 4 4 3    4 4 2 4 

5 
Заваллівська селищна 
громада 4 4 3    4 4 2 4 

6 
Надлацька сільська 
громада 4 4 3    4 4 2 4 

7 
Новоархангельська 
селищна громада 4 4 3    4 4 2 4 

8 
Перегонівська сільська 
громада 4 4 3    4 4 2 4 

9 
Підвисоцька сільська 
громада 4 4 3    4 4 2 4 

10 Побузька селищна громада 4 4 3    4 4 2 4 

 40 40 30    40 40 20 40 

Кропивницький район 

Усього: 892 

1 
Аджамська сільська 
громада 4 4 3    4 4 2 4 

2 
Бобринецька міська 
громада 4 4 3    4 4 2 4 

3 
Великосеверинівська 
сільська громада 4 4 3    4 4 2 4 

4 Гурівська сільська громада 4 4 3    4 4 2 4 

5 
Дмитрівська сільська 
громада 4 4 3    4 4 2 4 

6 Долинська міська громада 4 4 3 3   4 4 2 4 

7 
Знам’янська міська 
громада 4 4 3    4 4 2 4 

8 
Катеринівська сільська 
громада 4 4 3    4 4 2 4 

 



 

 

 

 

Продовження додатка 1 

2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 
Кетрисанівська сільська 
громада 

4 4 3 3 -  4 4 2 4 

10 
Компаніївська селищна 
громада 

4 4 3 3   4 4 2 4 

11 
Кропивницька міська 
громада 

4 4 3 3 15  4 4 2 4 

12 
Новгородківська 
селищна громада 

4 4 3 3   4 4 2 4 

13 
Олександрівська 
селищна громада 

4 4 3    4 4 2 4 

14 
Первозванівська 
сільська громада 

4 4 3 3   4 4 2 4 

15 
Соколівська сільська 
громада 

4 4 3    4 4 2 4 

16 
Суботцівська сільська 
громада 

4 4 3    4 4 2 4 

17 
Устинівська селищна 
громада 

4 4 3 3   4 4 2 4 

 68 68 51 21 15  68 68 34 68 

Новоукраїнський район 

Усього: 656 

1 
Ганнівська сільська 
громада 

4 4 3    4 4 2 4 

2 
Глодоська сільська 
громада 

4 4 3    4 4 2 4 

3 
Добровеличківська 
селищна громада 

4 4 3    4 4 2 4 

4 
Злинська сільська 
громада 

4 4 3    4 4 2 4 

5 
Маловисківська 
міська громада 

4 4 3 3   4 4 2 4 

6 
Мар’янівська сільська 
громада 

4 4 3    4 4 2 4 

7 
Новомиргородська 
міська громада 

4 4 3    4 4 2 4 

8 
Новоукраїнська 
міська громада 

4 4 3    4 4 2 4 

9 
Помічнянська міська 
громада 

4 4 3    4 4 2 4 

10 
Рівнянська сільська 
громада 

4 4 3    4 4 2 4 

11 
Смолінська селищна 
громада 

4 4 3 3   4 4 2 4 

12 
Піщанобрідська 
сільська громада 

4 4 3    4 4 2 4 

13 
Тишківська сільська 
громада 

4 4 3    4 4 2 4 

 52 52 39 6   52 52 26 52 

Олександрійський район 
Усього: 468 

1 Великоандрусівська 

сільська громада 
4 4 3    4 4 2 4 

2 Новопразька селищна 

громада 
4 4 3    4 4 2 4 

 

 



 

 

 

 

 

Продовження додатка 1 

3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Олександрійська міська 

громада 
4 4 3 3  12 4 4 2 4 

4 Онуфріївська селищна 

громада 
4 4 3    4 4 2 4 

5 Пантаївська селищна 

громада 
4 4 3    4 4 2 4 

6 Петрівська селищна 

громада 
4 4 3    4 4 2 4 

7 Попельнастівська 

сільська громада 
4 4 3    4 4 2 4 

8 Приютівська селищна 

громада 
4 4 3    4 4 2 4 

9 Світловодська міська 

громада 
4 4 3 3   4 4 2 4 

  36 36 27 6  12 36 36 18 36 

Заклади обласного підпоядкування 

Усього: 53 

1 Комунальний заклад 

«Центральноукраїнський 

науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної 

ради» 

4 4 3 3   4 4 2 4 

 4 4 3 3   4 4 2 4 
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Голованівський район 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Благовіщенська міська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

2 Вільшанська селищна 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

3 Гайворонська міська громада 4 2 4 4 3 3 3 2  

4 Голованівська селищна 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

5 Заваллівська селищна 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

6 Надлацька сільська громада 4 2 4 4 3 3 3 2  

7 Новоархангельська селищна 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

8 Перегонівська сільська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

9 Підвисоцька сільська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

10 Побузька селищна громада 4 2 4 4 3 3 3 2  

 40 20 40 40 30 30 30 20  

Кропивницький район 

1 Аджамська сільська громада 4 2 4 4 3 3 3 2  

2 Бобринецька міська громада 4 2 4 4 3 3 3 2  

3 Великосеверинівська 
сільська громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

4 Гурівська сільська громада 4 2 4 4 3 3 3 2  

5 Дмитрівська сільська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

6 
Долинська міська громада 4 2 4 4 3 3 3 2  

7 
Знам’янська міська громада 4 2 4 4 3 3 3 2  

8 Катеринівська сільська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Продовження додатка 1 

5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 Кетрисанівська сільська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

10 Компаніївська селищна 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

11 Кропивницька міська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2 6 

12 Новгородківська селищна 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

13 Олександрівська селищна 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

14 Первозванівська сільська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

15 Соколівська сільська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

16 Суботцівська сільська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

17 Устинівська селищна 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

 68 34 68 68 51 51 51 34 6 

Новоукраїнський район 

1 Ганнівська сільська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

2 Глодоська сільська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

3 Добровеличківська 
селищна громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

4 Злинська сільська громада 4 2 4 4 3 3 3 2  

5 Маловисківська міська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

6 Мар’янівська сільська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

7 Новомиргородська міська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

8 Новоукраїнська міська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

9 Помічнянська міська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

10 Рівнянська сільська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

11 Смолінська селищна 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

12 Піщанобрідська сільська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

13 Тишківська сільська 
громада 

4 2 4 4 3 3 3 2  

 52 26 52 52 39 39 39 26  

Олександрійський район 

1 Великоандрусівська 

сільська громада 
4 2 4 4 3 3 3 2  

                                     

 
 



 

 

 

 

 

Продовження додатка 1 

6 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Новопразька селищна громада 4 2 4 4 3 3 3 2  

3 Олександрійська міська 

громада 
4 2 4 4 3 3 3 2  

4 Онуфріївська селищна 

громада 
4 2 4 4 3 3 3 2  

5 Пантаївська селищна громада 
4 2 4 4 3 3 3 2  

6 Петрівська селищна громада 
4 2 4 4 3 3 3 2  

7 Попельнастівська сільська 

громада 
4 2 4 4 3 3 3 2  

8 Приютівська селищна 

громада 
4 2 4 4 3 3 3 2  

9 Світловодська міська громада 
4 2 4 4 3 3 3 2  

 36 18 36 36 27 27 27 18  

Заклади обласного підпорядкування 

1 Комунальний заклад 

«Центральноукраїнський 

науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради» 

4 2 4 4 3 3 3 2  

 4 2 4 4 3 3 3 2  

РАЗОМ: 2569 
 

 

 

                                            

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                         Додаток 2 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки обласної військової 

адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

 

 

Графік проведення ІІІ (обласного) етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2022/2023 н.р. 

 
 

№ 

з/п 

 

Назва предмета 

Проведення олімпіад 

Дата проведення Початок олімпіади 

1.  Астрономія 14.01 09.00 

2.  Екологія 15.01 09.00 

3.  Історія 21.01 09.00 

4.  Біологія 22.01 09.00 

5.  Інформатика (І тур) 28.01 09.00 

6.  Французька мова 
28.01 

13.00 

7. Німецька мова 13.00 

8. Інформатика (ІІ тур) 29.01 09.00 

9. Інформаційні технології         

(І тур) 

04.02 09.00 

10. Географія 04.02 13.00 

11. Математика (І тур) 05.02 10.00 

12. Технології (трудове 

навчання) 

05.02 13.00 

13. Математика (ІІ тур) 11.02 10.00 

14. Інформаційні технології        

(ІІ тур) 

12.02 09.00 

15. Українська мова та 

література 

18.02 09.00 

16. Хімія 19.02 09.00 

17. Правознавство 19.02 13.00 

18. Англійська мова 
25.02 

09.00 

19. Іспанська мова 13.00 

20. Економіка 25.02 13.00 

21. Фізика 26.02 09.00 

22. Польська мова та література 26.02 13.00 

 

 

 

_______________________________________________________ 



 

 

 

 

                         Додаток 3 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки обласної військової 

адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

 

Склад оргкомітету з проведення обласних предметних олімпіад  

Голова 

ЛЕЩЕНКО 

Ельза  

Володимирівна  

– директор департаменту освіти і науки обласної 

військової адміністрації, кандидат педагогічних наук 

  Члени оргкомітету: 

БОГДАНОВА 

Оксана  

Петрівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичнихм  мдисциплін                         

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»  

ВІДІБОРЕНКО  

Інна  

Володимирівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

ГРИНЮКОВА 

Руслана 

Анатоліївна  

– методист науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів  КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

ДМИТРУК  

Віталій 

Іванович 

– директор КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», доцент, кандидат філологічних 

наук 

ЗАДУБНЯК  

Юлія  

Анатоліївна 

– методист науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів  КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

КОСА  

Ірина 

Тайлерівна  

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

КОСТЕНКО  

Лариса  

Давидівна 

– начальник управління освіти Кропивницької міської 

ради, кандидат педагогічних наук 

КОТЛЯРЕНКО 
Наталія 
Миколаївна  

– методист науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

НУДНИЙ  

Василь 

Михайлович  

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

РЕВНИВЦЕВА 

Олена  

Володимирівна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

САМОЙЛОВ 

Сергій 

Петрович 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичнихммдисциплін                         

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
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ТАБОРАНСЬКИЙ 

Володимир 

Петрович  

– заступник  директора департаменту – начальник 

управління професійно-технічної, фахової 

передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення          

департаменту освіти і науки обласної військової 

адміністрації, кандидат історичних наук 

ТАТАРЕНКО  

Олена 

Володимирівна  

– методист науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

ХЛАНЬ  

Людмила 

Миколаївна  

– завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

ЦІПЕРКО  

Тетяна 

Вячеславівна  

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

ЧАЛА 

Марина  

Станіславівна 

– завідувач науково-методичної лабораторії  
інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО імені 
Василя Сухомлинського» 

ЧЕРТКОВА  

Наталія  

Сергіївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 
Василя Сухомлинського» 

ЧУЙ  

Наталія 

Вікторівна  

 

– методист навчально-організаційного центру 

освітньої діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

      

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                         

                          

                         

 

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                         Додаток 4 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки обласної військової 

адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

Склад оргкомітету  

обласної олімпіади з української мови і літератури 

  Голова 

НУДНИЙ  

Василь 

Михайлович 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 
КОТЛЯРЕНКО 
Наталія 
Миколаївна 

– методист науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

ЛИТВИНЕНКО  
Ольга  
Валентинівна 

– завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Склад  журі  обласної олімпіади  з української мови і літератури 
  Голова 
ДМИТРУК  
Віталій  
Іванович  

– директор КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», доцент кафедри теорії і методики 

середньої освіти, кандидат філологічних  наук 
  Заступник голови 
КОТЛЯРЕНКО  
Наталія 
Миколаївна  

– методист науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 
  Секретар 
НЕБЕЛЕНЧУК  
Ірина  
Олександрівна 

– старший викладач кафедри теорії і методики 

середньої освіти КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних  наук 
  Члени журі: 
БАРАНЧУК  
Оксана  
Степанівна 

– учитель української мови і літератури комунального 

закладу «Ліцей «Центральний» Кропивницької 

міської ради» 

БОЙКО  

Інна  

Миколаївна  

– учитель української мови і літератури комунального 

закладу «Подільська гімназія Кропивницької міської 

ради» 
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БУГАЙОВА   
Наталія 
Анатоліївна 

– учитель української мови й літератури 

Новопразького ліцею №1 Новопразької селищної 

ради Олександрійського району Кіровоградської 

області 

ВІКТОРІНА  

Олена  
Миколаївна 

– старший викладач кафедри теорії і методики 

середньої освіти КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат філологічних  наук 

ГАРКУША  

Ольга  
Сергіївна 

– учитель української мови і літератури 

комунального закладу «Ліцей «Європейська 

освіта» Кропивницької міської ради» 

ГОЛИК  

Олена  

Валеріївна 

– учитель української мови і літератури 

комунального закладу «Академічна гімназія 

Кропивницької міської ради»  

КАРАБУТ  

Ірина  

Іванівна 

– учитель української мови і літератури 

комунального закладу «Ліцей «Лідер» 

Кропивницької міської ради» 

КОВАЛЬОВА 

Олена  

Володимирівна 

 

– учитель української мови і літератури 

«Богданівського ліцею імені І.Г.Ткаченка» 

Суботцівської сільської ради Кропивницького 

району Кіровоградської області 

КОЖУХАР   

Ірина  

Анатоліївна 

– учитель української мови і літератури 

Кіровоградської гімназії нових технологій 

навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

МЕЛЬНИК  

Ірина  

Петрівна 

– учитель української мови і літератури 

комунального закладу «Ліцей «Науковий» Міської 

ради міста Кропивницького» 

МОВЧАН  

Альона  

Василівна 

– учитель української мови і літератури 

комунального закладу «Олександрівський ліцей 

№1» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області 

НІКОЛАЄВА  

Олена  

Петрівна 

– методист лабораторії інформаційно-методичного 

забезпечення освітнього процесу КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

НОВІЦЬКА  

Ольга  

Миколаївна 

– учитель української мови і літератури 

комунального закладу «Ліцей «Максимум» 

Кропивницької міської ради» 

ОСАУЛЕЦЬ 

Лідія  

Вікторівна 

– учитель української мови і літератури 

комунального закладу «Академічна гімназія 

Кропивницької міської ради» 
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ПАТАЛАХ  

Ганна  

Сергіївна 

– учитель української мови і літератури 

комунального закладу «Ліцей імені Тараса 

Шевченка Кропивницької міської ради» 

ПІНЧУК  

Тетяна  

Миколаївна 

– учитель української мови і літератури 

комунального закладу «Червоновершський ліцей» 

зі структурними підрозділами гімназія, початкова 

школа та Гарманівською гімназією-філією 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської 

області 

ПЕТРЕНКО  

Віта  

Вікторівна  

– учитель української мови і літератури Ліцею 

«Інтелект» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 

ПРОЦЕНКО  

Юлія  

Євгеніївна 

– учитель української мови і літератури 

комунального закладу «Центральноукраїнський 

науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної 

ради» 

СЛЕПЦОВА  

Тетяна  
Михайлівна 

– учитель української мови і літератури 

комунального закладу «Гімназія імені Олени 

Журливої Міської ради міста Кропивницького» 

СЛОБОДЯНИК 

Ольга  

Вікторівна 

– учитель української мови і літератури Петрівського 

ліцею Петрівської селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області 

СТАРОДУБЦОВА 

Оксана  

Іванівна  

– учитель української мови і літератури комунального 

закладу «Великобалківська гімназія Кропивницької 

міської ради» 

ТАРАН  

Наталія  

Олексіївна 

– учитель української мови і літератури комунального 

закладу «Ліцей №2 Долинської міської ради» 

ТОЛМАЧ  

Наталія  

Іванівна 

– учитель української мови і літератури комунального 

закладу «Ліцей №1 Долинської міської ради» 

ШЕВЧЕНКО  

Світлана  

Іванівна 

– учитель української мови і літератури 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» 

ШЕВЧЕНКО  

Альона  

Олександрівна 

– учитель української мови і літератури 

комунального закладу «Ліцей «Муніципальний 

колегіум» Кропивницької міської ради» 
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ЩЕРБИНА 

Світлана 

Василівна 

– учитель української мови і літератури 

Созонівського ліцею Великосеверинівської 

сільської ради Кропивницького району 

ЯЦЕЙКО  

Валентина  

Іванівна 

– учитель української мови і літератури 

Новомиргородського ліцею №1 Новомиргородської 

міської ради Кіровоградської області 

Експерт-консультант 
МИХИДА  
Сергій  
Павлович 

– професор кафедри української філології та 

журналістики Центральноукраїнського 

державного  університету імені Володимира 

Винниченка, доктор філологічних наук 
     

 

 

___________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

                        Додаток 5 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки обласної військової 

адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

Склад оргкомітету обласних олімпіад 

з англійської та іспанської мов 

  Голова 

НУДНИЙ  

Василь 

Михайлович 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

ЗАДУБНЯК 

Юлія  

Анатоліївна 

– методист науково-методичної лабораторії 

іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів    

КЗ  «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

ЗАДОРОЖКО 

Іван  

Васильович 

– фахівець навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО  імені 

Василя Сухомлинського» 

КОСА  

Ірина  

Тайлерівна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів    

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

ЛИТВИНЕНКО 

Ольга 

Валентинівна 

– завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО  імені 

Василя Сухомлинського» 

 

Склад журі обласних олімпіад з англійської та іспанської мов 
  Голова 

ЯРОВА 

Лариса  

Олегівна 

– завідувач кафедри перекладу, прикладної та загальної 

лінгвістики Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

  Заступник голови 

КОСА  

Ірина  

Тайлерівна 

– завідувач науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

ЗАДУБНЯК 

Юлія  

Анатоліївна 

– методист науково-методичної лабораторії 

іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів      

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
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  Члени журі:  

БОНДАРЕНКО 

Катерина 

Леонідівна 

– доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 

лінгвістики Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат філологічних наук 

ГУДИМЕНКО 

Олеся 

Володимирівна 

– учитель англійської мови комунального закладу  

«Ліцей «Європейська освіта» Кропивницької 

міської ради»  

ЛЕОНОВЕЦЬ 

Наталія 

Анатоліївна 

–  учитель англійської мови комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів 

«Мрія» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

НАГОРНА 

Наталія 

Анатоліївна 

– учитель англійської мови комунального закладу 

«Ліцей «Муніципальний колегіум» Кропивницької 

міської ради» 

НІГАЙ  

Олена  

Євгеніївна 

– учитель англійської мови Новоукраїнського ліцею 

«Лідер» Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області 

ПИЛИПИШИНА 

Наталія 

Миколаївна 

– учитель англійської мови комунального закладу 

«Ліцей «Максимум» Кропивницької міської ради» 

РОДІОНОВА 

Зоя 

Олександрівна 

– учитель англійської мови комунального закладу 

«Ліцей «Муніципальний колегіум» Кропивницької 

міської ради» 

РУБАХІНА 

Наталія 

Степанівна 

– 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» 

САВЕНКО 

Тетяна 

Вікторівна 

– учитель англійської мови комунального закладу 

«Ліцей «Науковий» Міської ради міста 

Кропивницького» 

ЧИЖИК Галина 

Іванівна 

– учитель англійської мови комунального закладу 

«Ліцей «Максимум» Кропивницької міської ради» 

Експерт-консультанти 

БАЛУБА 

Олена  

Анатоліївна 

– учитель іспанської мови Гуманітарного ліцею 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області   
СНІСАРЕНКО 

Ірина  

Євгеніївна 

– доцент  кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Донецького державного університету внутрішніх 

справ, кандидат філологічних наук  

________________________________________ 



                         Додаток 6 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки обласної військової 

адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

Склад оргкомітету обласної олімпіади 

з німецької мови 

  Голова 

НУДНИЙ  

Василь 

Михайлович 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

ГРИНЮКОВА 

Руслана 

Анатоліївна 

– методист науково-методичної лабораторії 

іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів   

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

ЗАДОРОЖКО 

Іван  

Васильович 

– фахівець навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО  імені 

Василя Сухомлинського» 

ЗАДУБНЯК 

Юлія  

Анатоліївна 

– методист науково-методичної лабораторії 

іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів     

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

КОСА  

Ірина  

Тайлерівна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів    

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

ЛИТВИНЕНКО 

Ольга 

Валентинівна 

– завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО  імені 

Василя Сухомлинського» 

Склад журі обласної олімпіади з німецької мови 

  Голова 

ВОРОНКОВА 

Ніна 

Романівна 

– старший викладач кафедри германських мов, 

зарубіжної літератури та методик їхнього навчання 

Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка 

  Заступник голови 

МАЛИШЕВА 

Наталія 

Вікторівна 

– директор Мультипрофільного ліцею Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області  

  Секретар 

ГРИНЮКОВА  

Руслана  

Анатоліївна 

– методист науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 
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Члени журі: 

ВЕРЕЗУБЕНКО 

Наталія 

Володимирівна 

– учитель німецької мови комунального закладу «Ліцей 

«Муніципальний колегіум» Кропивницької міської 

ради»   
РЕВА 

Алла 

Миколаївна 

– учитель німецької мови комунального закладу «Ліцей 

«Лінгвістичний» Кропивницької міської ради» 

СІЗОВА 

Світлана 

Вячеславівна 

– учитель німецької мови Мультипрофільного ліцею 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області  

СУСТРЄТОВА 

Вікторія 

Леонідівна 

– учитель німецької мови комунального закладу «Ліцей 

«Муніципальний колегіум» Кропивницької міської 

ради» 

ТИЩЕНКО 

Людмила 

Михайлівна 

– учитель німецької мови комунального закладу «Ліцей 

«Максимум» Кропивницької міської ради» 

Експерт-консультант 

ТОКАРЄВА 

Тетяна 

Станіславівна 

– доцент кафедри германських мов, зарубіжної 

літератури та методик їхнього навчання 

Центральноукраїнського державного університету імені 

Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук  

                                                                          

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 



 

 

 

 

                                                                 

Додаток 7 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки обласної військової 

адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

Склад оргкомітету обласної олімпіади 

з французької мови 

  Голова 

НУДНИЙ  

Василь 

Михайлович 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

ЗАДУБНЯК 

Юлія  

Анатоліївна 

– методист науково-методичної лабораторії 

іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів   

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

ЗАДОРОЖКО 

Іван  

Васильович 

– фахівець навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО  імені 

Василя Сухомлинського» 

КОСА  

Ірина  

Тайлерівна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів    

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

ЛИТВИНЕНКО 

Ольга 

Валентинівна 

– завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО  імені 

Василя Сухомлинського» 

Склад журі обласної олімпіади з французької мови 

  Голова 

ВОРОНА 

Наталя 

Михайлівна 

– учитель французької мови комунального закладу 

«Ліцей «Максимум» Кропивницької міської ради» 

  Заступник голови 

ГЕРАСИМЕНКО 

Валентина 

Іванівна 

– учитель французької мови комунального закладу 

«Ліцей «Максимум» Кропивницької міської ради» 

  Секретар 

ПАТЛАЧ 

Галина 

Олександрівна 

– учитель французької мови комунального закладу 

«Ліцей «Максимум» Кропивницької міської ради» 

  Члени журі: 
ШПАК 
Світлана 
Михайлівна 

– учитель французької мови комунального закладу 

«Ліцей «Максимум» Кропивницької міської ради» 
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МАРЧУК 

Світлана 

Дмитрівна 

– учитель французької мови Ліцею «Інтелект» 

Знам'янської міської ради Кіровоградської області 

Експерт-консультант 

ПРОФАТИЛО 

Ірина 

Іванівна 

– учитель французької мови комунального закладу 

«Ліцей «Максимум» Кропивницької міської ради», 

кандидат філологічних наук 

 

_________________________________________________ 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                         

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



 

 

 

 

                          Додаток 8 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки обласної військової 

адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

Склад оргкомітету обласної олімпіади з математики 

  Голова 

НУДНИЙ 

Василь  

Михайлович 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

БОГДАНОВА 

Оксана  

Петрівна 

_ методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

ЗАДОРОЖКО  

Іван  

Васильович  

– фахівець навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

ЛИТВИНЕНКО 

Ольга Валентинівна 

– завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

САМОЙЛОВ 

Сергій  

Петрович 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

ЦІПЕРКО 

Тетяна 

Вячеславівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

ХЛАНЬ 

Людмила 

Миколаївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  

Склад журі обласної олімпіади з математики 
  Голова 
ГОЛОДЮК 
Лариса  
Степанівна 

– професор кафедри теорії і методики середньої освіти 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», доктор 

педагогічних наук 
  Заступник голови 
КЛЮЧНИК  
Інна  
Геннадіївна 

– доцент кафедри математики і методики її навчання 

Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка, кандидат фізико-

математичних наук 
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  Секретар 

САМОЙЛОВ 

Сергій  

Петрович 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 
  Члени журі: 
ВОЙНАЛОВИЧ 
Наталія 
Михайлівна 

– доцент кафедри математики і методики її навчання, 

Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних 

наук 

КОСТЮКЕВИЧ 
Павло  
Петрович 

– учитель математики комунального закладу «Ліцей 

«Науковий» Міської ради міста Кропивницького» 

ЛИТВИНЕНКО 
Ольга 
Валентинівна  

– завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 
САВЕНКО  
Ірина 
Володимирівна  

– учитель математики комунального закладу «Ліцей 

«Лідер» Кропивницької міської ради» 

САДОВНІЧЕНКО 
Андрій 
Володимирович  

– учитель математики комунального закладу «Ліцей 

«Центральний» Кропивницької міської ради» 

СВИРИДЕНКО 
Олена  
Леонідівна 

– учитель математики комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради» 
СКРИПКА  
Ганна 
Володимирівна 

– завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних 

технологій та безпечного освітнього середовища  

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

кандидат педагогічних наук 
СОРОКА 
Світлана 
Миколаївна 

– учитель математики комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради» 
ЧЕРНЕГА  
Ніна 
Володимирівна  

– учитель математики комунального закладу «Ліцей 

«Лідер» Кропивницької міської ради» 

ШВЕРНЕНКО 
Ірина  
Євгеніївна 

– учитель математики Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Експерт-консультант 
БОТУЗОВА  
Юлія 
Володимирівна 

– завідувач кафедри математики і методики її навчання 

Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних 

наук 

____________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

Додаток 9 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки обласної військової 

адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

 

Склад оргкомітету обласної олімпіади з фізики 

  Голова 

НУДНИЙ 

Василь  

Михайлович 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

БОГДАНОВА 

Оксана  

Петрівна 

_ методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

ЗАДОРОЖКО  

Іван  

Васильович  

– фахівець навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

ЛИТВИНЕНКО 

Ольга  

Валентинівна 

– завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

САМОЙЛОВ 

Сергій  

Петрович 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

ЦІПЕРКО 

Тетяна 

Вячеславівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

ХЛАНЬ 

Людмила 

Миколаївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  

Склад журі обласної олімпіади з фізики 
  Голова 
САДОВИЙ 
Микола  
Ілліч 

– завідувач кафедри технологічної та професійної 

освіти, професор кафедри природничих наук і 

методик їхнього навчання Центральноукраїнського 

державного університету імені Володимира 

Винниченка, доктор педагогічних наук 
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  Заступник голови 
ДРОБІН  
Андрій 
Анатолійович 

– старший викладач кафедри інформаційно-

комунікаційних технологій та безпечного освітнього 

середовища КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

  Секретар 

САМОЙЛОВ 

Сергій  

Петрович 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 
  Члени журі: 
БУЗЬКО  
Вікторія 
Леонідівна 

– учитель фізики комунального закладу «Ліцей 

«Максимум» Кропивницької міської ради», кандидат 

педагогічних наук 
КОВАЛЬОВ 
Юрій  
Григорович 

– доцент кафедри фізико-математичних дисциплін та 

застосування інформаційних технологій в авіаційних 

системах Льотної академії Національного авіаційного 

університету, кандидат технічних наук 
КОЖУХАР 
Микола 
Васильович 

– учитель – методист, заслужений учитель України, 

пенсіонер (за згодою) 

ГУР’ЄВСЬКА 
Олександра 
Миколаївна 

– доцент кафедри вищої математики та фізики 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету, кандидат педагогічних наук  
ПАРХЕТА  
Олена  
Олексіївна 

– учитель фізики комунального закладу «Ліцей 

«Центральний» Кропивницької міської ради» 

ТРИФОНОВА 
Олена 
Михайлівна 

– доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 

навчання Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, доктор 

педагогічних наук 
ЧЕБОТАРЬОВА 
Олена  
Олексіївна 

– учитель фізики комунального закладу «Ліцей 

«Європейська освіта» Кропивницької міської ради» 

БУРЯК  
Юрій 
Володимирович 

– учитель фізики комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради» 
ЧІНЧОЙ 
Олександр 
Олександрович 

– доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 

навчання Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат педагогічних наук 
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Експерт-консультант 
ВОЛЧАНСЬКИЙ 
Олег 
Володимирович 

– доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 

навчання Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат фізико-математичних наук 

 

___________________________ 



 

 

 

 

 

 

Додаток 10 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки обласної військової 

адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

Склад оргкомітету обласної олімпіади з астрономії 

  Голова 

НУДНИЙ 

Василь  

Михайлович 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

БОГДАНОВА 

Оксана  

Петрівна 

_ методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

ЗАДОРОЖКО  

Іван  

Васильович  

– фахівець навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

ЛИТВИНЕНКО 

Ольга  

Валентинівна 

– завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

САМОЙЛОВ 

Сергій  

Петрович 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

ЦІПЕРКО 

Тетяна 

Вячеславівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

ХЛАНЬ 

Людмила 

Миколаївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  

Склад журі обласної олімпіади з астрономії 
  Голова 
ВОЛЧАНСЬКИЙ 
Олег 
Володимирович 

– доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 

навчання Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат фізико-математичних наук 
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  Заступник голови 
ЧІНЧОЙ 
Олександр 
Олександрович 

– доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 

навчання Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат педагогічних наук 
  Секретар 
ДРОБІН  
Андрій 
Анатолійович 

– старший викладач кафедри інформаційно-

комунікаційних технологій та безпечного освітнього 

середовища КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

  Члени журі: 
БУРЯК  
Юрій 
Володимирович 

– учитель фізики комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради» 

САМОЙЛОВ 

Сергій  

Петрович 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 
ТРИФОНОВА 
Олена 
Михайлівна 

– доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 

навчання Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, доктор 

педагогічних наук 

 

Експерт-консультант 
САДОВИЙ 
Микола  
Ілліч 

– завідувач кафедри технологічної та професійної 

освіти, професор кафедри природничих наук і 

методик їхнього навчання Центральноукраїнського 

державного університету імені Володимира 

Винниченка, доктор педагогічних наук 
 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 11 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки обласної військової 

адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

Склад оргкомітету обласної олімпіади з хімії 
  Голова 

НУДНИЙ 

Василь 

Михайлович 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

ЗАДОРОЖКО  

Іван  
Васильович 

– фахівець навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

ЛИТВИНЕНКО 

Ольга 

Валентинівна 

– 

 

– 

завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

САМОЙЛОВ 

Сергій  

Петрович 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 
ЦІПЕРКО 
Тетяна 
Вячеславівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

ХЛАНЬ  
Людмила 
Миколаївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Склад журі обласної олімпіади з хімії 
  Голова 

ПЛЮЩ  

Валентина 

Миколаївна 

– доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 

навчання Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, доктор 

педагогічних наук, професор 
  Заступник голови 
ЦІПЕРКО 
Тетяна 
Вячеславівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 
  Секретар 
ГОРДОВА  
Ольга 
Олександрівна 

– учитель хімії комунального закладу «Ліцей 

«Центральний» Кропивницької міської ради»  
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  Члени журі: 
БОЙКО  

Ірина  

Антонівна 

– учитель хімії комунального закладу «Гімназія 

«Інтелект» Кропивницької міської ради»  

ЖУКОВА 

Оксана 

Володимирівна 

– учитель хімії Новоукраїнського ліцею № 8 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області  

ТИКУЛ 

Ольга  

Андріївна 

– учитель хімії комунального закладу «Ліцей 

«Європейська освіта» Кропивницької міської ради»  

МАЙДАННИК 

Оксана  

Петрівна 

– учитель хімії комунального закладу 

«Олександрівський ліцей №1» Олександрівської 

селищної ради Кіровоградської області  

МИХАЙЛОВА 

Ірина  

Геннадіївна 

– учитель хімії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання природничо-економіко-правовий 

ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

МОТОРНА 

Оксана 

В’ячеславівна 

– учитель хімії комунального закладу «Ліцей «Сокіл» 

Міської ради міста Кропивницького»    

МЕТАШОП 

Наталія 

Володимирівна 

– учитель хімії Ліцею № 17 Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області 

МАКСІМОВА 

Світлана 

Владиславівна 

– учитель хімії Ліцею № 15 Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області  

БАЛАНЕНКО 
Вікторія 
Вікторівна 

– учитель хімії Кіровоградської гімназії нових 
технологій навчання Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

ШВЕЦЬ  
Олена 
Олександрівна 
 

– учитель хімії Петрівського ліцею Петрівської 
селищної ради Олександрійського району 
Кіровоградської області 

АРИСТЕНКО 
Любов  
Павлівна 

 учитель хімії Злинської філії комунального закладу 
«Злинський ліцей» Злинської сільської ради 

Експерт-консультант 
ТЕРЕЩЕНКО 
Оксана  
Василівна 

– доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 
навчання Центральноукраїнського державного 
університету імені Володимира Винниченка, кандидат 
хімічних наук 

______________________________________________ 

https://kr.isuo.org/schools/view/id/14138
https://kr.isuo.org/schools/view/id/14138
https://kr.isuo.org/schools/view/id/13988
https://kr.isuo.org/schools/view/id/13988


 

 

 

 

 

 

Додаток 12 

до наказу директора департаменту  

                                                                         освіти і науки  

обласної військової адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

 

Склад оргкомітету обласної олімпіади з біології 

  Голова 

НУДНИЙ  

Василь 

Михайлович  

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»  

  Члени оргкомітету: 

БОГДАНОВА 

Оксана  

Петрівна 

– методист науково-методичної лабораторії  

природничо-математичних  дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  

ЗАДОРОЖКО  

Іван  

Васильович 

– фахівець навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

ЛИТВИНЕНКО 

Ольга 

Валентинівна 

– завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

САМОЙЛОВ 

Сергій  

Петрович 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

ЦІПЕРКО  

Тетяна 

Вячеславівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

ХЛАНЬ  

Людмила 

Миколаївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

 

Склад журі обласної олімпіади з біології 

  Голова 

АРКУШИНА 

Ганна  

Феліксівна  

– доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 

навчання факультету математики, природничих наук 

та технологій Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка,  

кандидат біологічних наук  

Заступник голови 

БОГДАНОВА 

Оксана  

Петрівна 

– методист науково-методичної лабораторії  

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  
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  Секретар 

ОВЕЧКО 

Олександр 

Вікторович 

– учитель біології комунального закладу 

«Маловисківська гімназія №3 імені Григорія 

Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

  Члени журі: 

БОНДАРЕНКО 

Едіта  

Едуардівна 

– учитель біології комунального закладу «Ліцей №1 

Долинської міської ради» 

ГАЙДАР 

Антоніна  

Іванівна 

– учитель біології Ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

КАПІНУС  

Олена  

Леонідівна 

– учитель біології комунального закладу 

«Маловисківський ліцей ім. Юрія Кондратюка» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

ЛАРІОНОВА 

Тетяна  

Іванівна 

– учитель біології комунального закладу «Гімназія 

«Інтелект» Кропивницької міської ради» 

ЛЕТАНДЗЕ 

Олена  

Ігорівна 

– учитель біології комунального закладу «Ліцей №2 

Долинської міської ради» 

ЛИТВИН  

Віктор 

Васильович 

– учитель біології Пантаївського лiцею Пантаївської 

селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області 

МАРАНДА  

Віта 

Олександрівна 

– учитель біології Бережинського ліцею «Лідер» 

Первозванівської сільської ради Кропивницького 

району Кіровоградської області 

ПАНАСЕНКО 

Олена  

Михайлівна 

– учитель біології комунального закладу «Гімназія 

«Ерудит» Кропивницької міської ради» 

ПРОКОПЕЦЬ 

Наталія  

Олексіївна 

– учитель біології комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей – школа –  дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія - П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

САКАЛОШ 

Людмила 

Василівна 

– учитель біології комунального закладу 

«Бобринецький ліцей №1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області 

СИДОРЕНКО 

Тамара  

Дмитрівна 

– учитель біології комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання I-III ступенів «Мрія» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 
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ТАСЕНКО 

Людмила 

Олександрівна 

– учитель біології комунального закладу «Ліцей «Лідер» 

Кропивницької міської ради» 

ХАРИТОНОВА 

Юлія  

Василівна 

– учитель біології комунального закладу «Ліцей 

«Науковий» Міської ради міста Кропивницького» 

ХЛАНЬ  

Людмила 

Миколаївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії  

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Експерт-консультант 

ГУЛАЙ  

Віталій 

Володимирович 

– доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 

навчання факультету математики, природничих наук 

та технологій Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка,  кандидат 

сільськогосподарських наук 

 
 

 

_____________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 13 

до наказу директора департаменту  

                                                                         освіти і науки  

обласної військової адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

Склад оргкомітету обласної олімпіади з екології 

  Голова 

НУДНИЙ  

Василь 

Михайлович  

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»  

  Члени оргкомітету: 

БОГДАНОВА 

Оксана  

Петрівна 

– методист науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

ЗАДОРОЖКО  

Іван  

Васильович 

– фахівець навчально-методичного центру дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

ЛИТВИНЕНКО 

Ольга 

Валентинівна 

– завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

ХЛАНЬ  

Людмила 

Миколаївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Склад журі обласної олімпіади з екології 

  Голова 

АРКУШИНА 

Ганна  

Феліксівна 

– доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 

навчання факультету математики, природничих наук 

та технологій Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

біологічних наук 

Заступник голови 

БОГДАНОВА 

Оксана  

Петрівна 

– методист науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»  

Секретар 

ПАНАСЕНКО 

Олена  

Михайлівна 

– учитель біології й екології комунального закладу 

«Гімназія «Ерудит» Кропивницької міської ради 
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  Члени журі: 

БОБРОВА  

Марія  

Сергіївна 

– доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 

навчання факультету математики, природничих наук 

та технологій Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка,  кандидат 

біологічних наук 

ЛАРІОНОВА 

Тетяна  

Іванівна 

– учитель біології й екології комунального закладу 

«Гімназія «Інтелект» Кропивницької міської ради» 

МАРАНДА  

Віта 

Олександрівна 

– учитель біології й екології Бережинського ліцею 

«Лідер» Первозванівської сільської ради 

Кропивницького району  Кіровоградської області 

НАБОЖНА  

Тетяна  

Олегівна 

– учитель біології й екології 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» 

РОМАНОВА  

Майя  

Миколаївна 

– учитель біології й екології комунального закладу 

«Ліцей «Європейська освіта» Кропивницької міської 

ради» 

ХАРИТОНОВА 

Юлія  

Василівна 

– учитель біології й екології комунального закладу 

«Ліцей «Науковий» Міської ради міста 

Кропивницького» 

  Експерт-консультант 

ГУЛАЙ  

Віталій 

Володимирович 

– доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 

навчання факультету математики, природничих наук 

та технологій Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка,  кандидат 

сільськогосподарських наук 

 
 

 

_______________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

  Додаток 14 

  до наказу директора департаменту  

  освіти і науки  

  обласної військової адміністрації 

  29 грудня 2022 № 236-од 

 

 
 

Склад оргкомітету обласної олімпіади з інформатики 

  Голова 

НУДНИЙ  

Василь  

Михайлович 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

БУРТОВИЙ  

Сергій  

Вікторович 

– завідувач  кафедри теорії і методики середньої освіти  

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

кандидат педагогічних наук 

ЗАДОРОЖКО  

Іван  

Васильович 

– фахівець навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

ЗАЛЕВСЬКА 

Алевтина 

Анатоліївна 

– учитель інформатики комунального закладу «Ліцей 

«Максимум» Кропивницької міської ради» 

МЕЛЬНИК 

Валентин  

Іванович 

– учитель інформатики наукового ліцею «Політ» при 

Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А.С. Макаренка» 

Полтавської обласної ради, заслужений учитель 

України (за згодою) 

ФУРСИКОВА 

Тетяна 

Володимирівна 

– декан факультету математики, природничих наук та 

технологій Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, доктор 

педагогічних наук 

ЦИПКО  

Антон 

Владиславович 

– голова громадської організації «Федерація 

олімпіадного програмування» (за згодою) 

ШОВЕНКО 

Олександр 

Сергійович 

– розробник програмного забезпечення товариства з 

обмеженою відповідальністю MIF Projects (за 

згодою) 

ЧАЛА  

Марина 

Станіславівна 

– завідувач науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

   

https://phm.cuspu.edu.ua/
https://phm.cuspu.edu.ua/
https://phm.cuspu.edu.ua/
https://phm.cuspu.edu.ua/
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Склад журі обласної олімпіади з інформатики 

   

Голова 
ЛУПАН  

Ірина  

Володимирівна 

– доцент кафедри математики, статистики та 

інформаційних технологій Центральноукраїнського 

державного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат педагогічних наук 

  Заступник голови 

ЧАЛА  

Марина 

Станіславівна   

– завідувач науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

МІРОШНИЧЕНКО 

Світлана  

Леонтіївна 

– учитель інформатики комунального закладу «Ліцей 

«Максимум» Кропивницької міської ради» 

  Члени журі: 

ДРОБОТ  

Олександр 

Ігорович 

– учитель інформатики Ліцею №17 Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області 

КАРЯВКА  

Сергій  

Сергійович 

– учитель інформатики комунального закладу «Ліцей 

№ 1 Долинської міської ради» 

КНИШУК  

Анатолій  

Васильович 

– учитель інформатики комунального закладу «Ліцей 

«Максимум» Кропивницької міської ради» 

МЕЛЬНИК  

Валентин  

Іванович  

– учитель інформатики наукового ліцею «Політ» при 

Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А.С. Макаренка» 

Полтавської обласної ради, заслужений учитель 

України (за згодою) 

ФУРСИКОВА  

Тетяна 

Володимирівна 

– декан факультету математики, природничих наук та 

технологій Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, доктор 

педагогічних наук 

 

Експерт-консультант  
ЦИПКО  

Антон  

Владиславович 

– голова громадської організації «Федерація 

олімпіадного програмування» (за згодою) 

 

________________________________________________ 

                                                                             

https://phm.cuspu.edu.ua/
https://phm.cuspu.edu.ua/
https://phm.cuspu.edu.ua/
https://phm.cuspu.edu.ua/


 

 

 

 

 

 

                                                                           Додаток 15 

до наказу директора департаменту  

                                                                         освіти і науки  

обласної військової адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

Склад оргкомітету обласної олімпіади  

з інформаційних технологій 
 

  Голова 

НУДНИЙ  

Василь  

Михайлович 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

БУРТОВИЙ  

Сергій  

Вікторович 

– завідувач  кафедри теорії і методики середньої освіти 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

кандидат педагогічних наук 

ЗАДОРОЖКО  

Іван  

Васильович 

– фахівець навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

МІРОШНИЧЕНКО 

Світлана  

Леонтіївна 

– учитель інформатики комунального закладу «Ліцей 

«Максимум» Кропивницької міської ради» 

ФУРСИКОВА 

Тетяна 

Володимирівна 

– декан факультету математики, природничих наук та 

технологій Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, доктор 

педагогічних наук 

ШИБІСТА  

Вікторія  

Юріївна 

– учитель інформатики комунального закладу «Ліцей 

«Європейська освіта» Кропивницької міської ради» 

ШОВЕНКО 
Олександр 
Сергійович 

– розробник програмного забезпечення товариства з 
обмеженою відповідальністю MIF Projects (за 
згодою) 

ЧАЛА  

Марина 

Станіславівна 

– завідувач науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 
 

Склад  журі обласної олімпіади з інформаційних технологій 

  Голова 
ЛУПАН  
Ірина 
Володимирівна 
 

– доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій Центральноукраїнського 
державного університету імені Володимира 
Винниченка, кандидат педагогічних наук 

https://phm.cuspu.edu.ua/
https://phm.cuspu.edu.ua/
https://phm.cuspu.edu.ua/
https://phm.cuspu.edu.ua/
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  Заступник голови 

ПУЗІКОВА  

Анна  

Валентинівна 

– доцент кафедри математики, статистики та 

інформаційних технологій Центральноукраїнського 

державного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат фізико-математичних наук 

  Секретар 

ЧАЛА  

Марина 

Станіславівна 

– завідувач науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Члени журі: 

БУРТОВИЙ  

Сергій  

Вікторович 

– завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

кандидат педагогічних наук 

ГРОМКО  

Григорій 

Юрійович 

– учитель інформатики комунального закладу 

«Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської 

області 

ЖАБЧІЦ 

Ярослав 

Валерійович 

– учитель інформатики Перегонівського ліцею 

Перегонівської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області 

КАЛАШНИК  

Юрій 

Олександрович 

 

– учитель інформатики комунального закладу 

Добровеличківського ліцею «ІНТЕЛЕКТ» 

Добровеличківської селищної ради Кіровоградської 

області 

КАРЯВКА  

Сергій  

Сергійович  

– учитель інформатики комунального закладу «Ліцей 

№ 1 Долинської міської ради» 

КНИШУК  

Анатолій 

Васильович 

– учитель інформатики комунального закладу «Ліцей 

«Максимум» Кропивницької міської ради» 

МЄДНІКОВ 

Дмитро 

Миколайович 

– учитель інформатики Білозернівської філії 

комунального закладу «Новгородківський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Новгородківської селищної ради 

Кіровоградської області» 
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МІРОШНИЧЕНКО 

Світлана  

Леонтіївна 

– учитель інформатики учитель інформатики 

комунального закладу «Ліцей «Максимум» 

Кропивницької міської ради» 

ОСТАПЧУК 

Ярослав  

Сергійович 

– учитель математики та інформатики комунального 

закладу «Маловодянська загальноосвітня школа        

І-ІІІ ступенів Долинської міської ради» 
ПОПОВА  
Людмила 
Миколаївна 

– учитель інформатики комунального закладу «Ліцей 

№ 7 «Перспектива» Світловодської міської ради»  

САЙКО  
Сергій  
Валентинович 

– учитель інформатики Червонокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської 

селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області 

ШОВЕНКО 

Олександр 

Сергійович 

– розробник програмного забезпечення товариства з 

обмеженою відповідальністю MIF Projects (за 

згодою) 

Експерт-консультант 

КОТЯК  

Віталій 

Володимирович 

– викладач кафедри математики, статистики та 

інформаційних технологій Центральноукраїнського 

державного університету імені Володимира 

Винниченка 
 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 16 

до наказу директора департаменту  

                                                                         освіти і науки  

обласної військової адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

Склад оргкомітету обласної олімпіади з географії 

  Голова 

НУДНИЙ 

Василь  

Михайлович 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

БОГДАНОВА 

Оксана  

Петрівна 

_ методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

ЗАДОРОЖКО  

Іван  

Васильович  

– фахівець навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

ЛИТВИНЕНКО 

Ольга  

Валентинівна 

– завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

САМОЙЛОВ 

Сергій  

Петрович 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

ЦІПЕРКО 

Тетяна 

Вячеславівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

ХЛАНЬ 

Людмила 

Миколаївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  

Склад журі обласної олімпіади з географії 

  Голова 

МИРЗА -СІДЕНКО 

Валентина 

Миколаївна 

– доцент кафедри природничих наук та методик 

їхнього навчання Центральноукраїнського 

державного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат біологічних наук 
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  Заступник голови 

ХЛАНЬ 

Людмила 

Миколаївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

БОГДАНОВА 

Оксана  

Петрівна 

_ методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Члени журі: 

БАЛАЦЬКИЙ 

Леонід  

Юрійович  

– учитель географії Войнівського ліцею Приютівської 

селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області 

ВАНІНА  

Ніна  

Іванівна 

– учитель географії Петрівського ліцею Петрівської 

селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області 

ВОЛОШИНА 

Марина  

Федорівна 

– учитель географії комунального закладу 

«Олександрівський ліцей №2» Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області  

ГАЛЬЧЕНКО 

Лариса 

Володимирівна 

– учитель географії Новоукраїнського ліцею № 6 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області 

МЕЛЬНИК 

Антоніна 

Миколаївна 

– учитель географії Аджамського ліцею Аджамської 

сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області 

ПАНКЕВИЧ 

Валентина  

Іванівна 

– учитель географії ліцею «Крила України» 

Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

ПАВЛЕНКО  

Оксана  

Анатоліївна 

- учитель географії комунального закладу 

«Буховецький заклад загальної середньої освіти         

І-ІІІ ступенів» Кетрисанівської сільської ради 

Кіровоградської області 

ПОЛУЛЯХ 

Сергій 

Олександрович 

- учитель географії комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання I-III ступенів «Мрія» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області 

РОМАНОВА  

Майя  

Миколаївна 

– учитель географії комунального закладу «Ліцей 

«Європейська освіта» Кропивницької міської ради»  
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САВЛУК  

Галина  

Іванівна 

– учитель географії «Суботцівського ліцею» 

Суботцівської сільської ради Кропивницького 

району Кіровоградської області» 

МАМЕНКО  

Ірина 

Володимирівна 

– учитель географії Звенигородської гімназії 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

  Експерт – консультант 

ФЕДІРКО 

Жанна  

Володимирівна 

– старший викладач кафедри теорії і методики 

середньої освіти КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук  
 

 

 

______________________________________ 



 

 

 

 

 

 

  Додаток 17 

до наказу директора департаменту  

                                                                         освіти і науки  

обласної військової адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

Склад оргкомітету обласної олімпіади з історії 

  Голова 

НУДНИЙ  

Василь 

Михайлович 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності   КЗ  «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

ВІДІБОРЕНКО  

Інна 

Володимирівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

ЗАДОРОЖКО  

Іван  

Васильович 

– фахівець навчально-методичного центру дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

ЛИТВИНЕНКО 

Ольга 

Валентинівна 

– завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ 

Оксана  

Сергіївна 

– методист обласного навчально-методичного центру 

освітнього менеджменту та координації методичних 

формувань КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

СКРИПКА  

Ганна 

Володимирівна 

– завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних 

технологій та безпечного освітнього середовища         

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат 

педагогічних наук 

ФЕДІРКО  

Жанна 

Володимирівна 

– старший викладач кафедри теорії і методики середньої 

освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

кандидат педагогічних наук 

ЧЕРТКОВА 

Наталія  

Сергіївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

ЧУЙ  

Наталія  

Вікторівна  

– методист навчально-організаційного центру освітньої 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 
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Склад журі обласної олімпіади з історії  

 

  Голова 

КОЗИР  

Ірина  

Анатоліївна  

– проректор з науково-педагогічної роботи 

Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка, кандидат історичних 

наук, заслужений працівник освіти України 

   Заступник голови 

ЧЕРТКОВА 

Наталія  

Сергіївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського»  

  Секретар 

ВІДІБОРЕНКО 

Інна 

Володимирівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського»  

  Члени журі: 

БАБАК  

Оксана  

Іванівна  

– в.о. завідувача кафедри історії України та всесвітньої 

історії факультету історії, бізнес-освіти та права 

Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка, кандидат історичних 

наук 

БАБИЧ  

Лариса 

Анатоліївна  

– учитель історії комунального закладу 

«Олександрівський ліцей №1» Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області 

БИРЗУЛ  

Оксана  

Василівна  

– учитель історії Златопільського ліцею 

м. Новомиргорода Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області 

БІБІК  

Наталія 

Станіславівна  

– учитель історії комунального закладу «Бобринецький 
ліцей № 1» Бобринецької міської ради Кіровоградської 
області, заслужений вчитель України 

ВІВСЯНА 

Інна 

Анатоліївна 

– доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

факультету історії, бізнес-освіти та права 

Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка, кандидат історичних 

наук 

ГИРБА  

Антоніна 

Володимирівна  

– учитель історії комунального закладу «Губівський 

ліцей» Компаніївської селищної ради Кіровоградської 

області 
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КОВАЛЬКОВ 

Олександр 

Леонідович  

– доцент кафедри всесвітньої історії факультету історії 

та права Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

історичних наук 

КОЗОВА 

Валентина 

Олександрівна 

– учитель історії комунального закладу «Ліцей № 1 

Долинської міської ради» 

КОЛЯДА  

Світлана 

Володимирівна 

– учитель історії комунального закладу «Навчально- 

виховне об’єднання ліцей - школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 
КУШНЄРОВА 
Світлана 
Вікторівна 

– учитель історії комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради» 

ПІНЧУК  

Валерія  

Дмитрівна 

– учитель історії комунального закладу «Ліцей 

«Європейська освіта» Кропивницької міської ради» 

ПОЗДНЯКОВА 
Інна  
Сергіївна  

– доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

факультету історії, бізнес-освіти та права 

Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка, кандидат 

історичних наук 
ПОНОМАРЕНКО 
Людмила 
Василівна 

– доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

факультету історії, бізнес-освіти та права 

Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка, кандидат історичних 

наук 

ТАРАН  

Тетяна  

Олексіївна 

– учитель історії ліцею імені Т.Г. Шевченка 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

ТОКАР  

Наталія 

Миколаївна 

–  доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

факультету історії, бізнес-освіти та права 

Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка, кандидат історичних 

наук 

ФІЛОРЕТОВА 

Лариса  

Мартіївна 

–  декан факультету історії, бізнес освіти та права 

Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка, кандидат історичних 

наук, доцент, заслужений працівник освіти 
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ЧОРНИЙ 
Олександр 
Васильович 

– доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

факультету історії, бізнес-освіти та права 

Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка, кандидат історичних 

наук 
ШИШКЕВИЧ 
Оксана 
Миколаївна  

– учитель історії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання природничо-економіко-правовий 

ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

ЯКИМЧУК 

Олександр 

Наумович  

– учитель історії комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради», заслужений вчитель 

України 
 

Експерт-консультант 

                                               

 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИТКОВ 

Олександр 

Анатолійович 

– доцент кафедри історії України та всесвітньої історії 

факультету історії, бізнес-освіти та права 

Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка, доктор історичних 

наук, доцент, заслужений працівник освіти України 



 

 

 

 

 

 

Додаток 18 

до наказу директора департаменту  

                                                                         освіти і науки  

обласної військової адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

 

Склад оргкомітету обласної олімпіади з правознавства  

  Голова 

НУДНИЙ  

Василь 

Михайлович 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

ВІДІБОРЕНКО  

Інна 

Володимирівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

ЗАДОРОЖКО  

Іван  

Васильович 

– фахівець навчально-методичного центру дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

ЛИТВИНЕНКО 

Ольга 

Валентинівна 

– завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ 

Оксана  

Сергіївна 

– методист обласного навчально-методичного центру 

освітнього менеджменту та координації методичних 

формувань КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

ЧЕРТКОВА 

Наталія  

Сергіївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

ЧУЙ  

Наталія  

Вікторівна  

– методист навчально-організаційного центру освітньої 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Склад журі обласної олімпіади з правознавства 
  Голова 

СОБОЛЬ  
Євген  
Юрійович  

– ректор Центральноукраїнського державного 
університету імені Володимира Винниченка, доктор 
юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України 

  Заступник голови 

ЧЕРТКОВА 

Наталія  

Сергіївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 
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  Секретар 

ВІДІБОРЕНКО 

Інна 

Володимирівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

  Члени журі 

АЛЄЙНІКОВ  

Ігор 

Анатолійович  

– учитель правознавства комунального закладу  

«Гімназія «Сучасник» Кропивницької міської ради» 

ВОРОНА  

Сергій 

Олексійович 

– 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» 

КОЛІСНИК  

Юрій 

Володимирович 

– учитель правознавства гімназії «Сузір’я – 19» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

МАМАЛИГА 

Наталія  

Георгіївна 

– учитель правознавства Новоукраїнського ліцею № 6 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області, заслужений вчитель України 

МАНЖУЛА  

Андрій  

Анатолійович 

– професор кафедри права та правоохоронної 

діяльності факультету історії, бізнес-освіти та права 

Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка, доктор юридичних 

наук, професор 

МІЛОВА  

Тетяна  

Миколаївна  

– в.о. завідувача кафедри права та правоохоронної 

діяльності факультету історії, бізнес-освіти та права 

Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка, кандидат юридичних 

наук, доцент 

ПОГРІБНИЙ 

Дмитро 

Олександрович  

– учитель правознавства комунального закладу «Ліцей 

«Центральний» Кропивницької міської ради» 

РІЗАНОВ  

Микола 

Станіславович 

– учитель правознавства комунального закладу 

«Бобринецький ліцей №1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області 

СКАЛЬСЬКА  

Ірина  

Василівна 

– учитель правознавства комунального закладу «Ліцей 

№ 5 «Нове місто» Світловодської міської ради» 
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СОКУРЕНКО 

Олена  

Анатоліївна  

– доцент кафедри права та правоохоронної діяльності 

факультету історії, бізнес-освіти та права 

Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка, кандидат юридичних 

наук 

ТАРАСЕНКО 

Наталія 

Миколаївна 

– учитель правознавства комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

ФІЛІП  

Ірина  

Вікторівна 

– учитель правознавства Ліцею інформаційних 

технологій Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

ФІЛІПОВА 

Світлана 

Миколаївна 

– учитель правознавства ліцею «Крила України» 

Знам'янської міської ради Кіровоградської області 

 

Експерт-консультант 
ПОЛЯРУШ 
Світлана  
Іванівна 

– доцент кафедри права та правоохоронної діяльності 

факультету історії, бізнес-освіти та права 

Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка, кандидат історичних 

наук 

 

 

  

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 19 

до наказу директора департаменту  

                                                                         освіти і науки  

обласної військової адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

Склад оргкомітету обласної олімпіади 

з технологій (трудового навчання) 
 

  Голова 

НУДНИЙ  

Василь 

Михайлович 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 
  Члени оргкомітету 

БОГДАНОВА 

Оксана  

Петрівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

ЗАДОРОЖКО 

Іван  

Васильович 

– фахівець навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

ЛИТВИНЕНКО 

Ольга 

Валентинівна 

– завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

САМОЙЛОВ 

Сергій  

Петрович 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

ТАТАРЕНКО 

Олена 

Володимирівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

ЦІПЕРКО 

Тетяна 

Вячеславівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

ХЛАНЬ 

Людмила 

Миколаївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 
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Склад журі обласної олімпіади з технологій (трудового навчання) 
  Голова 

БУРТОВИЙ 

Сергій 

Вікторович 

– завідувач кафедри теорії і методики загальної 

середньої освіти КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

  Заступник голови 

ТАТАРЕНКО 

Олена 

Володимирівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

ПРОША 

Антоніна 

Валеріївна 

– учитель трудового навчання ліцею «Крила України» 

Знам'янської міської ради Кіровоградської області 

  Члени журі 

БАРДАКОВ 

Андрій 

Олексійович 

– учитель трудового навчання комунального закладу 

«Кропивницький міжшкільний ресурсний центр № 1» 

Кропивницької міської ради» 

БЕЗПЕКА 

Олександр 

Вікторович 

– учитель трудового навчання загальноосвітньої школи 

II-III ступенів №10 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

ГОРОБЕЦЬ 

Олена 

Валеріївна 

– директор комунального закладу «Кропивницький 

міжшкільний ресурсний центр № 1» Кропивницької 

міської ради» 

ПРИБУДЧЕНКО 

Ганна 

Михайлівна 

– заступник директора трудового навчання комунального 

закладу «Кропивницький міжшкільний ресурсний 

центр № 1» Кропивницької міської ради» 

ЗАЛЄСОВ 

Володимир 

Петрович 

– 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» 

БОЙЧУК 

Світлана 

Борисівна 

– учитель трудового навчання комунального закладу 

«Фортечна гімназія Кропивницької міської ради» 

ВАСИЛЬЄВА 

Тетяна 

Анатоліївна 

– учитель трудового навчання Соколівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Соколівської 

сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 

області 
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ШЕВЧЕНКО 

Леонід 

Валентинович 

– учитель трудового навчання Мар'янівського ліцею 

імені Віктора Погрібного Мар'янівської сільської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

  Експерт-консультант 

ЄФІМЕНКО 

Світлана 

Миколаївна 

– старший викладач кафедри інформаційно-

комунікаційних технологій та безпечного освітнього 

середовища  КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

                 
 

__________________________________ 



 

 

 

 

 

 

Додаток 20 

до наказу директора департаменту  

                                                                         освіти і науки  

обласної військової адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

Склад оргкомітету обласної олімпіади з економіки 

  Голова 

НУДНИЙ  

Василь  

Михайлович 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

БОГДАНОВА  

Оксана  

Петрівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

ЗАДОРОЖКО  

Іван  

Васильович 

– фахівець навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

ЛИТВИНЕНКО 

Ольга  

Валентинівна 

– завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

ТАТАРЕНКО 

Олена  

Володимирівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

ХЛАНЬ  

Людмила  

Миколаївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Склад журі обласної олімпіади з економіки 

  Голова 
ПАСІЧНИК  
Наталя  
Олексіївна 

– професор кафедри математики та методики її 
навчання Центральноукраїнського державного 
університету імені Володимира Винниченка, доктор 
історичних наук 

  Заступник голови 
БОГДАНОВА 
Оксана  
Петрівна 

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

  Секретар 
БРУСНІК  
Любов 
Олександрівна 

– учитель економіки ліцею імені Т.Г.Шевченка 
Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області 
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  Члени журі: 

ГОНЧАРОВА  

Вікторія  

Анатоліївна 

– учитель економіки Златопільського ліцею 

м. Новомиргорода  Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області 

ІЛЮШЕНКО 

Оксана  

Леонідівна 

– учитель економіки Мультипрофільного ліцею 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

ОНИЩЕНКО  

Євген  

В’ячеславович 

– учитель економіки комунального закладу «Ліцей 

«Європейська освіта» Кропивницької міської ради» 

ТРОЯН  

Олена  

Петрівна 

– учитель економіки комунального закладу «Ліцей 

імені Тараса Шевченка  Кропивницької міської ради» 

  Експерт-консультант 

ПУГАЧЕНКО  

Ольга  

Борисівна 

– доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету, кандидат економічних наук 

 

 

 

___________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 Додаток 21 

до наказу директора департаменту  

                                                                         освіти і науки  

обласної військової адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

Склад оргкомітету обласної олімпіади  

з польської  мови та літератури 

 
  Голова 

НУДНИЙ  

Василь 

Михайлович  

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 
  Члени оргкомітету: 

КОТЛЯРЕНКО 

Наталія 

Миколаївна 

– методист науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

ПОЛЯЧОК 

Олександр 

Іванович 

– голова об’єднання поляків Кіровоградщини 

«Полонія» імені Кароля Шимановського 

РЕВНИВЦЕВА 

Олена 

Володимирівна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  

   

Склад журі обласної олімпіади з польської мови та літератури 

  Голова 

ПОЛЯЧОК 

Олександр 

Іванович 

– голова об’єднання поляків Кіровоградщини «Полонія» 

імені Кароля Шимановського  

                                          Заступник голови 

ЦУРКАН  

Вікторія 

Олександрівна 

– учитель польської мови комунального закладу «Ліцей 

«Науковий» Міської ради міста Кропивницького» 

   Секретар 

РЕВНИВЦЕВА 

Олена 

Володимирівна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського»  

Члени журі: 

НЕДИБАЛЮК 

Валерія  

Леонідівна 

– учитель польської мови комунального закладу 

«Академічна гімназія Кропивницької міської ради» 

 

_________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

                                                                                            Додаток 22 

до наказу директора департаменту  

освіти і науки  

обласної військової адміністрації 

29 грудня 2022 № 236-од 

 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади  з української 

мови і літератури 

 

ДМИТРУК  

Віталій  

Іванович  

– директор КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

доцент, кандидат філологічних наук 

КОТЛЯРЕНКО 

Наталія  

Миколаївна 

– 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 

БОНДАРЕНКО 

Катерина 

Леонідівна  

– доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 

лінгвістики Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

філологічних наук 

ВОРОНА  

Наталія 

Михайлівна  

– учитель французької мови комунального закладу 

«Ліцей «Максимум» Кропивницької міської ради» 

ГРИНЮКОВА 

Руслана  

Анатоліївна 

– методист науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів    КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

КОСА  

Ірина  

Тайлерівна 

– завідувач науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів  

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

ЯРОВА  

Лариса 

Олегівна  

 

– завідувач кафедри перекладу, прикладної та загальної 

лінгвістики Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, доцент, 

кандидат педагогічних наук 

 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з хімії 

 

ІВАНАЩЕНКО  

Олена 

Афанасіївна  

– учитель хімії комунального закладу «Ліцей «Науковий» 

Міської ради міста Кропивницького» 

 

ЦІПЕРКО  

Тетяна 

Вячеславівна  

 

– методист науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 
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Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з фізики 

 

ВОВКОТРУБ  

Віктор  

Павлович 

– учитель фізики комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради», доктор педагогічних 

наук, професор 

ДРОБІН  

Андрій  

Анатолійович 

– старший викладач кафедри інформаційно-

комунікаційних технологій та безпечного освітнього 

середовища КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з астрономії 

ВОЛЧАНСЬКИЙ  

Олег  

Володимирович 

– доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 

навчання Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

фізико-математичних наук 

ДРОБІН  

Андрій  

Анатолійович 

– старший викладач кафедри інформаційно-

комунікаційних технологій та безпечного освітнього 

середовища КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з екології 

АРКУШИНА  

Ганна 

Феліксівна  

 

– доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 

навчання факультету математики, природничих наук та 

технологій Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

біологічних наук 

БОГДАНОВА  

Оксана 

Петрівна  

– методист науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»  

 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з екології 

АРКУШИНА  

Ганна 

Феліксівна  

 

– доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 

навчання факультету математики, природничих наук та 

технологій Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

біологічних наук 

БОГДАНОВА  

Оксана 

Петрівна  

– методист науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»  

 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з географії 

МЕЛЬНИК  

Антоніна 

Миколаївна  

– учитель географії Аджамського ліцею Аджамської 

сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 

області 



 

 

 

 

 

 

 

 

МИРЗА –  

СІДЕНКО  

Валентина 

Миколаївна   

 

 

– 
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доцент кафедри природничих наук та методик їхнього 

навчання Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

біологічних наук 

ХЛАНЬ  

Людмила 

Миколаївна  

– завідувач науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з 

інформаційних технологій 

ГРОМКО  

Григорій  

Юрійович 

– учитель інформатики Нечаївського ліцею 

ім. Ю. І. Яновського» Компаніївської селищної ради 

Кіровоградської області 

ЧАЛА  

Марина  

Станіславівна  

– завідувач науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з інформатики 

 

МЕЛЬНИК  

Валентин  

Іванович 

– учитель інформатики наукового ліцею «Політ» при 

Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А.С. Макаренка» 

Полтавської обласної ради, заслужений учитель 

України (за згодою) 

ЦИПКО  

Антон  

Владиславович 

– голова громадської організації «Федерація олімпіадного 

програмування» (за згодою) 

ЧАЛА  

Марина  

Станіславівна 

– завідувач науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з історії 

 

ВІДІБОРЕНКО  

Інна  

Володимирівна 

– методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

ЖИТКОВ  

Олександр 

Анатолійович 

– професор кафедри історії України та всесвітньої історії 

факультету історії, бізнес-освіти та права 

Центральноукраїнського державного університету імені 

Володимира Винниченка, доктор історичних наук, 

доцент, заслужений працівник освіти України 

КОЗИР  

Ірина  

Анатоліївна 

– проректор з науково-педагогічної роботи 

Центральноукраїнського державного університету імені 

Володимира Винниченка, кандидат історичних наук, 

Заслужений працівник освіти України 



 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 22 

4 

 

ЧЕРТКОВА 

Наталія  

Сергіївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 
 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з 

правознавства 

ВІДІБОРЕНКО  

Інна  

Володимирівна  

– методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

МІЛОВА  

Тетяна  

Миколаївна  

– в.о. завідувача кафедри права та правоохоронної 

діяльності факультету історії, бізнес-освіти та права 

Центральноукраїнського державного університету імені 

Володимира Винниченка, кандидат юридичних наук, 

доцент 

ЧЕРТКОВА  

Наталія  

Сергіївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

 

Предметно-методична комісія зі складання завдань  

для олімпіади з технологій (трудове навчання) 

БУРТОВИЙ 

Сергій  

Вікторович 

– завідувач кафедри теорії і методики загальної середньої освіти 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат 

педагогічних наук 

ТАТАРЕНКО 

Олена 

Володимирівна 

– методист науково-методичної лабораторії інформаційно-

технологічної освіти КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 
 

Предметно-методична комісія зі складання завдань  

для олімпіади з  економіки 

БОГДАНОВА 

Оксана 

Петрівна  

– методист науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

ПАСІЧНИК 

Наталя 

Олексіївна  

– професор кафедри математики та методики її навчання 

Центральноукраїнського державного університету імені 

Володимира Винниченка, доктор історичних наук 

 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з польської 

мови та літератури 

ПОЛЯЧОК 

Олександр 

Іванович 

– голова об’єднання поляків Кіровоградщини «Полонія» імені 

Кароля Шимановського 

ЦУРКАН  

Вікторія 

Олександрівна 

– учитель польської мови комунального закладу «Ліцей 

«Науковий» Міської ради міста Кропивницького» 

_____________________________________________ 


