
УКРАЇНА

ЧЕРН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А Д М ІН ІС ТРА Ц ІЯ  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З

від 7^ ірЧ4ь.Л 2019 р. Чернігів № 36^1______

Про проведення III етапу 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад із навчальних предметів 
у  2019/2020 навчальному році

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 
№ 1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів із 
навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», Управління освіти і науки 
обласної державної адміністрації від 26.09.2019 № 289 «Про проведення І, II та III 
етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2019/2020 
навчальному році», керуючись «Положенням про Всеукраїнські учнівські 
олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково- 
дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 
майстерності», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 22.09.2011 № 1099, «Правилами проведення в області І—III 
етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у новій 
редакції», затвердженими наказом Управління освіти і науки обласної державної 
адміністрації від 20.09.2019 № 284,

н а к а з у ю :

1. Затвердити склад оргкомітету, журі, комісій із підготовки завдань, 
експертів-консультантів, план роботи оргкомітету, графіки проведення III етапу 
олімпіад та відбірково-тренувальних зборів до IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад із навчальних предметів (додаються).

2. Керівникам структурних підрозділів із питань освіти 
райдержадміністрацій, у порядку рекомендації керівникам органів управління 
освітою органів місцевого самоврядування:

2.1 Сприяти участі переможців II етапу олімпіад в обласному етапі олімпіад 
згідно з рейтингом (наказ Управління освіти і науки облдержадміністрації від 
26.09.2019 №289).

2.2 Передбачити витрати на проїзд учасників олімпіад, оплату відряджень 
керівників команд і членів журі III етапу олімпіад коштом сторони, яка відряджає.

2.3 Організувати своєчасну явку учасників олімпіад відповідно до графіка їх 
проведення. Учасники олімпіад повинні мати перелік документів згідно з п.3.7 
Правил проведення в області І—III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів у новій редакції.



2.4 Призначити відповідальними за збереження життя і здоров’я учнів, 
керівників команд, які їх супроводжують.

3. Чернігівському обласному педагогічному ліцею для обдарованої сільської 
молоді Чернігівської обласної ради (Г. Коломієць) та Ніжинському обласному 
педагогічному ліцею Чернігівської обласної ради (Т. Шевчук):

3.1 Сформувати команди для участі в III етапі олімпіад згідно з рейтингом 
(наказ Управління освіти і науки облдержадміністрації від 26.09.2019 № 289).

3.2 Організувати своєчасну явку учасників олімпіад відповідно до графіка 
їх проведений. Учасники олімпіад повинні мати перелік документів згідно з п.3.7 
Правил проведення в області І—III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із 
навчальних предметів у новій редакції.

3.3 Призначити відповідальними за збереження життя і здоров’я учнів 
керівників команд, які їх супроводжують.

4. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського (А. Заліський):

4.1 До 27 грудня предметно-методичним комісіям підготувати завдання для 
проведення III етапу олімпіад. Голови журі олімпіад несуть персональну 
відповідальність за складання завдань та їх нерозголошеність до початку 
відповідних змагань.

4.2 Здійснити організаційно-методичний супровід і фінансове забезпечення 
проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів.

4.3 Виділити згідно із заявками місця в гуртожитку для поселення учасників 
олімпіад та членів журі.

5. Управлінню освіти Чернігівської міської ради (В. Білогура) сприяти 
проведенню обласного етапу олімпіад у визначених оргкомітетом закладах 
загальної середньої освіти згідно з графіком їх проведення.

6. Відділу професійної, вищої освіти і науки Управління освіти і науки 
обласної державної адміністрації (Т. Давидова) сприяти проведенню обласного 
етапу олімпіад: із інформатики та інформаційних технологій на базі 
Національного університету «Чернігівська політехніка» (С. Шкарлет), із трудового 
навчання (технологій) на базі Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка (М. Носко).

7. Відповідальність за організацію і проведення III етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад покласти на відділ загальної середньої та корекційної освіти 
Управління освіти і науки обласної державної адміністрації (О. Соронович), 
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 
К.Д. Ушинського (А. Заліський).

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович.
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Микола КОНОПАЦЬКИИ



Оргкомітет III

КОНОПАЦЬКИЙ 
Микола Анатолійович
СОРОНОВИЧ 
Олена Юріївна

ЗАЛІСЬКИИ 
Анатолій Андрійович

ДОВБНЯ
Віктор Миколайович

БІЛОГУРА 
Василь Олексійович
ВОШКІНА 
Інна Анатоліївна

ІЛЛЄНКО
Олександр
Станіславович
НОСКО
Микола Олексійович 

ФАРБАК
Тетяна Миколаївна

ШКАРЛЕТ 
Сергій Миколайович

ЯЧНИЙ
Г еннадій Миколайович

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

№ и ь

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
із навчальних предметів

- начальник Управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації, голова оргкомітету:;

- заступник начальника Управління -  начальник відділу 
загальної середньої та корекційної освіти Управління 
освіти і науки обласної державної адміністрації. 
співголова оргкомітету;

- ректор Чернігівського обласного інституту тслядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, кандидат 
філософських наук, доцент, співголова оргкомітету;

- проректор з науково-педагогічної роботи 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, доктор 
філософських наук, доцент, співголова оргкомітету:

- начальник управління освіти Чернігівської міської 
ради (за згодою);

- завідувач відділу роботи з обдарованими учнями 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

- завідувач відділу інформаційної та видавничої діяльності 
Чернігівського обласного інституту післядипломво: 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

- ректор Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г.Шевченка, доктор педагогічних 
наук, професор (за згодою); *

- завідувач відділу суспільно-гуманітарних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядитомнс: 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

- ректор Національного університету «Чернігівсь:-1 
політехніка», доктор економічних наук, професор 
(за згодою);

- завідувач відділу природничо-математичних дисшппік 
Чернігівського обласного інституту післядитомно» 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

Ректор ЧОІППО імені К.Д. Ушинського
Ґ

Анатолій ЗАЛІСЬКИЙ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

План роботи оргкомітету
№
з/п

Напрямки роботи Термін
проведення

Відповідальний

1. Підготовка наказу про проведення III етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 
предметів у 2019/2020 навчальному році

грудень Соронович О.Ю. 
Довбня В.М. 
Вошкіна I.A.

2. Матеріальне забезпечення проведення III етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 
предметів

грудень Довбня В.М. 
Лещенко М.І.

3. Підготовка закладів освіти до проведення
III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
із навчальних предметів

грудень-
січень

Білогура В.О. 
(за згодою) 
Носко М.О. 
(за згодою) 
Шкарлет С.М. 
(за згодою)

4. Підготовка документації відповідно до поданих 
заявок із районів, міст, об’єднаних територіальних 
громад області

грудень Вошкіна I.A. 
Фарбак Т.М. 
Ячний Г.М.

; 5. Проведення спільного засідання оргкомітету та 
голів журі III етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад із навчальних предметів

січень Соронович О.Ю. 
Довбня В.М.

6. Друкування олімпіадних завдань січень-
лютий

Іллєнко О.С. 
Фарбак Т.М. 
Ячний Г.М.

! 7- Організація проведення урочистого відкриття 
III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 
навчальних предметів

січень Довбня В.М. 
Вошкіна I.A.

8. Розміщення результатів проведення олімпіад на 
сайті ЧОІППО імені К.Д. Ушинського

січень-
лютий

Довбня В.М. 
Нікітченко О.В.

9. Співпраця із ЗМІ та мас-медіа щодо висвітлення 
ходу проведення III етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад із навчальних предметів

січень-
лютий

Довбня В.М. 
Вошкіна I.A. 
Фарбак Т.М. 
Ячний Г.М.

10. Підготовка наказів про підсумки проведення 
III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 
навчальних предметів (із 18 олімпіад)

січень-
лютий

Соронович О.Ю. 
Довбня В.М. 
завідувачі відділів

11. Друкування дипломів за результатами 
III етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад із навчальних предметів

березень Іллєнко О.С. 
Фарбак Т.М. 
Ячний Г.М.

12. Підготовка наказу про підсумки 
III етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад із навчальних предметів

квітень Соронович О.Ю. 
Довбня В.М. 
Вошкіна I.A.

Ректор ЧОІППО імені К.Д. Ушинського атолій ЗАЛІСЬКИИ
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БАРАН
Г анна Василівна

МОЛОЧКО 
Світлана Рашитівна

КРАСНОВА 
Людмила Миколаївна

АНДРЯНИК 
Тетяна Анатоліївна
АТРОШЕНКО 
Лариса Вікторівна
ЕНСЬКО
Лариса Миколаївна 
БІЛОДІД
Любов Миколаївна 
БОЙКО
Валентина Дмитрівна 

БОЙКО
Наталія Василівна
БОРИСЕНКО 
Олена Петрівна
БРОНЗЕНКО 
Тетяна Анатоліївна
ГАЛЬОНКА 
Олексій Анатолійович

ГИРИЧ
Ніна Володимирівна 
ГОЛУБ
Наталія Євгенівна

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

Журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
української мови та літератури

- завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх 
викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, кандидат філологічних 
наук, доцент, голова журі;

- старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики 
їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, співголова журі;

- методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського, секретар журі.

Члени журі:
- учитель Козелецької гімназії № 1 Козелецької селищної 

ради Козелецького району;
- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи 

І -  III ступенів № 35 Чернігівської міської ради;
- учитель Талалаївської загальноосвітньої школи І - I I I  

ступенів Ніжинської районної ради;
- учитель комунального закладу «Седнівський навчально- 

виховний комплекс» Чернігівської районної ради;
- учитель комунального закладу загальної середньої освіти 

І -  III ступенів «Варвинський ліцей № 2» Варвинської 
селищної ради Варвинського району;

- учитель Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича 
Затолокіна Прилуцької міської ради;

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І -  III ступенів № ЗО Чернігівської міської ради;

- учитель Ніжинського обласного педагогічного ліцею 
Чернігівської обласної ради;

- доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, доцент;

- учитель гімназії імені Пантелеймона Куліша м. Борзни 
Борзнянської районної ради;

- учитель Чернігівського обласного педагогічного ліцею для 
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради;



ГОНЧАР 
Надія Павлівна

- учитель ліцею № 15;
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ГРЕБНИЦЬКА 
Ольга Іванівна
ГУЗІЙ
Валентина Володимирівна 
ДУБИНА
Наталія Михайлівна
ДУМНОВА 
Клавдія Миколаївна
ДЬОМКІНА 
Світлана Адамівна
ЖОВТОПЛЯС 
Світлана Г ригорівна
ІВАНЕЦЬ 
Ніна Дмитрівна
КАЗАНІНА 
Тетяна Олександрівна
КАЙДАШ 
Алла Миколаївна
КОНЦЕВА 
Тетяна Олександрівна
КОРСАКОВА 
Лідія Федорівна
КОТ
Вікторія Григорівна
КОТКОВА 
Людмила Іванівна

КРАВЧЕНКО 
Любов Іванівна
КРАМАРЕНКО 
Людмила Іванівна
КРАСНОВИД 
Людмила Федорівна
КУЗЬМЕНКО 
Людмила Олександрівна
КУЗЮРА 
Ксенія Іванівна
КУЩЕНКО 
Ірина Миколаївна

учитель Чернігівського ліцею з посиленою військово- 
фізичною підготовкою;
учитель Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської міської ради;

учитель Брусилівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
Чернігівської районної ради;
учитель комунального закладу «Чернігівська загальноосвітня 
школа-інтернат І -  III ступенів» Чернігівської обласної ради;
учитель Ріпкинської гімназії імені Софії Русової
Ріпкинської районної ради;
учитель ліцею № 15;

учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І -  III
ступенів № 9 Чернігівської міської ради;
учитель Чернігівського ліцею з посиленою військово-
фізичною підготовкою;
учитель Ніжинського обласного педагогічного ліцею
Чернігівської обласної ради, кандидат філологічних наук;
учитель комунального закладу «Городнянський ліцей № 1» 
Городнянської міської ради;
учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1 
з поглибленим вивченням іноземних мов;
учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І -  Ш ступенів № 9 
Ніжинської міської ради;
заступник директора Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради 
Чернігівської області при Ніжинському державному університеті 
імені Миколи Гоголя, кандидат філологічних наук;

••І:

заступник директора Чернігівського колегіуму № 11 
Чернігівської міської ради;
учитель Бобровицького ліцею Бобровицької міської ради 
Бобровицького району;
учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 13 
Ніжинської міської ради;
методист методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та 
спорту Ріпкинської районної державної адміністрації (за згодою);
учитель Чернігівської загальноосвітню'! школи І -  III ступенів №21 
Чернігівської міської ради;
учитель комунального навчального закладу Гончарівської 
гімназії Гончарівської селищної ради Чернігівського району;



ЛАПА
Тетяна Михайлівна
ЛЕВЧЕНКО 
Тетяна Петрівна
ЛЕНЬКО
Наталія Валеріївна 
ЛІХУТА
Вікторія Вікторівна 
ЛОЗА
Наталія Вікторівна
МАКУХА 
Любов Олексіївна
МАЛЕЦЬКА 
Г алина Г ригорівна
МАСЛОВА 
Людмила Миколаївна

МАТЮШКІНА 
Тетяна Павлівна

МИНЬКО 
Тетяна Миколаївна
МОРОЗ
Тетяна Гнатівна 
МУХА
Ірина Олександрівна 
НЕМЕШ
Світлана Михайлівна
НЕРОСЛИК 
Оксана Володимирівна
НІСТОР
Вікторія Миколаївна
ПЕТРИК 
Галина Іванівна

ПРИЛІПКО 
Наталія Миколаївна
ПРИМА
Валентина Миколаївна
ПРИМОЧЕНКО 
Марія Сергіївна

- учитель Спаської загальноосвітньої школи І - I I I  ступенів 
Сосницької районної ради;

- учитель Бахмацької загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів №5 
Бахмацької районної ради;

- учитель Чернігівської загальноосвітню'! школи І-Ш  ступенів №7 
Чернігівської міської ради;

- учитель Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської 
міської ради;

- учитель Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича 
Затолокіна Прилуцької міської ради;

- учитель Менської гімназії Менської міської ради Менського 
району;

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І -  III ступенів 
№ 3 Чернігівської міської ради;

- учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи 
І -  III ступенів № 1 з поглибленим вивченням іноземних 
мов;

- доцент кафедри філологічних дисциплін та методики 
їх викладання Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 
кандидат педагогічних наук, доцент;

- учитель Ріпкинської загальноосвітньої школи І - І І І  
ступенів № 2 Ріпкинського району;

- учитель Ріпкинської загальноосвітньої школи І - І І І  
ступенів № 2 Ріпкинського району;

- учитель Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської міської 
ради;

- учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1 з 
поглибленим вивченням іноземних мов;

- учитель Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного Прилуцької 
міської ради;

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

- учитель Менського опорного закладу загальної середньої 
освіти І -  III ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської ради 
Менського району;

- учитель Козелецької гімназії № 1 Козелецької селищної ради 
Козелецького району;

- учитель Козелецької загальноосвітньої школи І -  III ступенів 
№ 3 Козелецької селищної ради Козелецького району;

- учитель Чернігівської загальноосвітню'! школи І -  III ступенів №20 
Чернігівської міської ради;
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РОМАНЧЕНКО 
Оксана Сергіївна
СЕРГЕЄВА 
Світлана Петрівна
СКИБА
Наталія Василівна 
СЕРДЮК
Г алина Анатоліївна 
ТУРОК
Тетяна Василівна
ТРОФИМЕНКО 
Олександра Федорівна
УМНЯШКІНА 
Наталія Геннадіївна
ФЕДЮРКО 
Віра Григорівна
ХРОМЕЦЬ
Ніна Володимирівна

ЧЕПЕЛА 
Ольга Миколаївна
ЧЕХОВСЬКА 
Людмила Іванівна
ЧИСТЮК 
Сергій Васильович
ЧУЄНКО
Ангеліна Олександрівна
ШЛЬОНЧИК 
Антоніна Петрівна

ШОКОДЬКО 
Галина Михайлівна

ШОМАН 
Наталія Федорівна
ШУЛЬГА 
Надія Іванівна

учитель Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича 
Затолокіна Прилуцької міської ради;
методист методичного центру управління освіти Чернігівської 
міської ради (за згодою);
учитель Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-Ш  
ступенів № 7 (ліцей №7) Прилуцької міської ради;
учитель Чернігівського обласного педагогічного ліцею для 
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І -  Ш ступенів 
№ 24 Чернігівської міської ради;
учитель спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 І-Ш  
ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов;
учитель Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка 
Новгород-Сіверської міської ради;
учитель «Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської ради 
Чернігівської області»;
учитель Киселівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний навчальний 
заклад» Чернігівської районної ради;
учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 1 
Ніжинської міської ради;
учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1 
з поглибленим вивченням іноземних мов;
учитель опорного закладу -  Остерська гімназія Остерської 
міської ради;
учитель Носівської міської гімназії Носівської міської ради;

учитель Вознесенського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний навчальний 
заклад» Чернігівської районної ради;
учитель комунального закладу загальної середньої освіти 
І -  III ступенів «Варвинський ліцей № 2» Варвинської 
селищної ради Варвинського району;
учитель комунального закладу «Еороднянський ліцей № 1» 
Городнянської міської ради;
учитель загальноосвітньої спеціалізованої школи І-Ш  ступенів 
фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова.
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9
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

Я  № Х6 Ь

Журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
англійської мови

ЛАРІНА
Тетяна Валеріївна 

БОЙКО
Марина Іванівна

БУЛГАКОВА
Євгенія
Костянтинівна

БАРЕ
Анжела Василівна
БАШЕВА 
Інна Миколаївна

БЕЗСМЕРТНА 
Людмила Петрівна
БУЗАКОВА 
Наталка Миколаївна
ВАСИЛЕНКО 
Ірина Костянтинівна
ГЛОМОЗДА 
Тетяна Олексіївна
ГЛУШКО 
Лариса Михайлівна
ГОРБАЧ
Ольга Володимирівна
ГОРОДНИЧА 
Лариса Віталіївна

ГЛАДЧЕНКО 
Ірина Анатоліївна

- завідувач кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою) голова журі;

- старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики 
їх викладання Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського
співголова журі;

- методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д Ушинського, секретар журі.

Члени журі:
- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 7 

Чернігівської міської ради;
- старший викладач кафедри філологічних дисциплін та 

методики їх викладання Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів №3 
Чернігівської міської ради;

- учитель загальноосвітньої спеціалізованої школи І-Ш  ступенів 
фізико-математичнош профілю № 12 м. Чернігова;

- учитель «Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської ради 
Чернігівської області»;

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № ЗО 
Чернігівської міської ради;

- учитель Бобровицького ліцею Бобровицької міської ради 
Бобровицького району;

- учитель Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської міської 
ради;

- завідувач кафедри іноземних мов Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою);

- учитель Сновської загальноосвітню'! школи І-Ш  ступенів № 1 
Сновської міської ради Сновського району;



ГРИШКО
Юлія Володимирівна
ДЕМЕНТОВА 
Руслана Борисівна
ДУБ’ЯНСЬКА 
Олена Григорівна
ДУДКО
Марина Іванівна
ЖИГЛІЙ 
Ольга Валеріївна
ЗУБАНЬ
Сергій Вікторович
ІВАНЕНКО 
Любов Костянтинівна
ІВАНЕНКО 
Світлана Миколаївна
ІВАНІНА
Ірина Олександрівна 
КОВАЛЬ
Валентина Михайлівна

КОВАЛЬ 
Ольга Миколаївна
КОВАЛЬЧУК 
Альберт Едуардович
КОЛЕНЧЕНКО 
Ольга Миколаївна

КОШЕЛЄВА 
Валентина Сергіївна
КОТЧЕНКО 
Олександр Миколайович

КРЕСАН 
Надія Петрівна

ЛОПАТА
Лариса Миколаївна 
ЛЮБЧИЧ
Тетяна Володимирівна

учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1 
з поглибленим вивченням іноземних мов;
учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1 
з поглибленим вивченням іноземних мов;
учитель Бахмацької гімназії Бахмацької районної ради;

учитель Чернігівської загальноосвітню'! школи І -  Ш ступенів № 19 
Чернігівської міської ради;
учитель Бобровицького ліцею Бобровицької міської ради 
Бобровицького району;
учитель Линовицької загальноосвітньої школи І-П І ступенів 
Линовицької селищної ради Прилуцького району;
учитель Ніжинської загальноосвітню'! школи І-Ш  ступенів № 1 
Ніжинської міської ради;
учитель Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської міської ради;

учитель спеціалізованої загальноосвітню'! середньої школи № 1 
з поглибленим вивченням іноземних мов;
старший викладач кафедри філологічних дисциплін та 
методики їх викладання Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;
учитель гімназії № 31 гуманітарно-естетичного профілю;

учитель Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської 
міської ради;
учитель Менського опорного закладу загальної середньої освіти 
І-П І ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської ради 
Менського району;
учитель спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 
І-Ш  ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов;
учитель Вертіївської загальноосвітньої школи І -  III ступенів 
імені М.П. Кирпоноса Вертіївської сільської ради 
Ніжинського району;
учитель Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради 
Чернігівської області при Ніжинському державному 
університеті імені Миколи Гоголя;
учитель Ріпкинської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів .N*2 2 
Ріпкинського району;
учитель Бахмацького закладу загальної середнюї освіти 
І-Ш  ступенів № 2 Бахмацької районної ради;
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ЛЯШЕНКО 
Віра Петрівна
МАЛЬКОВЕЦЬ 
Наталія Леонідівна
МЕЛЬНИК 
Валентина Михайлівна

МИХЕД
Роман Вікторович 
МОЦАР
Наталія Олександрівна

ПАВЛЕНКО 
Інна Володимирівна
ПАВ ЛЮК 
Лариса Миколаївна
ПАНТАЛА 
Тетяна Василівна
ПЕТРЕНКО 
Лариса Іванівна
ПОПЛАВСЬКА 
Марина Костянтинівна
ПОХИЛЬКО 
Ігор Григорович
ПРОХОРЕНКО 
Ірина Василівна
ПУХА
Зоя Дмитрівна
СИСОЛЯТІНА 
Наталія Петрівна
СМЕЛЯНСЬКА 
Вікторія Володимирівна

СМИРНОВА 
Наталія Дмитрівна
ТАРАСЕНКО 
Людмила Василівна
ТОРУБАРА 
Оксана Анатоліївна

- учитель Прилуцької загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № З 
імені Сергія Гордійовича Шовкуна Прилуцької міської ради;

- учитель Ріпкинської гімназії імені Софії Русової Ріпкинської 
районної ради;

- учитель комунального опорного закладу «Куликівський заклад 
загальної середньої освіти І -  Ш ступенів» Куликівської селищної 
ради;

- учитель Козелецької загальноосвітньої школи І -  Ш ступенів № З 
Козелецької селищної ради Козелецького району;

- учитель Великощимельського навчально-виховного комплекс}' 
«Загальноосвітній навчальний заклад І -  П ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад» Сновської міської ради Сновського району;

- учитель Чернігівського ліцею з посиленою військово- 
фізичною підготовкою;

- учитель Ніжинського обласного педагогічного ліцею 
Чернігівської обласної ради;

- учитель Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської міської 
ради;

- учитель Ніжинського обласного педагогічного ліцею 
Чернігівської обласної ради;

- учитель спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 
І -  Ш ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов;

- учитель Черніїівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 20 
Чернігівської міської ради;

- учитель Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської 
міської ради;

- учитель Йогівської міської гімназії Йогівської міської 
ради;

- учитель спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 1 -  Ш ступенів 
з поглибленим вивченням іноземних мов;

- доцент кафедри германської філології та методики викладання 
іноземних мов Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук (за згодою);

- учитель Бахмацької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 5 
Бахмацької районної ради;

- учитель Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича 
Затолокіна Прилуцької міської ради;

- доцент кафедри іноземних мов Національного університет} 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидат 
педагогічних наук (за згодою);
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ФІЛЬКО
Наталія Михайлівна
ХАРЧЕНКО 
Світлана Михайлівна
ЦИГАНЕНКО 
Наталія Іванівна
ШОСТАК 
Тетяна Геннадіївна

ЧАЛА
Світлана Віталіївна 
ЧМИР
Володимир Михайлович
ЯЩЕНКО 
Олена Вікторівна

- учитель Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка 
Новгород-Сіверської міської ради;

- учитель Ріпкинської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 2 
Ріпкинського району,

- учитель Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської міської 
ради;

- учитель Ніжинського навчально-виховного комплексу № 16 
«Престиж» (гімназія -  загальноосвітня школа І ступеня -  
дошкільний навчальний заклад) Ніжинської міської ради;

- учитель Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-Ш  
ступенів № 6 (ліцей № 6) Прилуцької міської ради;

- учитель Коропської загальноосвітньої школи І -Ш  ступенів 
ім. Т.Г. Шевченка Коропської селищної ради;

- учитель Вербицької загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
Ріпкинського району.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації
■1%. І З . Л О З  №

Журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з французької мови

ЛОСЬ
Олена Вікторівна

БУЛГАКОВА 
Євгенія Костянтинівна

ФАРБАК
Тетяна Миколаївна

БОГАЧОВА 
Ірина Миколаївна
БОНДАР 
Ліна Анатоліївна
БИЧЕК
Наталія Петрівна
ГУРИНОВИЧ 
Наталія Валентинівна
ГРАБОВЕЦЬ 
Ольга Сергіївна
ІВЧЕНКО- 
ЖАБИНСЬКА 
Вікторія Сергіївна
ІЩЕНКО 
Г алина Петрівна
МАКОГОН 
Ярослава Миколаївна
МОРОЗ
Ніна Олексіївна
МУРАШКО 
Клара Леонідівна
ПАВЛЕНКО 
Лілія Михайлівна

- доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування 
Національного університету «Чернігівська політехніка»,
кандидат філологічних наук, доцент (за згодою), голова журі;

- методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін
Чернігівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, співголова журі;

- завідувач відділу суспільно-гуманітарних дисциплін
Чернігівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, секретар журі.

Члени журі:
- учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи 

№ 1 з поглибленим вивченням іноземних мов;
- учитель гімназії № 31 гуманітарно-естетичного профілю;

- учитель гімназії № 31 гуманітарно-естетичного профілю;

- учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи 
№ 1 з поглибленим вивченням іноземних мов;

- учитель Чершгівської загальноосвітню!' школи І-Ш  ступенів 
№ 17 Чернігівської міської ради;
учитель Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської 
міської ради;

- учитель Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора 
Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради;

- учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої 
школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов;

- учитель Парафіївської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
Парафіївської селищної ради;

- учитель Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської 
ради;

- учитель Ніжинської загальноосвітню!' школи І-Ш ступенів № 15 
Ніжинської міської ради;
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ПИСАРЕНКО 
Лариса Г ригорівна
СВИРИДЕНКО 
Юлія Володимирівна

учитель Євминської загальноосвітню'! школи І-Ш  ступенів 
Козелецької районної ради;
учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1 
з поглибленим вивченням іноземних мов.

Ректор ЧОІППО імені К.Д. Ушинського
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

Журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
німецької мови

УДОВИЧЕНКО 
Надія Костянтинівна

ПОПСУЙ
Анатолій Васильович

БУЛГАКОВА
Євгенія
Костянтинівна

БЛАЖКО 
Марія Іванівна

БУРОВА 
Віта Сергіївна
ДАНИЛЬЧЕНКО 
Людмила Юріївна
ДЕМЯНЧУК 
Марія Вікторівна
КАВУННИК 
Надія Вікторівна
КАРАСЕВИЧ 
Ольга Валеріївна
КАПЕЛЮШ 
Світлана Вікторівна
КОВАЛЕНКО 
Юлія Григорівна
КОСТИШИНА 
Олена Миколаївна
КУЛІШ
Наталія Григорівна
ЛЕВЧЕНКО 
Інна Анатоліївна

- доцент кафедри німецької мови Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук, 
доцент (за згодою), голова журі;

- старший викладач кафедри іноземних мов Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,
співголова журі;

- методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського, секретар журі.

Члени журі:
- доцент кафедри німецької мови Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя, кандидат філологічних 
наук, доцент (за згодою);

- учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І -  Ш ступенів Л*2 7 
Ніжинської міської ради;

- учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1 
з поглибленим вивченням іноземних мов;

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 35 
Чернігівської міської ради;

- учитель Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської міської ради:

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 21 
Чернігівської міської ради;

- учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи .N*2 1 
з поглибленим вивченням іноземних мов;

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 35 
Чернігівської міської ради;

- учитель Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської міської ради:

- учитель гімназії № 31 гуманітарно-естетичного профілю;

- учитель спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 
І -  III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов;
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ЛЮБИЦЬКА 
Олена Костянтинівна 
МАКАРЕНКО 
Оксана Іванівна
МАРТИНЕНКО 
Юлія Миколаївна
МІРОШНИЧЕНКО 
Яна Володимирівна

МНЕВЕЦЬ 
Світлана Миколаївна
НІКОЛАЄВСЬКА 
Олена Володимирівна
ОДІНЦОВА 
Лілія Петрівна

РЯДОК
Ірина Владленівна 
СУСЛО
Катерина Михайлівна
СКУГОРЕВА 
Наталія Володимирівна
ТИМЧЕНКО 
Наталія Володимирівна

ТКАЧЕНКО
Вікторія Петрівна
ШОВКОВА
Ольга Володимирівна
ФЕСЕНКО
Наталія Миколаївна
ЧАЙКА
Ірина Василівна

- учитель «Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
№ 6 Ніжинської міської ради Чернігівської області»;

- учитель Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської 
міської ради;

- учитель Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської ради;

- учитель Новоборовицького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад І-Ш ступенів -  
дошкільний навчальний заклад» Сновської міської ради 
Сновського району;

- учитель загальноосвітньої спеціалізованої школи І-Ш ступенів 
фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова;

- учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1 
з поглибленим вивченням іноземних мов;

- методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського;

- заступник директора гімназії № 31 гуманітарно-естетичного 
профілю;

- учитель Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської міської 
ради;

- учитель Добрянської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
Ріпкинського району;

- учитель Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради 
Чернігівської області при Ніжинському державному 
університеті імені Миколи Гоголя;

- учитель Новояриловицької загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
Ріпкинського району;

- учитель загальноосвітньої спеціалізованої школи І-Ш  ступенів 
фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова;

- учитель Ніжинського обласного педагогічного ліцею 
Чернігівської обласної ради;

- учитель Прилуцької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 13 
імені Святителя Іоасафа Бєлгородського Прилуцької міської ради.

Ректор ЧОІППО імені К.Д. Ушинського
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

2 6 *7

Журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з російської мови та літератури

МАТЮШКІНА 
Тетяна Павлівна

КИСЕЛЬОВА 
Ніна Василівна
ПОНОМАРЕНКО 
Антоніна Петрівна

АНДРІИЧЕНКО 
Ліана Анатоліївна
БОРОВА
Людмила Миколаївна
БОРОВИК 
Любов Михайлівна

ГАВРИЛКО 
Надія Миколаївна
ГМИРКО 
Олена Анатоліївна
ГОЛОВАЧ 
Олена Михайлівна
ГОЛУБ
Олександра Борисівна
ГОРБАТЕНКО 
Олена Степанівна
ГРАБОВЕЦЬ 
Олена Анатоліївна
ЄВТУШЕНКО 
Олена Олександрівна

доцент кафедри філологічних дисциплін та 
методики їх викладання Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, 
доцент, голова журі;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш 
ступенів № 13 Чернігівської міської ради, співголова журі;
методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, секретар журі.

Члени журі:

учитель Старобілоуської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
Чернігівської районної ради;
учитель Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської ради;

учитель Перемозького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний 
заклад» І-Ш ступенів Ніжинської районної ради;
учитель Володьководівицької загальноосвітньої школи 
І-Ш ступенів Носівської міської ради;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 33 
Чернігівської міської ради;
учитель комунального закладу «Городнянський ліцей №2» 
Городнянської міської ради;
учитель Березнянського опорного закладу загальної середньої 
освіти І-Ш ступенів Менської районної ради;
учитель Носівської міської гімназії Носівської міської 
ради;
учитель комунального закладу «Городнянський 
ліцей № 1» Городнянської міської ради;
учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 1 
Ніжинської міської ради;



ЗАРУБА
Світлана Володимирівна
КОВАЛЕНКО
Тетяна
Володимирівна
КУЗЬМЕНКО 
Тетяна Василівна
КУЛІШ 
Алла Борисівна
МАНІЛО
Людмила Олексіївна

ОЛІЙНИК 
Валентина Леонгіївна
ОСИПЕНКО 
Вікторія Михайлівна

ПЛЕСА 
Інна Вікторівна

РОЖДЄСТВЕНСЬКА - 
Алла Іванівна
САКОВСЬКА 
Жанна Юріївна
САЛИВОН 
Тетяна Іванівна
СЕМИРОЗ 
Алла Миколаївна
СИПЛИВЕЦЬ 
Людмила Михайлівна
ТЕПЛУХА
Валентина
Миколаївна
ТРЕТЯКОВА 
Наталія Михайлівна
ТЯПКОВА 
Ольга Анатоліївна
ФЕДОРЕНКО 
Наталія Володимирівна
ЦЕНОВА
Валентина Миколаївна

учитель Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської 
ради;
учитель Ріпкинської загальноосвітньої школи І - І І І  
ступенів № 2 Ріпкинського району;

учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І - І І І  
ступенів № 35 Чернігівської міської ради;
учитель Горбівського закладу загальної середньої освіти 
І - І І І  ступенів Куликівської селищної ради;
учитель Менського опорного закладу загальної середньої 
освіти І - І І І  ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської 
ради Менського району;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 19 
Чернігівської міської ради;
учитель Вознесенського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний 
навчальний заклад» Чернігівської районної ради;
учитель комунального опорного закладу «Куликівський заклад 
загальної середньої освіти І-Ш  ступенів» Куликівської 
селищної ради;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 27 
Чернігівської міської ради;
учитель Чернігівської загальноосвітню!'школи І-Ш ступенів № З 
Чернігівської міської ради;
учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 5 
Ніжинської міської ради;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 9 
Чернігівської міської ради;
учитель Ніжинської загальноосвітню'! школи І-Ш  ступенів № 7 
Ніжинської міської ради;
учитель опорного закладу «Количівська загальноосвітня 
школа І-Ш  ступенів Іванівської сільської ради 
Чернігівського району Чернігівської області»;
учитель Білейківської загальноосвітньої школи І -Ш  
ступенів Козелецької селищної ради Козелецького району;
учитель Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської міської 
ради;
учитель ліцею № 15;

учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І -  III 
ступенів № 35 Чернігівської міської ради;
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ЧЕРЕНЬКО 
Наталія Володимирівна

ЧИСТЯКОВА 
Людмила Віталіївна
ШУГАЛЕЙ 
Олена Миколаївна
ЯЗЕНОК
Валентина Іванівна

учитель Редьківського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний 
навчальний заклад» Чернігівської районної ради;
учитель Анисівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
ім. І.Я. Франка Чернігівської районної ради;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 4 
Чернігівської міської ради;
учитель «Опорного закладу «Комунальний заклад «Киїнська 
загальноосвітня школа І-Ш ступенів імені Костянтина Светенка 
Чернігівської районної ради Чернігівської області».
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Журі

МОКРОГУЗ 
Олександр Петрович

КОРОПАТНИК 
Михайло Михайлович

ЧЕРНОВА 
Наталія Миколаївна

АВРАМЕНКО 
Ніна Дмитрівна
БІЛОДІД 
Валерій Іванович

БІЛОУС
Олександр Анатолійович 
ВОЛИНЕЦЬ 
Андрій Андрійович

ГЕНДЖАЛО 
Наталія Анатоліївна 
ЕЕРАСИМЕНКО 
Світлана Петрівна 
ГРИЦЕНКО 
Наталія Григорівна

ДЕБЕЛА
Тетяна Вікторівна 
ДОЦЕНКО 
Ніна Василівна 
ДРИГ
Андрій Анатолійович

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

26  Ь

III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з історії

- завідувач кафедри суспільних дисциплін та методики їх 
викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, кандидат 
педагогічних наук, доцент, голова журі;

- доцент кафедри суспільних дисциплін та методики їх 
викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, кандидат історичних 
наук, доцент, співголова журі;

- методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського, секретар журі.

Члени журі:
- учитель Лосинівської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 

Лосинівської селищної ради Ніжинського району;
- учитель Курінського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад І - I I I  ступенів -  
дошкільний навчальний заклад» Бахмацької районної ради;

- учитель Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської міської 
ради;

- старший викладач кафедри суспільних дисциплін та 
методики їх викладання Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 
кандидат філософських наук; *

- учитель Семенівського закладу загальної середньої освіти 
І-Ш  ступенів № 1 Семенівської міської ради;

- учитель Дроздівського закладу загальної середньої освіти 
І -П  ступенів Куликівської селищної ради;

- учитель Хмільницького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний 
навчальний заклад» Чернігівської районної ради;

- учитель Ріпкинської гімназії імені Софії Русової 
Ріпкинської районної ради;

- учитель Чернігівської загальноосвітню'! школи І -  Ш ступенів № 10 
Чернігівської міської ради;

- учитель Чернігівської загальноосвітню'! школи І -  Ш ступенів № 33 
Чернігівської міської ради;



ДУБОВИК 
Світлана Едуардівна 
ЄГОРОВА 
Г анна Петрівна 
ЕРМОЛЕНКО 
Алла Олександрівна

ЄРОШЕНКО 
Микола Іванович 
ЖУРБА
Валентина Миколаївна 
КОМЛИК 
Світлана Іванівна 
КРЕСАН
Жанна Володимирівна
КУЛАКОВА
Наталія Михайлівна
КУЛІНЕНКО
Наталя Василівна
КУРИЛО
Ніна Михайлівна

ЛЕОНТІЄВА 
Людмила Василівна 
ЛЕТОШКО 
Олена Іванівна 
ЛУЗАН
Юлія Вікторівна 
ЛЯХ
Олександр 
Володимирович 
МАГДИБОР 
Іван Григорович 
МАНДЗЮК 
Олена Віталіївна 
МАРТИНОВА 
Юлія Сергіївна

МАРЦИНЮК 
Людмила Віталіївна 
МЕЛЬНИК 
Тетяна Іванівна

учитель Носівської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 1 
Носівської міської ради;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш  
ступенів № 17 Чернігівської міської ради; 
учитель Сновської загальноосвітню'! школи І-Ш  ступенів № 1 
Сновської міської ради Сновського району, кандидат 
педагогічних наук;
учитель Рождественської загальноосвітньої школи 
І -  III ступенів Коропської селищної ради;
учитель Сядринської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
Корюківської міської ради;
учитель Дігтярівської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
Срібнянської селищної ради;
учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 10 
Ніжинської міської ради;
учитель ліцею № 15;

учитель Прилуцького закладу загальної середньої освіти 
І-Ш  ступенів № 6 (ліцей№ 6) Прилуцької міської ради; 
учитель Блистівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-Ш  ступенів-дитячий садок» 
Новгород-Сіверської районної ради;
учитель Макошинського закладу загальної середньої освіти 
І-Ш  ступенів Менської міської ради Менського району; 
учитель Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської міської 
ради;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш  
ступенів № 24 Чернігівської міської ради;
учитель Корюківської загальноосвітньої школи І-Ш  
ступенів № 1 Корюківської міської ради;•і!

учитель Ічнянської гімназії імені Васильченка Ічнянської 
міської ради;
учитель Прилуцького закладу загальної середньої освіти 
І -  III ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради; 
учитель Ковчинського закладу загальної середньої освіти 
І-Ш  ступенів імені Л.П. Деполович Куликівської 
селищної ради;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 29 Чернігівської міської ради;
учитель Сосницької гімназії ім. О.П. Довженка Сосницької 
селищної ради;
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МИРОНЕНКО 
Алла Ігорівна

НЕСТЕРЕНКО 
Лідія Олександрівна

НЕТРЕБЕНКО 
Наталія Вікторівна 
ПРИМАК 
Людмила Ігорівна 
ПУЗИРНИЙ 
Станіслав Семенович 
СИПЛИВЕЦЬ 
Наталія Анатоліївна 
СМАГЛЮК 
Тамара Григорівна 
СОЛЯНИК 
Світлана Костянтинівна 
СТАШЕВСЬКА 
Вікторія Олександрівна 
СТАЩЕНКО 
Юрій Анатолійович
ТЕРЕЩЕНКО 
Олена Євгеніївна 
ХИТРИК
Світлана Миколаївна 
ЧЕПІГА
Ольга Миколаївна 
ЯНОК
Наталія Миколаївна

учитель Киселівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний
навчальний заклад» Чернігівської районної ради;
доцент кафедри суспільних дисциплін та методики
їх викладання Чернігівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, 
кандидат історичних наук, доцент;
учитель Малодівицької загальноосвітню'! школи І-Ш  ступенів 
Малодівицької селищної ради Прилуцького району; 
учитель Виблівського закладу загальної середньої освіти 
І -  II ступенів Куликівської селищної ради;
учитель Прогресівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
Кіптівської сільської ради;
учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 7 
Ніжинської міської ради;
учитель Чернігівської загальноосвітню'! школи І-Ш  ступенів №35 
Чернігівської міської ради;
учитель Талалаївської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
Талалаївської селищної ради;
учитель Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської 
ради;
учитель Носівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
№ 4 Носівської міської ради;
учитель Прилуцької загальноосвітню'! ніколи І-Ш ступенів № З 
імені Сергія Гордійовича Шовкуна Прилуцької міської ради;
учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1 
з поглибленим вивченням іноземних мов; 
учитель Чорнотицької загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
Сосницької селищної ради;
учитель Олександрівського закладу загальної середньої освіти 
І-П  ступенів Бобровицької міської ради Бобровицького 
району.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації
Л . І З . & г ї  № 36Ь

Журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
математики

ЛОСЬ
Валерій Миколайович

ГОПАЧЕНКО 
Василь Васильович

ТУР
Ганна Іванівна

АЛЕКСЄЄВА 
Ксенія Сергіївна
АЛШНИК 
Геннадій Леонідович

ВЕДЬ
Світлана Михайлівна 
ВОВК
Юлія Юріївна

ВОИТЕНКО 
Поліна Владиславівна

ДУНАЙ
Світлана Миколаївна
д у с ь
Олена Федорівна 
ДЯЧЕНКО
Олександр Віталійович
ЄРЬОМІНА
Наталія Володимирівна

професор кафедри прикладної математики 
Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», доктор фізико-математичних наук (за 
згодою), голова журі;
директор загальноосвітньої спеціалізованої школи 
І-Ш ступенів фізико-математичного профілю № 12 
м. Чернігова, співголова журі;
методист відділу природничо - математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, кандидат 
педагогічних наук, секретар журі.

Члени журі:

аспірант Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (за згодою);
учитель загальноосвітньої спеціалізованої школи 
І-Ш ступенів фізико-математичного профілю № 12 
м. Чернігова;
учитель ліцею № 15;

старший викладач кафедри природничо-математичних 
дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в 
освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;
учитель Ніжинського навчально-виховного комплексу № 16 
«Престиж» (гімназія - загальноосвітня школа І ступеня - 
дошкільний навчальний заклад) Ніжинської міської ради;
учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої 
школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов;
учитель «Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
№ 17 Ніжинської міської ради Чернігівської області»;
учитель Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» 
Печерського району міста Києва (за згодою);
учитель ліцею № 15;



ЗУБ
Ольга Василівна 
ЗУБ
Володимир Володимирович
ІВАНОВА 
Ірина Михайлівна
ІВАНОВА
Людмила Володимирівна
КОВАЛЕНКО 
Лідія Олександрівна
КОЖЕМ’ЯЧЕНКО 
Сергій Олександрович
КОЛІВОШКО 
Олександр Володимирович
КОСТЮЧЕНКО 
Тамара Миколаївна
ЛАПА
Тамара Володимирівна
ЛЕВЧЕНКО 
Світлана Анатоліївна
ЛЕОНОВА 
Світлана Юхимівна
ЛЮБОНЬКО 
Алла Аркадіївна
МАЛЕЦЬ 
Ірина Василівна
МИНКА
Г алина Володимирівна 
МУКВИЧ
Микола Миколайович

НАГУЛА 
Вікторія Сергіївна
ОВДІЄНКО 
Тетяна Володимирівна

ПЕТРУСЕВИЧ 
Світлана Іванівна

учитель Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-Ш  
ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради;
директор Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-Ш  
ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради;
учитель Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майсгренка 
Новгород-Сіверської міської ради;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І -  III ступенів № 33 Чернігівської міської ради;
учитель Бобровицького ліцею Бобровицької міської ради 
Бобровицького району;
учитель Бутівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
Городнянської міської ради;
учитель комунального закладу «Чернігівська загальноосвітня 
школа - інтернат І -Ш  ступенів» Чернігівської обласної ради;
учитель Козелецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
№ 3 Козелецької селищної ради Козелецького району;
методист Методичного центру управління освіти 
Чернігівської міської ради (за згодою);
учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 10 
Ніжинської міської ради;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш сіупенів№3 
Чернігівської міської ради;
учитель загальноосвітню'! спеціалізованоїшколиІ-Ш ступенів 
фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова;
учитель Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської 
міської ради;
учитель Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного 
Прилуцької міської ради; $
доцент кафедри природничо-математичних дисциплін 
Відокремленого підрозділу Національного університету 
біоресурсів і природокористування України «Ніжинський 
агротехнічний інститут», кандидат технічних наук, доцент 
(за згодою);
учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої 
школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов;
учитель Ніжинського навчально-виховного комплексу № 16 
«Престиж» (гімназія - загальноосвітня школа І ступеня - 
дошкільний навчальний заклад) Ніжинської міської ради;
заступник директора Чернігівської загальноосвітньої 
школи І -  III ступенів № 29 Чернігівської міської ради;
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ПИХТАР 
Микола Петрович

ПОПРУЖНА 
Ганна Олексіївна

ПОТОРОЧА
Володимир
Володимирович
САЛІЄНКО 
Ірина Вікторівна

СЕРЕДА
Наталія Михайлівна 
СИМАН
Світлана Михайлівна

СИНЕНКО 
Марина Анатоліївна

СКИДАРЕНКО
Роман
Сергійович
СТРИГ АЛЬОВА
Наталія Володимирівна

СОРОКА
Валентина Володимирівна
ТИМОШЕНКО
Ірина Леонідівна
ЦИГАНЕНКО
Ірина Анатоліївна
ЧЕПУРНА
Олена Сергіївна
ЧЕПУРНА
Тамара Володимирівна
ШЕВЧЕНКО 
Андрій Володимирович
ШИДЛОВСЬКА 
Любов Михайлівна

доцент кафедри математичного аналізу і 
диференціальних рівнянь Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою);
учитель комунального навчального закладу Гончарівської 
гімназії Гончарівської селищної ради Чернігівського 
району;
учитель Ніжинської загальноосвітньої ніколи І—III 
ступенів № 9 Ніжинської міської ради;

учитель комунального закладу загальної середньої 
освіти І -  III ступенів «Варвинський ліцей № 1» 
Варвинської селищної ради Варвинського району;
учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 9 
Ніжинської міської ради;
учитель Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради 
Чернігівської області при Ніжинському державному 
університеті імені Миколи Гоголя;
доцент кафедри кібербезпеки та математичного моделювання 
Національного університету «Чернігівська політехніка», 
канди дат фізико-математичних наук, доцент (за згодою);
учитель Менської гімназії Менської міської ради 
Менського району;

учитель загальноосвітньої спеціалізованої школи 
І-Ш ступенів фізико-математичного профілю № 12 
м. Чернігова;
учитель Козелецької гімназії № 1 Козелецької селищної 
ради Козелецького району;
учитель Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора 
Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради;
учитель Бахмацької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 5 
Бахмацької районної ради;
учитель загальноосвітню'! спеціалізованої школи І-Ш ступенів 
фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова;
директор Сосницької гімназії ім. О.П. Довженка 
Сосницької селищної ради;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І -  III ступенів № 29 Чернігівської міської ради; 
учитель Чернігівського обласного педагогічного ліцею 
для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної 
ради;
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ШМАГЛІЙ 
Тетяна Михайлівна 
ЯКОВЧУК 
Олена Миколаївна

- учитель Ніжинського обласного педагогічного ліцею 
Чернігівської обласної ради;

- директор Чернігівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 3 Чернігівської міської ради.
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КУРМАКОВА 
Ірина Миколаївна

ГРУЗНОВА 
Світлана Вікторівна

ГРІДЧИН
Юрій Миколайович

АЛІМЕНКО 
Олена Петрівна
АЛІСЕЄНКО 
Андрій Іванович 
БІВАЛЬКЕВИЧ 
Олена Миколаївна 
БОВДА 
Ірина Петрівна 
БОНДАР 
Олена Сергіївна

БОРОВИКОВА 
Тетяна Володимирівна 
БУТКО
Анджела Юріївна 
ВАСИЛЮК 
Олена Валеріївна

ВАЩЕНКО
Олена Валентинівна
ВОЛОШИНА
Ілона Олександрівна
ГАНЯЙЛО
Віра Петрівна

завідувач кафедри хімії, технологій та фармації 
Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, доктор технічних наук, професор (за 
згодою), голова журі;
доцент кафедри хімії, технологій та фармації Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 
кандидат хімічних наук, доцент(за згодою), співголова журі; 
методист відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, секретар журі. 

Члени журі:

учитель комунального закладу «Городнянський ліцей №2» 
Городнянської міської ради;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 27 
Чернігівської міської ради;
учитель Корюківської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 4 
Корюківської міської ради; 
учитель ліцею № 15;

доцент кафедри фізики та астрономії Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 
кандидат технічних наук (за згодою);
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І-Ш ступенів № 29 Чернігівської міської ради; 
учитель спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 
І-Ш ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов;
заступник директора Прилуцької загальноосвітньої школи 
І-Ш  ступенів № 13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського 
Прилуцької міської ради;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І-Ш ступенів № 3 Чернігівської міської ради;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І-Ш ступенів № 35 Чернігівської міської ради;
учитель Олишівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів
Олишівської селищної ради;



ГЛУШАК 
Г алина Павлівна 
ГУБ АР
Наталія Андріївна 
ДЕРЕВЯНКО 
Віталіна Сергіївна 
ЗАМАЙ
Жаннета Василівна 

КОВТОК
Лариса Михайлівна

КОТЛЯРОВА 
Ірина Іванівна 
КУДІНА
Лариса Анатоліївна 
КЛОЧКОВА 
Ольга Анатоліївна 
КУПЧИК 
Олена Юріївна

ЛЕВЧЕНКО
Людмила
Михайлівна
ЛУХТА
Тетяна Григорівна 

МАЗУР
Наталія Павлівна

МЕЛЬНИЧЕНКО 
Наталія Федорівна 
МОСКАЛЕНКО 
Олег Вадимович

ПАБАТ
Лариса Миколаївна 
ПАРХОМЕНКО 
Тетяна Миколаївна 
РОЗДЕРІЙ 
Алла Михайлівна

- учитель Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного 
Прилуцької міської ради;

- учитель Прилуцького закладу загальної середньої освіти І -  ІП 
ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради;

- учитель Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича 
Затолокіна Прилуцької міської ради;

- доцент кафедри харчових технологій Національного 
університету «Чернігівська політехніка», кандидат технічних 
наук, доцент (за згодою);

- учитель Вертіївської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
імені М.П. Кирпоноса Вертіївської сільської ради 
Ніжинського району;

- заступник директора Чернігівської загальноосвітньої школи 
І -  III ступенів № 24 Чернігівської міської ради;

- учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 9 
Ніжинської міської ради;

- учитель «Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської ради 
Чернігівської області»;

- доцент кафедри хімії, технологій та фармації Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 
кандидат хімічних наук, доцент (за згодою);

- учитель Прогресівської загальноосвітньої школи І -  Ш ступенів 
Кіптівської сільської ради;

- учитель Озерянського закладу загальної середньої освіти 
І -  III ступенів Бобровицької міської ради Бобровицького 
району;

- учитель Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради 
Чернігівської області при Ніжинському державному 
університеті імені Миколи Гоголя; *

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № З 
Чернігівської міської ради;

- доцент кафедри хімії та фармації Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, кандидат хімічних наук, 
доцент (за згодою);

- учитель Талалаївської загальноосвітньої школи 
І-Ш  ступенів Ніжинської районної ради;

- учитель Бахмацької загальноосвітню'! школи І-Ш  ступенів № 1 
Бахмацької районної ради;

- учитель Спаської загальноосвітньої школи І -  III ступенів 
Сосницької районної ради;



САМОЙЛЕНКО - доцент кафедри хімії, технологій та фармації Національного 
Павло Васильович університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,

кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою); 
СМОЛЬСЬКИЙ - доцент кафедри хімії, технологій та фармації Національного 
Олександр Сергійович університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,

кандидат біологічних наук, доцент (за згодою);
ТАРАСЕНКО - учитель Чернігівської загальноосвітньої ніколи
Оксана Володимирівна І-ІІІ ступенів № 29 Чернігівської міської ради;
ТКАЧЕНКО - доцент кафедри хімії, технологій та фармації Національного
Світлана Валентинівна університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,

кандидат біологічних наук, доцент (за згодою);
УСІК - учитель Менського опорного закладу загальної середньої
Наталія Іванівна освіти І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської

ради Менського району;
ШВИДКО - старший викладач кафедри хімії та фармації Ніжинського
Олена Володимирівна державного університету імені Миколи Гоголя (за згодою);
ШУКАЙ - учитель гімназії № 31 гуманітарно-естетичного профілю;
Людмила Павлівна
ЩЕРБИНА - учитель Озерянського закладу загальної середньої освіти
Валентина Миколаївна І-Ш ступенів Варвинської районної ради;
ЯНЧЕНКО - доцент кафедри хімії, технологій та фармації Національного
Віктор Олексійович університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,

кандидат фармацевтичних наук, доцент (за згодою);
ЯЩЕНКО - учитель Бобровицького ліцею Бобровицької міської ради
Оксана Сергіївна Бобровицького району.
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БОГДАН
Тетяна Миколаївна

БОНДАРЕНКО 
Сергій Миколайович

ЯЧНИЙ
Геннадій Миколайович

БОГДАН
Владислав
Володимирович
ГЕРАСИМЕНКО
Антоніна
Олександрівна
ГОРБАЧЕНКО
Олександр
Михайлович
ЗОТІК
Віктор Валерійович 
ЮВЕНКО
Олена Олександрівна
КУЗЬМЕНКО
Володимир
Володимирович
МОНЬКО 
Ігор Олегович
НЕТРЕБА
Вячеслав
Миколайович
ОВДІЄНКО
Тетяна
Володимирівна

доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 
кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою), голова журі;
учитель Прилуцького закладу загальної середньої освіти 
І -  III ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради, 
співголова журі;
завідувач відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського, секретар журі.

Члени журі:
учитель ліцею № 15;

- учитель Бобровицькош закладу загальної середньої освіти І-Ш 
ступенів № 1 Бобровицької міської ради Бобровицького району;

- учитель Бахмац ької гімназії Бахмацької районної ради;

учитель Сновської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 1 
Сновської міської ради Сновського району;
учитель загальноосвітньої спеціалізованої школи І-Ш  ступенів 
фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 35 
Чернігівської міської ради;

учитель Крутівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
Ніжинської районної ради;
учитель Новобасанського закладу загальної середньої освіти І-Ш 
ступенів Новобасанської сільської ради Бобровицького району;

учитель Ніжинського навчально-виховного комплексу № 16 
«Престиж» (гімназія - загальноосвітня школа І ступеня - 
дошкільний навчальний заклад) Ніжинської міської ради;



ОСАДЧА
Валентина
Миколаївна

- учитель Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка 
Новгород-Сіверської міської ради;
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ПОЛОЗ
Володимир
Володимирович
ПШЕНИЧНИКОВА 
Ірина Іванівна
РИБАК
Володимир Петрович
СВІСТОВА 
Ніна Степанівна
ЧЕПІГА
Віталій Анатолійович 
ШУЛЬГА
Сергій Миколайович

учитель Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного 
Прилуцької міської ради;

учитель Чернігівської загальноосвітньої школи 
І—III ступенів № 35 Чернігівської міської ради;
учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 9 
Ніжинської міської ради;
учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 10 
Ніжинської міської ради;
учитель Чорнотицької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
Сосницької селищної ради;
учитель Ріпкинської загальноосвітнюї школи І-Ш  ступенів № 2 
Ріпкинського району.

Ректор ЧОІППО імені К.Д. Ушинського
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ДАВИДЕНКО 
Андрій Андрійович

НАУМЧИК 
Павло Іванович

ЯЧНИИ
Геннадій Миколайович

БОГДАН
Владислав
Володимирович
ГОРБАЧЕНКО
Олександр
Михайлович

професор кафедри природничо-математичних дисциплін та 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, доктор 
педагогічних наук, професор, голова журі;
доцент кафедри інформаційно-вимірювальних
технологій, метрології та фізики Національного 
університету «Чернігівська політехніка», кандидат 
педагогічних наук (за згодою), співголова журі;
завідувач відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, секретар журі.

Члени журі:
учитель ліцею № 15;

- учитель Бахмацької гімназії Бахмацької районної ради;

ДАВИДЕНКО 
Павло Андрійович

ДЕКРЕТ
Світлана Миколаївна

ДОРОШКО 
Віктор Миколайович

ЄФИМЕНКО 
Наталя Степанівна

ЗОТІК
Віктор Валерійович
ЄРГАШЄВА 
Наталія Василівна

старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін 
та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського;
учитель Срібнянської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
Срібнянської селищної ради;

учитель Холминської загальноосвітньої школи І-ПІ ступенів 
Холминської селищної ради Корюківського району;

учитель Чернігівського обласного педагогічного ліцею для 
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради;

учитель Сновської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 1 
Сновської міської ради Сновського району;
учитель гімназії імені Пантелеймона Куліша м. Борзни 
Борзнянської районної ради;



ЗАВАДСЬКА 
Олена Олексіївна
ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
Олександр Станіславович

ЗІНЧЕНКО
Анатолій Олександрович 
ЗУБ
Любов Володимирівна 
ЮВЕНКО
Олена Олександрівна 
КОТЛЯР
Сергій Вікторович
КРАСНОВИД 
Юрій Іванович

МАМЕДОВА 
Г алина Володимирівна

МАРТИНЕНКО 
Олег Дмитрович
МЕЛЬНИК 
Олена Євгеніївна
МЕЛЬНИК 
Тетяна Євгеніївна
ОВДІЄНКО 
Тетяна Володимирівна

ПОЛОЗ
Володимир
Володимирович
РИБАК
Володимир Петрович 
РОЖИК
Сергій Васильович
СЕМИРЯКО 
Микола Іванович
САВЕНКО
Ірина Володимирівна
СМЕЛЯНСЬКА
Олександра
Володимирівна
СОВА
Людмила Миколаївна

учитель Новгород-Сіверської державної гімназії 
імені К.Д. Ушинського;
учитель комунального опорного закладу «Куликівський 
заклад загальної середньої освіти І -  III ступенів» 
Куликівської селищної ради;
учитель Охіньківської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
Прилуцької районної ради;
учитель Бахмацької загальноосвітнюї школи І-Ш  ступенів №5 
Бахмацької районної ради;
учитель загальноосвітньої спеціалізованої школи І-Ш  ступенів 
фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова;
учитель загальноосвітнюї спеціалізованої школи І-Ш  ступенів 
фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова;
учитель Красносільської загальноосвітнюї школи І-Ш  ступенів 
Комарівської сільської ради Борзнянського району;

учитель Чернігівської загальноосвітнюї школи І-Ш ступенів № 5 
Чернігівської міської ради;

учитель Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської міської ради;

учитель Ріпкинської загальноосвітнюї школи І-Ш  ступенів №2 
Ріпкинського району;
учитель Корюківської загальноосвітнюї школи І-Ш  ступенів № 1 
Корюківської міської ради;
учитель Ніжинського навчально-виховного комплексу № 16 
«Престиж» (гімназія -  загальноосвітня школа І ступеня - 
дошкільний навчальний заклад) Ніжинської міської ради;
учитель Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного Прилуцької 
міської ради;

учитель Ніжинської загальноосвітнюї школи І-Ш  ступенів №9 
Ніжинської міської ради;
учитель ліцею № 15;

учитель Прилуцької загальноосвітнюї школи І-Ш  ступенів № 14 
Прилуцької міської ради;
учитель Чернігівської загальноосвітнюї школи І-Ш  ступенів №3 
Чернігівської міської ради;
учитель Ніжинської загальноосвітнюї школи І-Ш  ступенів № 17 
Ніжинської МІСЬКОЇ ради;

учитель Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка 
Новгород-Сіверської міської ради;
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ТИХОМИРОВ 
Сергій Миколайович

ХОМИЧ
Олена Анатоліївна 
ШЕМЕТ
Валентина Іванівна
ШКАРДИБАРДА 
Павло Миколайович

ЮРЧЕНКО
Сергій Костянтинович

- учитель «Опорного закладу «Комунальний заклад «Киїнська 
загальноосвітня школа І-Ш  ступенів імені Костянтина Светенка 
Чернігівської районної ради Чернігівської області»;

- учитель Прилуцької гімназії № 1 ім. Ееоргія Вороного Прилуцької 
міської ради;

- учитель Ладанської гімназії Прилуцької районної ради;

- учитель комунального закладу Михайло-Коцюбинської 
гімназії Михайло-Коцюбинської селищної ради 
Чернігівського району;

■ учитель Носівської міської гімназії Носівської міської 
ради.
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ТРЕТЯК
Олександр Петрович

СЕНЧЕНКО 
Г алина Г ригорівна

НІКИТЕНКО 
Наталія Вікторівна

АТАМАНЕНКО 
Тетяна Олександрівна
АФОНІНА 
Алла Миколаївна
БОГДАН 
Олена Іванівна

ВАСЬКО

декан природничо-математичного факультету Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 
кандидат біологічних наук, доцент (за згодою), голова журі,
декан природничо-географічного факультету Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат 
хімічних наук, доцент (за згодою), співголова журі;
методист відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського, секретар журі.

Члени журі:
учитель Чернігівського ліцею з посиленою військово- 
фізичною підготовкою;
учитель «Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської ради 
Чернігівської області»;
учитель комунального опорного закладу «Куликівський 
заклад загальної середньої освіти І - I I I  ступенів» 
Куликівської селищної ради;
учитель Прилуцької загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № З

Валентина Володимирівна імені Сергія Гордійовича Шовкуна Прилуцької міської ради;
ДЕМЧЕНКО
Наталія
Ростиславівна
ДЕРЕВИНСКАЯ 
Лариса Валеріївна
ДІТКОВСЬКА 
Олена Володимирівна

ДУБОВЕЦЬ 
Наталія Іванівна
ЖДАНОВА 
Лариса Г ригорівна
ЖИЛКІНА 
Тетяна Іванівна
ІВАЩЕНКО 
Алла Г ригорівна

- доцент кафедри біології Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидат 
біологічних наук (за згодою);

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 6 
Чернігівської міської ради;

- учитель Бобровицького закладу загальної середньої освіти 
І-Ш  ступенів № 2 Бобровицької міської ради Бобровицького 
району;

- учитель Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка 
Новгород-Сіверської міської ради;

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи 
І -  III ступенів № ЗО Чернігівської міської ради;

-учитель Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора 
Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради;

- учитель комунального закладу «Городнянський ліцей № 1» 
Городнянської міської ради;



КОВАЛЕНКО
Світлана
Олександрівна
КРАВЧЕНКО 
Сергій Вікторович
КРАСНЯНСЬКА 
Людмила Миколаївна
КУЇЧ
Олена Миколаївна

КУЦЕНКО 
Олена Анатоліївна
ЛАВСЬКА 
Алла Анатоліївна
ЛОГВИН
Ольга Володимирівна

ЛЯШИК 
Віта Віталіївна

МАРТИНЕНКО 
Ірина Григорівна
МЕХЕД
Ольга Борисівна

ПРИХОДЬКО 
Ніна Олександрівна

ПОЛЕТАЙ 
Вячеслав Миколайович

ПУШКАР
Антоніна
Михайлівна
САВОЛЕЙ 
Дар’я Григорівна
САДЧЕНКО 
Наталія Миколаївна
СІДЬКО
Світлана Миколаївна

- старший викладач кафедри біології Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя (за згодою);

- учитель Ладанської гімназії Прилуцької районної ради;

- учитель Корюківської загальноосвітньої школи
І -  III ступенів № 1 Корюківської міської ради;

- учитель Носівської загальноосвітньої школи І - I I I  
ступенів № 4 Носівської міської ради;

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І -  III ступенів № 29 Чернігівської міської ради;

- учитель Менської гімназії Менської міської ради 
Менського району;

- учитель Козелецької загальноосвітньої школи І -  III 
ступенів № 2 Козелецької селищної ради Козелецького 
району;

- учитель Озерянського закладу загальної середньої освіти 
І -  III ступенів Бобровицької міської ради Бобровицького 
району;

- учитель Бахмацької гімназії Бахмацької районної ради;

- завідувач кафедри біології Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидат 
біологічних наук, доцент (за згодою);

- учитель Височанської загальноосвітньої школи 
І -  III ступенів Височанської сільської ради Борзнянського 
району;

- доцент кафедри біології Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидат 
біологічних наук, доцент (за згодою);

- учитель Вертіївської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
імені М.П. Кирпоноса Вертіївської сільської ради Ніжинського 
району;

- учитель Чернігівського колегіуму №11 Чернігівської міської ради;

- учитель ліцею № 15;

- учитель Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного 
Прилуцької міської ради;
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СИЛКА 
Оксана Іванівна

- учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 9 
Ніжинської міської ради;



СКОРИНА 
Тетяна Василівна
СТРИНАДКО 
Олена Іванівна
ТВЕРДОВСЬКА 
Світлана Василівна
ТЕРЕБУН 
Марина Степанівна
ТРОФИМЕНКО 
Ольга Володимирівна
ТЮПІНА
Надія Володимирівна

ФЕДОРЧЕНКО 
Антоніна Юріївна
ШОЛОХ
Валентина Михайлівна

ШОСТАК 
Інна Михайлівна

- учитель Прилуцької загальноосвітньої школи І -  Ш ступенів № 9 
Прилуцької міської ради;

- учитель Корюківської загальноосвітню'! школи І -  Ш ступенів V: 4 
Корюківської міської ради;

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І -  Ш ступенів У_ " 
Чернігівської міської ради;

- учитель Ріпкинської загальноосвітню'! школи І-Ш  ступенів № 2 
Ріпкинського району;

- учитель Ніжинської загальноосвітню'! школи І -  Ш ступенів № 1 
Ніжинської міської ради;

- старший викладач кафедри біології Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 
(за згодою);

- учитель Чернігівського обласного педагогічного ліцею для 
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради;

- учитель комунального закладу Михайло-Коцюбинської 
гімназії Михайло-Коцюбинської селищної ради 
Чернігівського району;

- учитель Трисвятськослобідської загальноосвітньої школи 
І -  III ступенів Чернігівської районної ради.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

. си*й N.ь 36^7

Журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології

КАРПЕНКО 
Юрій Олександрович

ЛУКАШ
Олександр
Васильович

НІКИТЕНКО 
Наталія Вікторівна

АТАМАНЕНКО 
Тетяна Олександрівна 
ВИНИЧЕНКО 
Алла Михайлівна 
ВОЙЛО
Марина Віталіївна
КРАВЧЕНКО 
Сергій Вікторович 
КУЗЬМЕНКО 
Людмила Петрівна

КУЦЕНКО 
Олена Анатоліївна 
КИДИБА
Руслана Григорівна
КИРИЛЕНКО 
Лідія Іванівна
КОБЕЦЬ
Наталія Михайлівна
КОЛЬЯК 
Лариса Борисівна 
КРУПИНА 
Юрій Миколайович

завідувач кафедри екології та охорони природи 
Національного університет}’ «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, доцент 
(за згодою), голова журі;
професор кафедри екології та охорони природи 
Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, доктор біологічних наук, професор 
(за згодою), співголова журі;
методист відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, секретар 
журі.

Члени журі:
учитель Чернігівського ліцею з посиленою військово- 
фізичною підготовкою;
учитель Вересоцького закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради; 
учитель Чернігівської загальноосвітньої школиІ-Ш ступенів № 9 
Чернігівської міської ради;
учитель Ладанської гімназії Прилуцької районної ради;

доцент кафедри біології Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, кандидат біологічних 
наук, доцент (за згодою);
учительЧернігівськоїзагальноосвітнюїшколиІ-Ш ступенів №29 
Чернігівської міської ради;
заступник директора комунального закладу «Чернігівська 
обласна станція юних натуралістів» (за згодою); 
учитель Брусилівської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
Чернігівської районної ради;
учитель гімназії імені Пантелеймона Куліша м. Борзни 
Борзнянської районної ради;
учитель Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка 
Новгород-Сіверської міської ради;
учитель Карильської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
Коропської селищної ради;



ЛАВСЬКА 
Алла Анатоліївна 
ЛОБАНЬ
Лариса Олексіївна

МАРТИНЕНКО 
Ірина Г ригорівна 
МАТЮК
Валентина Василівна
ПЕНСЬКА
Інна Володимирівна
РАЙСЬКА 
Тамара Павлівна

РОЩА
Оксана Анатоліївна
САВОЛЄЙ 
Дар’я Григорівна
СТЕПАНОВА 
Людмила Василівна

ТЕРЕБУН 
Марина Степанівна 
ФЕДОРЧЕНКО 
Сніжана 
Володимирівна
ХАНДОГА 
Оксана Петрівна

ШОСТАК 
Інна Михайлівна
ЩЕРБИНА
Валентина
Миколаївна
ЯКОВЕНКО 
Олександр Іванович

учитель Менської гімназії Менської міської ради 
Менського району;
доцент кафедри біології Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, кандидат біологічних 
наук, доцент (за згодою);
учитель Бахмацької гімназії Бахмацької районної ради;

учитель Смяцької загальноосвітньої ніколи І-Ш  ступенів 
Новгород-Сіверської районної ради;
учитель Козелецької гімназії №1 Козелецької селищної 
ради Козелецького району;

учитель комунального навчального закладу 
Гончарівської гімназії Гончарівської селищної ради 
Чернігівського району;
учитель Корюківської загальноосвітньої школи
І -  III ступенів № 1 Корюківської міської ради; 
учитель Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської 
міської ради;
учитель «Ніжинської загальноосвітньої школи
І -  III ступенів № 17 Ніжинської міської ради 
Чернігівської області»;
учитель Ріпкинської загальноосвітньої школи І -  Ш ступенів № 2 
Ріпкинського району;
провідний спеціаліст відділу освіти Менської міської 
ради Менського району (за згодою);

учитель «Опорного закладу «Комунальний заклад 
«Киїнська загальноосвітня школа І - I I I  ступенів імені 
Костянтина Светенка Чернігівської районної ради 
Чернігівської області»;
учитель Трисвятськослобідської загальноосвітньої
школи І-Ш  ступенів Чернігівської районної ради;
учитель Озерянського закладу загальної середньої 
освіти І -  III ступенів Варвинської районної ради;

старший викладач кафедри екології та охорони природи 
Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка (за згодою).
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

Журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
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БАРАНОВСЬКИИ 
Микола Олександрович

КИБА
Людмила Михайлівна 

ГРІДЧИН
Юрій Миколайович

АФОНІНА 
Олена Олексіївна

БАРАНОВСЬКА 
Ольга Віталіївна

БАРБЕТОВА 
Олена Валеріївна 
БЕЗБОРОТЬКО 
Юрій Володимирович
БОРОВИК
Валентина Миколаївна
БОНДАРЕНКО 
Тетяна Віталіївна
ГАЛУШКА 
Олена Миколаївна 
ГАПОН
Наталія Володимирівна 
ГРЕБІНЬ
Валентина Миколаївна 
ГРИЦЕНКО 
Наталія Григорівна

ДЖУТОВА 
Любов Миколаївна

- професор кафедри географії Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, доктор географічних 
наук, професор (за згодою), голова журі;

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи 
І -  III ступенів № 13 Чернігівської міської ради, 
співголова журі;

- методист відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, секретар журі.

Члени журі:
- доцент кафедри географії Ніжинського державного 

університету імені Миколи Г оголя, кандидат 
географічних наук, доцент (за згодою);

- доцент кафедри географії Ніжинського державного 
університету імені Миколи Г оголя, кандидат 
географічних наук, доцент (за згодою);

- учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої 
школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов;

- учитель Патютинської загальноосвітньої школи
І-Ш  ступенів Козелецької селищної ради;

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І -  III ступенів № 3 Чернігівської міської ради;

З-
- учитель Семенівського закладу загальної середньої 

освіти І-Ш  ступенів № 1 Семенівської міської ради;
- учитель спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 

І-Ш  ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов;
- учитель Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-Ш  

ступенів № 10 (ліцей № 10) Прилуцької міської ради;
- учитель Прилуцької загальноосвітньої школи

І-Ш  ступенів № 9 Прилуцької міської ради;
- учитель Хмільницького навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний 
заклад» Чернігівської районної ради;

- учитель Головеньківської загальноосвітньої школи 
І-Ш  ступенів Височанської сільської ради Борзнянського 
району;



ДЕЙКУН
Інна Олексіївна
ДРОБ’ЯЗКО
Сергій Володимирович

ІВЛЄВА
Оксана Євгенівна
КАРПЕНКО 
Валентина Олександрівна
КЛЕЙНОС 
Наталія Іванівна 
КОБЕРНЮК 
Лариса Петрівна 
КОРНОУХ 
Людмила Іванівна 
КРАВЧЕНКО 
Володимир 
Миколайович
КРАВЧЕНКО 
Ярина Василівна
КУБРАК
Людмила Григорівна 
ЛОГВІН
Галина Вікторівна

МНЄВЕЦЬ
Людмила
Олександрівна
МОРОЗ
Тетяна Леонідівна 
НЕКРАСОВА 
Тетяна Олександрівна
НЕЧЕС
Ірина Миколаївна
ОСТАПЧУК
Валентина
Володимирівна
ПАРХОМЕНКО
Ірина Іванівна
ПІЦ
Ольга Василівна

учитель Ніжинської загальноосвітньої школи
І -  III ступенів № 15 Ніжинської міської ради; 
учитель Опорного закладу -  Остерська гімназія 
Остерської міської ради;
учитель Сновської гімназії Сновської міської ради 
Сновського району;
учитель Ніжинської гімназії № 2 Ніжинської міської 
ради;
учитель Карильської загальноосвітньої школи
І -  III ступенів Коропської селищної ради; 
учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 9 
Ніжинської міської ради;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 19 
Чернігівської МІСЬКОЇ ради;
учитель Довжицького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний 
навчальний заклад» Чернігівської районної ради; 
учитель Трисвятськослобідської загальноосвітньої
школи І -  III ступенів Чернігівської районної ради; 
учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої
школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов; 
учитель Опорного закладу «Деснянський навчально- 
виховний комплекс «гімназія -  загальноосвітня школа 
І ступеня» Деснянської селищної ради; 
учитель комунального закладу Михайло-Коцюбинської 
гімназії Михайло-Коцюбинської селищної ради
Чернігівського району;
учитель Замглайської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
Ріпкинського району;
учитель Сновської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 2 
Сновської міської ради Сновського району; 
учитель Носівської міської гімназії Носівської міської 
ради;
завідувач кафедри географії Ніжинського державного 
університету імені Миколи Г оголя, кандидат
географічних наук, доцент (за згодою); 
учитель Ніжинської загальноосвітню!' школи І-Ш  ступенів № 7 
Ніжинської міської ради;
учитель Сосницької гімназії ім. О.П. Довженка 
Сосницької селищної ради;
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ПОДУСТ 
Ірина Дмитрівна
ПОЗДНЯКОВА
Наталія Валентинівна
ПОМАЗАН
Олег Володимирович
РІЛОВА
Людмила
Олександрівна
СИВОГЛАЗ
Наталія Володимирівна
СОЛДАТОВА 
Марина Юріївна 
СОЛОВЕЙ 
Валентина Василівна 
СІГУТА 
Світлана 
Олександрівна 
ТАРАСЕНКО 
Ірина Олексіївна
ТРИГУБЕНКО 
Ольга Олександрівна 
ТРОЙНО 
Андрій Петрович

ФУРСА
Наталія Володимирівна 
ЧАВА
Сергій Анатолійович

ЧЕРНЯВСЬКА 
Ірина Василівна

ШУР
Олександр Семенович

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 34 
Чернігівської міської ради;

- учитель Добрянської загальноосвітньої школи І-Ш  
ступенів Ріпкинського району;

- учитель Прилуцької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № З 
імені Сергія Гордійовича Шовкуна Прилуцької міської ради;

- учитель Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-Ш  
ступенів № 6 (ліцей № 6) Прилуцької міської ради;

- учитель Новгород-Сіверської державної гімназії 
імені К.Д. Ушинського;

- учитель Рудьківського закладу загальної середньої освіти 
І-Ш  ступенів Бобровицької міської ради Бобровицького району;

- заступник директора Ріпкинської гімназії імені Софії 
Русової Ріпкинської районної ради;

- заступник директора Новгород-Сіверської гімназії № 1 
ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради;

- учитель ліцею № 15;

- учитель Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської 
міської ради;

- методист відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

- учитель Носівської міської гімназії Носівської міської ради;

- учитель комунального опорного закладу «Куликівський 
заклад загальної середньої освіти І -  III ступенів» 
Куликівської селищної ради;

- учитель Блистівського закладу загальної середньої 
освіти І -III ступенів Менської міської ради Менського 
району;

- учитель Новгород-Сіверської державної гімназії 
імені К.Д. Ушинського.
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наказ начальника Управління 
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№ 2 6 *7

Журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки

ШАДУРА-НИКИПОРЕІДЬ доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки 
Наталія Тимофіївна

ТКАЧ
Юлія Миколаївна

КУЗЬМЕНКО 
Тетяна Михайлівна
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БОНДАРЕНКО 
Тетяна Віталіївна 
БУЛАВЕНКО 
Світлана Дмитрівна 
ГІРЧАК
Наталія Леонідівна 
ГЛЕК
Алла Анатоліївна 
ГУСАР 
Наталія 
Миколаївна

ДЕРІЙ
Жанна
Володимирівна

ЕВТУШЕНКО 
Наталія Василівна

ЄРОШЕНКО 
Микола Іванович 
КИБА
Людмила Михайлівна
КОСТЮК 
Наталія Григорівна

Національного університету «Чернігівська політехніка», кандидат 
економічних наук, доцент (за згодою), голова журі;
завідувач кафедри кібербезпеки та математичного моделювання 
Національного університету «Чернігівська політехніка», доктор 
педагогічних наук, доцент (за згодою), співголова журі;
методист відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, секретар журі.

Члени журі:
учитель Семенівського закладу загальної середньої освіти 
І -  Ш ступенів № 1 Семенівської міської ради;
учитель «Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської ради 
Чернігівської області», кандидат педагогічних наук;
учитель загальноосвітньої спеціалізованої школи І-Ш  ступенів 
фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова; 
учитель ліцею № 15;

учитель Любецького опорного закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів ім. 12-ї гвардійської стрілецької Пінської 
Червонопрапорної ордена Суворова дивізії Любецької 
селищної ради Ріпкинського району;
завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки 
Національного університету «Чернігівська політехніка», 
доктор економічних наук, професор (за згодою);

доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, доцент;
учитель Рождественської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
Коропської селищної ради;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 13 
Чернігівської міської ради;
учитель Редьківського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний навчальний 
заклад» Чернігівської районної ради;



КРИВЕНКО 
Оксана Іванівна 
КУЗЬМЕНКО 
Оксана
Олександрівна
ЛОБОДА
Олена Михайлівна
МАКСИМОВА
Рімма Олександрівна
МІНІНА
Оксана Валеріївна 

ПОВХ
Наталія Іванівна

ПОНОМАРЕНКО 
Сергій Іванович

ПОЛЕВИК 
Ірина Петрівна 
ПОТИЛЬЧАК 
Тетяна Олександрівна 
ПРОНІКОВА 
Ірина Вікторівна

ПРОЦЕНКО 
Інна Вікторівна 
САЗОНЕНКО 
Людмила Анатоліївна 
САМОДОВА 
Оксана Юріївна 
СКЛЯРОВА 
Вікторія Юріївна 
СТЕБЛОВСЬКА 
Наталія Миколаївна 
ЧАВА
Сергій Анатолійович 

ЧИСТЮК
Людмила Віталіївна

учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 10 
Ніжинської міської ради;
учитель Ковпитської загальноосвітньої школи І -  Ш ступенів імені 
Героя Радянського Союзу І. М. Грачова Чернігівської районної 
ради;
учитель спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 
І -  ПІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов; 
учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І -  Ш ступенів № 1 
Ніжинської міської ради;
доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки 
Національного університету «Чернігівська політехніка», кандидат 
економічних наук, доцент (за згодою);
учитель комунального закладу загальної середньої освіти 
І -Ш  ступенів «Варвинський ліцей № 1» Варвинської селищної 
ради Варвинського району;
завідувач кафедри публічного управління та менеджменту 
організацій Національного університету «Чернігівська політехніка», 
кандидат економічних наук, доцент (за згодою); 
учитель Чернігівської загальноосвітню! школи І-Ш  ступенів № 20 
Чернігівської міської ради;
учитель Сосницької гімназії ім. О.П. Довженка Сосницької 
селищної ради;
старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін 
та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук; 
учитель Чернігівського обласного педагогічного ліцею для 
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради; 
учитель Трисвятськослобідської загальноосвітньої школи 
І -  III ступенів Чернігівської районної ради; 
учитель Корюківської гімназії Корюківської міської ради;

учитель Прилуцького закладу загальної середньої освіта І-Ш  
ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради; 
учитель Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської 
ради;
учитель комунального опорного закладу «Куликівський 
заклад загальної середньої освіти І -  III ступенів» 
Куликівської селищної ради;
учитель комунального закладу Ведильцівської загальноосвітнюї 
школи І -Ш  ступенів імені Героя Радянського Союзу 
А.Ф. Блашкуна Михайло-Коцюбинської селищної ради 
Чернігівського району.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

ПА.

Журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

ПУЗИРНИИ 
Вячеслав Феодосійович

СЕЛЕЦЬКИЙ 
Олексій Вікторович

ПОЦЕЛУИКО 
Юлія Іванівна

БІЛОДІД
Аліна Володимирівна
БОБРУЙКО 
Володимир Анатолійович
г о л о м о з и к
Ірина Миколаївна 
ГРАБ
Оксана Михайлівна 
ДЕЙКО
Лариса Михайлівна

ДЕРЕВ’ЯНКО 
Лариса Петрівна
ДОВБНЯ 
Олена Миколаївна

ДОЦЕНКО 
Ніна Василівна
ДРУЖИНІНА 
Г алина Федорівна
ЄРМОЛЕНКО
Валентина
Володимирівна

- завідувач кафедри трудового права, адміністративного права 
та процесу Навчально-наукового інституту права і 
соціальних технологій Національного університету «Чернігівська 
політехніка», доктор юридичних наук, професор (за згодою), 
голова журі;

- декан юридичного факультету Навчально-наукового 
інституту права і соціальних технологій Національного 
університету «Чернігівська політехніка», кандидат юридичних 
наук (за згодою), співголова журі;

- методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
К. Д. Ушинського, секретар журі.

Члени журі:
- учитель Ічнянського закладу загальної середньої освіти 

І -  Ш ступенів № 4 Ічнянської міської ради;
- директор Чернігівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою);
- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І—III ступенів 

№ 13 Чернігівської міської ради Чернігівської області;
- учитель гімназії імені Пантелеймона Куліша м. Борзни 

Борзнянської районної ради;
- учитель Опорного закладу «Деснянський навчально- 

виховний комплекс «гімназія -  загальноосвітня школа 
І ступеня» Деснянської селищної ради;

- учитель Лосинівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
Лосинівської селищної ради Ніжинського району;

- учитель Блистівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-Ш  ступенів-дитячий садок» 
Новгород-Сіверської районної ради;

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 10 
Чернігівської міської ради;

- учитель Чернігівської загальноосвітню'! школи І-Ш  ступенів №30 
Чернігівської міської ради;

- учитель Чернігівської загальноосвітню'! школи І-Ш ступенів № 21 
Чернігівської міської ради Чернігівської області;



КОЛОМІЄЦЬ 
Наталія Володимирівна

КОСТЮЧИНА 
Інга Іванівна
КОЧИНА
Олександра Сергіївна

КРАПИВНИЙ 
Ярослав Миколайович
ЛЕОНТІЄВА 
Людмила Василівна
ЛИТВИНЕНКО 
Валентина Миколаївна

МАРЦЕНЮК 
Людмила Віталіївна
ПАНЬОК
В’ячеслав Іванович

ПИРКОВСЬКА 
Олеся Василівна
ПЛОТШКОВА
Валентина
Володимирівна
ПОВХ
Сергій Володимирович
СУСЛО 
Ольга Іванівна
ЧУЧВАГА
Світлана Михайлівна
ШЕСТАК
Лілія Володимирівна 

ЮЗВИК
Лілія Олександрівна

- завідувач кафедри кримінального права та правосуддя Навчально- 
наукового інституту права і соціальних технологій 
Національного університету «Чернігівська політехніка», доктор 
юридичних наук, доцент;

- учитель Борзнянської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів імені 
Христини Алчевської Борзнянської районної ради;

- доцент кафедри цивільного права, господарського права та процесу 
Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Національного університету «Чернігівська політехніка», кандидат 
юридичних наук;

- учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів №15 
Ніжинської міської ради;

- учитель Макошинського закладу загальної середньої освіти 
І -Ш  ступенів Менської міської ради Менського району;

- доцент кафедри трудового права, адміністративного права та 
процесу Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Національного університету «Чернігівська політехніка», 
кандидат юридичних наук, доцент (за згодою);

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів №29 
Чернігівської міської ради;

- учитель Опорного закладу «Деснянський навчально-виховний 
комплекс «гімназія - загальноосвітня школа І ступеня» Деснянської 
селищної ради;

- заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області;

- учитель комунального закладу «Городнянський ліцей №2» 
Городнянської міської ради;

- учитель Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської міської 
ради; 'V'

- учитель Ріпкинської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 2 
Ріпкинського району;

- учитель Замглайської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
Ріпкинського району;

- доцент кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені КД. Ушинського, кандидат юридичних наук, доцент;

- учитель Прилуцької гімназії № Іім. Георгія Вороного Прилуцької 
міської ради.
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Журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

47

ГОРОШКО 
Юрій Васильович

ІВАНЕЦЬ 
Сергій Анатолійович

БАРАНОВА 
Олена Єгорівна

БАЗИЛЕВИЧ 
Володимир Маркович

БОНДАРЕНКО 
Сергій Михайлович
БОНДАРЕНКО 
Артем Олександрович
БОНДАРЧУК 
Наталія Іванівна
ВІННИЧЕНКО 
Євгеній Федорович

ГАХ
Сергій Олексійович
ГОЛОВАН 
Людмила Михайлівна
ГРИЦЕНКО 
Микола Олексійович
ДАВИДЕНКО 
Павло Андрійович

- завідувач кафедри інформатики і обчислювальної техніки 
Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор 
(за згодою), голова журі;

- директор Навчально-наукового інституту електронних та 
інформаційних технологій Національного університету 
«Чернігівська політехніка», кандидат технічних наук, доцент 
(за згодою), співголова журі;

- методист відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського, секретар журі.

Члени журі:
- завідувач кафедри інформаційних та комп’ютерних систем 

Національного університету «Чернігівська політехніка», кандидат 
економічних наук, доцент (за згодою);

- учитель Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-Ш  
ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради;

- учитель Прилуцької загальноосвітньої школи І -  Ш ступенів № 2 
Прилуцької міської ради;

- учитель Добрянської загальноосвітньої школи 
І -  III ступенів Ріпкинського району;

- доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки 
Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені ТГ. Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою);

- учитель «Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської ради 
Чернігівської області»;

- учитель Чернігівського ліцею з посиленою військово- 
фізичною підготовкою;

- учитель Тиницької загальноосвітньої школи І - I I I  ступенів 
Бахмацької районної ради;

- старший викладач кафедри природничо-математичних 
дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в 
освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;



ЄВТУШЕНКО 
Наталія Василівна

ЗАЙЦЕВ
Сергій Васильович

ЗАКРЕВСЬКА 
Євгенія Сергіївна

ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Олександр
Станіславович
ЗУБ
Володимир
Володимирович
КІЗУБ
Ігор Борисович
КОВАЛЕНКО 
Оксана Іванівна 
КОРНІЄЦЬ 
Олександр 
Миколайович

КОРОБКО 
Оксана Михайлівна
КОСТЮЧЕНКО 
Андрій Олександрович

ЛІПІН
Володимир Павлович

МАКСИМИХІНА 
Світлана Валеріївна

МАТЮШКІН
Максим
В олодимирович

МОШЕЛЬ 
Микола Васильович

- доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, доцент;

- професор кафедри інформаційних та комп’ютерних систем 
Національного університету «Чернігівська політехніка», доктор 
технічних наук, доцент (за згодою);

- старший викладач кафедри природничо-математичних 
дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

- учитель комунального опорного закладу «Куликівський 
заклад загальної середньої освіти І -  III ступенів» 
Куликівської селищної ради;

- директор Прилуцького закладу загальної середнюї освіти І-Ш  
ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради;

- учитель Гмирянського закладу загальної середньої освіти 
І -  III ступенів Ічнянської міської ради;

- учитель спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 
І -  III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов;

- старший викладач кафедри природничо-математичних 
дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в 
освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

- учитель Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської 
міської ради;

- старший викладач кафедри інформатики і обчислювальної 
техніки Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук (за згодою);

-учитель Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного 
Прилуцької міської ради;

- учитель Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка 
Новгород-Сіверської міської ради;

- доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, кандидат 
технічних наук;

- професор кафедри інформаційно-вимірювальних 
технологій, метрології та фізики Національного університету 
«Чернігівська політехніка», доктор технічних наук, професор 
(за згодою);
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ОЛЕКСІЄНКО
Сергій Олександрович

ПОКРИШЕНЬ 
Дмитро Анатолійович

ПРИСТУПА 
Анатолій Леонідович

РАКУТА
Валерій Михайлович

РОМАШКО 
Роман Олексійович 
СЕМЕНЕЦЬ 
Наталія Володимирівна
СИСА
Дмитро
Миколайович
СКІТЕР
Ігор Семенович

СУК
Андрій Петрович

ХАРЧЕНКО
Володимир
Миколайович
ХОРОШОК
Сергій Володимирович
ХРОЛ
Наталія Петрівна

ШКАРДИБАРДА 
Микола Іванович

ШОЛОМ 
Г анна Іванівна

доцент кафедри природничо-математичних дисциплін 
та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського, кандидат технічних наук; 
завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, доцент; 
завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних 
технологій, метрології та фізики Національного університету 
«Чернігівська політехніка», кандидат технічних наук, доцент 
(за згодою);
старший викладач кафедри природничо-математичних
дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в
освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;
учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 15
Ніжинської міської ради Чернігівської області;
учитель Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської міської ради;

д иректор Навчально-наукового інформаційно-обчислювального 
центру Національного університету «Чернігівська політехніка» (за 
згодою);
доцент кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії 
Національного університету «Чернігівська політехніка», кандидат 
фізико-математичних наук, доцент (за згодою); 
старший викладач кафедри природничо-математичних 
дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в 
освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського; 
старший викладач кафедри інформаційних технологій 
та аналізу даних Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя (за згодою);
учитель Коропської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
ім. Т.Г. Шевченка Коропської селищної ради;
учитель загальноосвітньої спеціалізованої школи 
І - І І І  ступенів фізико-математичного профілю № 12 
м. Чернігова;
старший викладач кафедри інформатики і обчислювальної 
техніки Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка (за згодою);
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи 
І -  III ступенів № 20 Чернігівської міської ради, кандидат 
педагогічних наук.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника Управління
освіта \ ваута обласної
держ авн ої адм ініст рації
Л .Ш . 'Ю ї В  № ІЬН

Журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
інформаційних технологій

ПОКРИШЕНЬ 
Дмитро Анатолійович

ГОРОШКО 
Юрій Васильович

СМІРНОВА 
Олена Миколаївна

БОНДАРЕНКО 
Артем Олександрович
БОНДАРЕНКО 
Сергій Михайлович
ВІННИЧЕНКО 
Євгеній Федорович

ГАХ
Сергій Олексійович 
ГОЛОВАН 
Людмила Михайлівна
ГОЛОВАЧ 
Світлана Миколаївна
ДАВИДЕНКО 
Павло Андрійович

ДМИТРУК 
Тетяна Юріївна 
ЕВТУШЕНКО 
Наталія Василівна

завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського 
обласного інституту п іслядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, доцент, 
голова журі;
завідувач кафедри інформатики і обчислювальної 
техніки Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор 
(за згодою), співголова журі;
методист відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського, секретар журі.

Члени журі:
учитель Прилуцької загальноосвітньої школи І -  Ш ступенів № 2 
Прилуцької міської ради;
учитель Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-Ш  
ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради; 
доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки 
Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою); 
учитель «Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської ради 
Чернігівської області»;
учитель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною 
підготовкою;
учитель комунального навчального закладу Гончарівської гімназії 
Гончарівської селищної ради Чернігівського району; 
старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін 
та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І -  Ш ступенів № З 
Чернігівської міської ради;
доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, доцент;



ЗАКРЕВСЬКА - старший викладач кафедри природничо-математичних
Євгенія Сергіївна дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського;

ІВАНЕЦЬ - директор Навчально-наукового інституту електронних та
Сергій Анатолійович інформаційних технологій Національного університету «Чернігівська

політехніка», кандидат технічних наук, доцент (за згодою);
ІВАНОВА учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 33
Людмила Володимирівна Чернігівської міської ради;
КІЗУБ - учитель Гмирянського закладу загальної середньої освіти
Ігор Борисович І — Ш ступенів Ічнянської міської ради;
КОВАЛЕНКО - учитель спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 І -  Ш ступенів
Оксана Іванівна з поглибленим вивченням іноземних мов;
КОРНІЄЦЬ - старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та
Олександр інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського
Миколайович обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

імені КД. Ушинського;
КОРОБКО - учитель Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської ради;
Оксана Михайлівна
КОСТЮЧЕНКО - старший викладач кафедри інформатики і обчислювальної
Андрій Олександрович техніки Національного університету «Чернігівський колегіум»

імені Т.Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук (за згодою); 
КРУТЧЕНКО - заступник директора Ріпкинської загальноосвітньої школи
Наталія Анатоліївна І -Ш  ступенів № 2 Ріпкинського району;
ЛЕМЕШОВЕЦЬ - учитель спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи №1 з
Анна Володимирівна поглибленим вивченням іноземних мов;
ЛІШН -учитель Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного
Володимир Павлович Прилуцької міської ради;
ЛІТОШ - старший викладач кафедри природничо-математичних
Юрій Миколайович дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в

освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

МАКСИМИХША - учитель Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майсгренка
Світлана Валеріївна Новгород-Сіверської міської ради;
МАТЮШКІН - доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та
Максим інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського
Володимирович обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

імені К.Д. Ушинського, кандидат технічних наук;
МІНЕНКО - учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів №34

Вікторія Олександрівна Чернігівської міської ради;
МОГИЛЬНА - заступник директора Ріпкинської гімназії імені Софії Русової
Наталія Михайлівна Ріпкинської районної ради;
НІМЕЦЬ - учитель Козелецької гімназії № 1 Козелецької селищної ради
Ольга Володимирівна Козелецького району;
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ОЛЕКСІЄНКО
Сергій Олександрович

ПОЛОВЕЦЬКА 
Світлана Миколаївна

ПРИСТУПА 
Анатолій Леонідович

РАКУТА
Валерій Михайлович

СИСА
Дмитро Миколайович

САПЕТОВА 
Людмила Анатоліївна
СЕМЕНЕЦЬ 

Наталія Володимирівна 
СЕРДЮК 
Алла Анатоліївна 
СЕРДЮК 
Людмила Іванівна 
СУК
Андрій Петрович

ХОРОШОК
Сергій Володимирович 
ХРОЛ
Наталія Петрівна
ЦИБУЛЯ 
Сергій Дмитрович

ШОЛОМ 
Г анна Іванівна

- доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, кандидат технічних наук;
учитель опорного закладу «Деснянський навчально-виховний 
комплекс «гімназія -  загальноосвітня школа І ступеня» 
Деснянської селищної ради;

- завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 
метрології та фізики Національного університету «Чернігівська 
політехніка», кандидат технічних наук, доцент (за згодою);

■ старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін 
та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського;

■ директор Навчально-наукового інформаційно-обчислювального 
центру Національного університету «Чернігівська політехніка» (за 
згодою);

■ учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І -  Ш ступенів №7 
Чернігівської міської ради;

■ учитель Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської міської ради;

учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів № 9 
Ніжинської міської ради;

■ учитель Талалаївської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів 
Талалаївської селищної ради;

• старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін 
та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського;

■ учитель Коропської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів
ім. ТГ. Шевченка Коропської селищної ради;

# _____
■ учитель загальноосвітньої спеціалізованої школи І-Ш  ступенів 

фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова;
- директор Начально-наукового інституту механічної інженерії, 

технологій та транспорту Національного університету 
«Чернігівська політехніка», професор (за згодою);

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш  ступенів №20 
Чернігівської міської ради, кандид ат педагогічних наук.

52
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

7еР. Ж9І>№ З«**?

Журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з трудового навчання (технологій)

МАЗУРЕНКО 
Світлана Г ригорівна

ДЖЕВАГА 
Григорій Васильович

РОВНИК 
Ірина Анатоліївна

БІЖОВЕЦЬ 
Юрій Михайлович 
БРЕДЮК
Олена Володимирівна

ВАСИЛЕВСЬКА 
Тамара Миколаївна 
ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ 
Андрій Валерійович 
ВОЛЕРТ
Володимир Леонідович 
ГІЛЬ
Наталія Іванівна 
ГОРБЕНКО 
Лариса Василівна 
ДЖЕВАГА 
Алла Миколаївна

КАЛАЙДА 
Світлана Миколаївна 
КОКОША 
Тарас Миколайович

- доцент кафедри професійної освіти та безпеки 
життєдіяльності Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук, 
доцент (за згодою), голова журі;

- доцент кафедри педагогіки, психології і методики 
технологічної освіти Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою), співголова журі;

- методист відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, секретар журі.

Члени журі:
- учитель Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської 

міської ради;
- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І—ІП 

ступенів № 34 Чернігівської міської ради;

- учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І—ІП ступенів № 10 
Ніжинської міської ради;

- учитель Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка 
Новгород-Сіверської міської ради;

- учитель загальноосвітньої спеціалізованої школи І-Ш ступенів 
фізико-математичнош профілю № 12 м. Чернігова;

- учитель Прилуцького закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів № 7 (ліцею № 7) Прилуцької міської ради;

- учитель Ніжинської загальноосвітньої школи І -  ПІ ступенів № 9 
Ніжинської міської ради;

- навчальний майстер кафедри професійної освіти та безпеки 
життєдіяльності Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка, (за згодою);

- учитель Ріпкинської гімназії імені Софії Русової 
Ріпкинської районної ради;

- учитель Ічнянської гімназії імені Васильченка Ічнянської 
міської ради;
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КОЛЕСНИК 
Олександр Васильович 
КУКОБКО 
Олександр Петрович 
ЛОГВИНЕНКО 
Валерій Петрович

МАКЛЮК 
Олена Григорівна

МЕКШУН 
Анатолій Вікторович
НАУМЕНКО
Володимир
Миколайович
ПАНАХНО
Володимир
Володимирович
ПОПСУЙ 
Наталія Василівна 
ПИСАРЕВА 
Неля Вікторівна 
РАДЧЕНКО 
Олександр 
Анатолійович 
РИМАРЄВА 
Наталія Петрівна

СЕМЕНЧУК 
Ольга Іванівна

ХОВРИЧ
Микола
Олександрович

ХОМАЗЮК 
Ярослав Вікторович
ХОМЕНКО 
Ірина Миколаївна 
ЧЕПУРНА 
Оксана Анатоліївна 
ШУЛЯК
Володимир Миколайович

- учитель Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-Ш  
ступенів № 6 (ліцей № 6) Прилуцької міської ради;

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 34 
Чернігівської міської ради;

- учитель Менського опорного закладу загальної середньої 
освіти І-Ш ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської ради 
Менського району;

- учитель комунального закладу «Городнянський ліцей № 1» 
Городнянської міської ради;

- учитель Чернігівської загальноосвітню!' школи І-Ш  ступенів № З 
Чернігівської міської ради;

- учитель Прилуцької загальноосвітню!' школи І —Ш ступенів №3 
імені Сергія Гордійовича Шовкуна Прилуцької міської ради;

- учитель Ніжинської загальноосвітню!' школи І-Ш ступенів № 15 
Ніжинської міської ради;

- учитель Чернігівської загальноосвітню!' школи І-Ш ступенів № З 
Чернігівської міської ради;

- учитель Чернігівської загальноосвітню!' школи І-Ш ступенів № 35 
Чернігівської міської ради;

- викладач Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу 
ім. ІЯ. Франка, кандидат педагогічних наук (за згодою);

- учитель Опорного закладу «Деснянський навчально-виховний 
комплекс «гімназія - загальноосвітня школа І ступеня» 
Деснянської селищної ради;

- учитель Бахмацької загальноосвітню!' школи І-Ш  ступенів № 1 
Бахмацької районної ради;

- завідувач кафедри технологічної освіти та інформатики 
Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент 
(за згодою);

- учитель комунального закладу «Городнянський ліцей №1» 
Городнянської міської ради;

- учитель Чернігівської загальноосвітню!’ школи І-Ш  ступенів № 18 
Чернігівської міської ради;

- учитель Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича 
Затолокіна Прилуцької міської ради;

- методист міського методичного кабінету Управління освіти 
Ніжинської міської ради (за згодою).

Ректор ЧОІППО імені К.Д. Ушинського
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

Склад комісій із підготовки завдань 
III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів

БАРАН
Г анна Василівна

ГАЛЬОНКА 
Олексій Анатолійович

МАТЮШКІНА 
Тетяна Павлівна

МОЛОЧКО 
Світлана Рашитівна

ЛАРІНА
Тетяна Валеріївна

БАШЕВА 
Інна Миколаївна

БОЙКО
Марина Іванівна 

КОВАЛЬ
Валентина Михайлівна

ЛОСЬ
Олена Вікторівна

1 .Українська мова та література
- завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики 

їх викладання Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 
кандидат філологічних наук, доцент, голова комісії.

Члени комісії:
- доцент кафедри філологічних дисциплін та методики 

їх викладання Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 
кандидат педагогічних наук, доцент;

- доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх 
викладання Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 
кандидат педагогічних наук, доцент;

- старший викладач кафедри філологічних дисциплін та 
методики їх викладання Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

2. Англійська мова
- завідувач кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою), голова комісії;

Члени комісії: $
- старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики 

їх викладання Чернігівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

- старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики 
їх викладання Чернігівського обласного інституту
післяд ипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

- старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики 
їх викладання Чернігівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

3. Французька мова

- доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування 
Національного університету «Чернігівська політехніка», 
кандидат філологічних наук, доцент (за згодою) голова 
комісії



БУЛГАКОВА 
Євгенія Костянтинівна

КОРЖ
Валентина Анатоліївна

УДОВИЧЕНКО 
Надія Костянтинівна

ОДІНЦОВА 
Лілія Петрівна

УШАКОВА 
Людмила Іванівна

МАТЮШКІНА 
Тетяна Павлівна

КИСЕЛЬОВА 
Ніна Василівна
ПОНОМАРЕНКО 
Антоніна Петрівна

МОКРОГУЗ 
Олександр Петрович

ВОЛИНЕЦЬ 
Андрій Андрійович

КОРОПАТНИК 
Михайло Михайлович
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Члени комісії:

■ методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін
Чернігівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І-Ш ступенів № 29 Чернігівської міської ради.

4. Німецька мова

■ доцент кафедри німецької мови Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних 
наук, доцент (за згодою), голова комісії;

Члени комісії:
■ методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін

Чернігівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

- викладач кафедри іноземних мов Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

5. Російська мова та література

■ доцент кафедри філологічних дисциплін та 
методики їх викладання Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 
канд идат педагогічних наук, доцент, голова комісії.

Члени комісії:
■ учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 

№ 13 Чернігівської міської ради;
■ методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін 

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

6 .Історія

■ завідувач кафедри суспільних дисциплін та методики 
їх викладання Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 
кандидат педагогічних наук, доцент, голова комісії.

Члени комісії:
- старший викладач кафедри суспільних дисциплін та методики 

їх викладання Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 
кандидат філософських наук;

- доцент кафедри суспільних дисциплін та методики їх 
викладання Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 
кандидат історичних наук, доцент;



НЕСТЕРЕНКО
Лідія Олександрівна

ЛОСЬ
Валерій Миколайович

ПИХТАР 
Микола Петрович

ТУР
Г анна Іванівна

КУРМАКОВА 
Ірина Миколаївна

ГРУЗНОВА 
Світлана Вікторівна

КУПЧИК 
Олена Юріївна

САМОЙЛЕНКО 
Павло Васильович

ЯНЧЕНКО 
Віктор Олексійович

БОГДАН
Тетяна Миколаївна

- доцент кафедри суспільних дисциплін та методики їх 
викладання Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 
кандидат історичних наук, доцент.

7. Математика

- професор кафедри прикладної математики 
Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», доктор фізико-математичних наук (за 
згодою), голова комісії.

Члени комісії:
- доцент кафедри математичного аналізу і 

диференціальних рівнянь Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою);

- методист відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, кандидат 
педагогічних наук.

8. Хімія

- завідувач кафедри хімії, технологій та фармації 
Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, доктор технічних наук, професор 
(за згодою), голова комісії;

Члени комісії:
- доцент кафедри хімії, технологій та фармації 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, кандидат хімічних наук, доцент(за 
згодою);

- доцент кафедри харчових технологій Національного 
університету «Чернігівська політехніка», кандидат технічних 
наук (за згодою);

- доцент кафедри хімії, технологій та фармації 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 
Т.Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент 
(за згодою);

- доцент кафедри хімії, технологій та фармації Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 
кандидат фармацевтичних наук, доцент (за згодою).

9. Астрономія
- доцент кафедри дошкільної та початкової освіти 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук, 
доцент (за згодою), голова комісії.



БОГДАН
Владислав
Володимирович
ЯЧНИЙ 
Г еннадій 
Миколайович

ДАВИДЕНКО 
Андрій Андрійович

НАУМЧИК 
Павло Іванович

ЯЧНИЙ
Геннадій Миколайович

ТРЕТЯК
Олександр Петрович

МЕХЕД
Ольга Борисівна

НІКИТЕНКО 
Наталія Вікторівна

ПОЛЕТАЙ
Вячеслав Миколайович

КАРПЕНКО 
Юрій Олександрович
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Члени комісії: 

- учитель ліцею № 15;

- завідувач відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

10. Фізика

- професор кафедри природничо-математичних дисциплін та 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, доктор 
педагогічних наук, професор, голова комісії.

Члени комісії:
- доцент кафедри інформаційно-вимірювальних 

технологій, метрології та фізики Національного 
університету «Чернігівська політехніка», кандидат 
педагогічних наук (за згодою);

- завідувач відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

11. Біологія
- декан природничо-математичного факультету 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, 
доцент (за згодою), голова комісії.

Члени комісії:
- завідувач кафедри біології Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидат 
біологічних наук, доцент (за згодою);

- методист відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

- доцент кафедри біології Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 
кандидат біологічних наук, доцент (за згодою).

12. Екологія
- завідувач кафедри екології та охорони природи 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 
Т.Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, доцент (за 
згодою), голова комісії.



ЛУКАШ
Олександр Васильович

ЛОБАНЬ
Лариса Олексіївна

НІКИТЕНКО 
Наталія Вікторівна

БАРАНОВСЬКИЙ 
Микола Олександрович

БАРАНОВСЬКА 
Ольга Віталіївна

ОСТАПЧУК
Валентина
Володимирівна
ЯЧНИЙ
Г еннадій Миколайович

ШАДУРА-НИКИПОРЕЦЬ 
Наталія Тимофіївна

МІШНА
Оксана Валеріївна

КУЗЬМЕНКО 
Тетяна Михайлівна

ТКАЧ
Юлія Миколаївна
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Члени комісії: 

професор кафедри екології та охорони природи 
Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, доктор біологічних наук, професор 
(за згодою);
доцент кафедри біології Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, кандидат біологічних 
наук, доцент (за згодою);
методист відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

13. Географія
професор кафедри географії Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, доктор географічних 
наук, професор (за згодою), голова комісії.

Члени комісії:
доцент кафедри географії Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, кандидат 
географічних наук, доцент (за згодою);
завідувач кафедри географії Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, кандидат географічних 
наук, доцент (за згодою);
завідувач відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

14.Економіка
■ доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки 

Національного університету «Чернігівська політехніка», 
кандидат економічних наук, доцент (за згодою), голова 
комісії.

Члени комісії:
доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки 
Національного університету «Чернігівська політехніка», 
кандидат економічних наук, доцент (за згодою); 
методист відділу природничо-математичних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського; 
завідувач кафедри кібербезпеки та математичного 
моделювання Національного університету «Чернігівська 
політехніка», доктор педагогічних наук, доцент (за згодою).



ПУЗИРНИЙ
Вячеслав Феодосійович

ПОЦЕЛУЙКО 
Юлія Іванівна

ШЕСТАК
Лілія Володимирівна

ГОРОШКО 
Юрій Васильович

ВІННИЧЕНКО 
Євгеній Федорович

КОСТЮЧЕНКО 
Андрій Олександрович

ЛІТОШ
Юрій Миколайович

ШКАРДИБАРДА 
Микола Іванович

ПОКРИШЕНЬ 
Дмитро Анатолійович
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15 .Правознавство

- професор кафедри трудового права, адміністративного 
права та процесу Навчально-наукового інституту права і 
соціальних технологій Національного університету 
«Чернігівська політехніка», доктор юридичних наук, 
професор (за згодою), голова комісії.

Члени комісії:
- методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін 

Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

- доцент кафедри суспільних дисциплін та методики їх 
викладання Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 
кандидат юридичних наук, доцент.

16. Інформатика
- завідувач кафедри інформатики і обчислювальної 

техніки Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка, доктор педагогічних 
наук, професор (за згодою), голова комісії.

Члени комісії:
- доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук, 
доцент (за згодою);

- старший викладач кафедри інформатики і обчислювальної 
техніки Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук (за згодою);

- старший викладач кафедри природничо-математичних 
дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в 
освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

- старший викладач кафедри інформатики і обчислювальної 
техніки Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Г. Шевченка (за згодою).

17. Інформаційні технології
- завідувач кафедри природничо-математичних 

дисциплін та інформаційно-комунікаційних 
технологій в освіті Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, 
доцент, голова комісії.



КОРНІЄЦЬ
Олександр Миколайович

РАКУТА
Валерій Михайлович

СУК
Андрій Петрович

МАЗУРЕНКО 
Світлана Григорівна

ДЖЕВАГА 
Григорій Васильович

РОВНИК 
Ірина Анатоліївна

18
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Члени комісії:

старший викладач кафедри природничо-
математичних дисциплін та інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського;
старший викладач кафедри природничо-
математичних дисциплін та інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського;
старший викладач кафедри природничо-
математичних дисциплін та інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського.
Трудове навчання (технології)
доцент кафедри професійної освіти та безпеки 
життєдіяльності Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою), голова комісії.

Члени комісії:
доцент кафедри педагогіки, психології і методики 
технологічної освіти Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою);
методист відділу природничо-математичних 
дисциплін Чернігівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені 
К.Д. Ушинського.

Ректор ЧОІППО імені К.Д. Ушинського
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

№ Ы Ь

Експерти-консультанти III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
із навчальних предметів

Українська мова та література

ЖИЛА - завідувач кафедри української мови і літератури
Світлана Олексіївна Національного університету «Чернігівський колегіум»

імені Т.Г. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор 
(за згодою).

Історія

ЖЕЛІБА - доцент кафедри політології, права та філософії
Олександр Володимирович Ніжинського державного університету імені Миколи

Гоголя, кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою).

Правознавство

КОЛОДІЙ - завідувач кафедри цивільного, господарського права та
Інна Миколаївна процесу Навчально-наукового інституту права і соціальних

технологій Національного університету «Чернігівська 
політехніка», кандидат юридичних наук, доцент 
(за згодою).

Математика

БАЛЮНОВ - доцент кафедри кібербезпеки та математичного
Олексій Олександрович моделювання Національного університету «Чернігівська

політехніка», кандидат фізико-математичних наук, доцент 
(за згодою).

Англійська мова

доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх 
викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, кандидат 
педагогічних наук.

Французька мова

старший викладач кафедри прикладної лінгвістики 
Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя (за згодою).

Німецька мова

завідувач кафедри німецької мови Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат 
філологічних наук, доцент (за згодою).

БРИТАН
Юлія Володимирівна

КОПЕНКІНА
Людмила
Олександрівна

БЛАЖКО 
Марія Іванівна



ЧЕРЕДНИК 
Тетяна Палівна

ТІТЕГГЕТА
Олександр Макарович

БОЙКО
Микола Павлович

МАКЕЙ
Олександр Павлович

ЛІТОШ
Юрій Миколайович

ДАВИДЕНКО 
Андрій Андрійович

ФЕДУН
Олександр
Миколайович

СЛЮТА
Аліна Миколаївна

ШОВКУН 
Тетяна Миколаївна

Російська мова та література
- доцент кафедри германської філології Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 
кандидат філологічних наук, доцент (за згодою).

Фізика
- доцент кафедри фізики і астрономії Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент (за згодою).

Астрономія

- доцент кафедри фізики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук, доцент 
(за згодою).

Хімія

- старший викладач кафедри хімії, технологій та фармації 
Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка (за згодою).

Інформатика

- старший викладач кафедри природничо-математичних 
дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинськош.

Інформаційні технології

- професор кафедри природничо-математичних дисциплін та 
методики їх викладання Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 
доктор педагогічних наук, професор.

Біологія

- старший викладач кафедри біології Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 
канди дат біологічних наук (за згодою).

Екологія

- старший викладач кафедри екології та охорони природи 
Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук 
(за згодою).

Г еографія

- доцент кафедри географії Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, кандидат 
географічних наук, доцент (за згодою).
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Економіка

- доцент кафедри математики та економіки Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 
кандидат економічних наук, доцент (за згодою).

Трудове навчання (технології)

- учитель Чернігівської загальноосвітньої школи І -  Ш ступенів №3 
Чернігівської міської ради.

Ректор ЧОІППО імені К.Д. Ушинського
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

ГРАФІК
проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів

Назва олімпіади Клас Дата
проведен

-ня

Поча
ток

ОЛІМП.

Кіл.
тур.

Кіл-ть 
годин 
на всі 
тури

Місце
проведення
олімпіади

Кіл-
ть

учас
ників

Дата
подачі

апеляції

1. Українська 
мова та 
література

8-11 10.01.20 10.00 1 4 год. Ліцей № 15 
вул. Козацька,4-Б 
т. 5-37-27

204 15.01.20

2. Фізика 8-11 11.01.20 10.00 2 5 год. СЗСШ №1 з 
поглибленим 
вивченням 
іноземних мов 
Проспект Миру, 40 
т. 77-88-04

201 16.01.20

3 . Історія 8-11 11.01.20 10.00 1 4 год. ЗОШ І-ІІІ ст. №19 
вул.Мстиславська,76 
тел. 72-70-52

202 16.01.20

4. Англійська 
мова

9-11 12.01.20 10.00 3 6 год. Ліцей № 15 
вул. Козацька,4-Б 
т. 5-37-27

154 16.01.20

5. Хімія 8-11 12.01.20 10.00 1 4 год. ЗОШ І- III ст. №19 
вул.Мстиславська,76 
тел. 72-70-52

203 16.01.20

6. Російська 
мова та 
література

9-11 18.01.20 10.00 1 4 год. Колегіум № 11 
проспект Миру, 137 
т. 5-34-13

131 23.01.20

7. Географія 8-11 18.01.20 10.00 1 4 год. Колегіум № 11 
проспект Миру, 137 
т. 5-34-13

202 23.01.20

8. Математика 7-11 19.01.20 10.00 І тур 4 год. Ліцей № 15 
вул. Козацька,4-Б 
т. 5-37-27

259 23.01.20

9. Правознавство 9-11 19.01.20 10.00 1 4 год. СЗСШ №1 з 
поглибленим 
вивченням 
іноземних мов 
Проспект Миру, 40 
т. 77-88-04

149 23.01.20

10. Біологія 8-11 25.01.20 10.00 1 4 год. Ліцей №32 
вул. Шевчука, 11 
т. 72-90-98

204 30.01.20
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11. Французька 
мова

9-11 25.01.20 10.00 3 6 год. Ліцей № 32, 
вул. Шевчука, 11 
т. 72-90-98

18 30.01.20

12.Математика 7-11 26.01.20 10.00 II
тур

4 год. Ліцей № 15 
вул. Козацька,4-Б 
т. 5-37-27

259 30.01.20

13. Німецька 
мова

9-11 26.01.20 10.00 3 6 год. Ліцей № 15 
вул. Козацька,4-Б 
т. 5-37-27

84 30.01.20

14. Інформатика 8-11 І тур 
01.02.20

10.00 І
тур

4 год. Національний
університет
«Чернігівська
політехніка»,
вул. Шевченка, 95

195 06.02.20

15. Економіка 9-11 01.02.20 10.00 1 4 год. ЗОШ І- III ст. №19, 
вул.Мстиславська,76 
тел. 72-70-52

143 06.02.20

16. Інформатика 8-11 II тур - 
02.02.20

10.00 II
тур

4 год. Національний
університет
«Чернігівська
політехніка»,
вул. Шевченка, 95

195 06.02.20

17. Астрономія 10-11 02.02.20 10.00 1 4 год. ЗОШ І-ІІІ ст. № 20, 
вул. Коцюбин
ського, 8 
т. 4-11-14

105 06.02.20

18. ІКТ 9-11 08.02.20 10.00 1 4 год. Національний
університет
«Чернігівська
політехніка»,
вул. Шевченка, 95

153 13.02.20

19. Трудове
навчання
(технології)

9 кл. 
дівчата 
11 кл. 

хлопці

08.02.20 9.00 І 6 год. Національний 
університет 
«Чернігівський 
колегіум» імені 
Т.Г. Шевченка 
вул. Гетьмана 
Полуботка, 70

51 13.02.20

20. Екологія 10-11 09.02.20 10.00 2 4 год. Ліцей № 32, 
вул. Шевчука, 11 
т. 72-90-98

105 13.02.20

21. Трудове
навчання
(технології)

9 кл. 
хлопці 
11 кл. 

дівчата

09.02.20 9.00 1 6 год. Національний 
університет 
«Чернігівський 
колегіум» імені 
Т.Г. Шевченка 
вул. Гетьмана 
Полуботка, 70

50 13.02.20

Примітка:
- реєстрація учасників олімпіад проводиться від 8.30 до 9.30;
- реєстрація та харчування учасників олімпіади з трудового навчання (технологій) -  від 8.00 до 
8.40 у Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 9 ( вул. О. Молодчого, 21).

За інформацією щодо проведення олімпіад із інформатики та інформаційних технологій 
звертатись за телефонами: 67-71-21 -  Ячний Г.М, завідувач відділу природничо-математичних 
дисциплін ЧОІППО імені К.Д. Ушинського; методисти відділу Баранова О.Є. (м.т. 093-045-45-65), 
Смірнова О.М. (м.т. 068-092-98-23). -----

Ректор ЧОІППО імені К.Д. Ушинського бйій ЗАЛІСЬКИЙ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

№ 1 6  Ь

ГРАФІК
проведення відбірково-тренувальних зборів до 

IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів

Назва олімпіади Клас Кількість
учасників

Дата проведення

1. Українська мова та література 8-11 16 27.01.20-31.01.20

2. Фізика 8-11 8 27.01.20-31.01.20

3 .Історія 8-11 8 27.01.20-31.01.20

4. Хімія 8-11 12 27.01.20-31.01.20

5. Англійська мова 9-11 16 03.02.20-07.02.20

6. Російська мова та література 9-11 6 03.02.20-07.02.20

7. Географія 8-11 8 03.02.20-07.02.20

8. Правознавство 9-11 6 03.02.20-07.02.20

9. Математика 8-11 8 10.02.20- 14.02.20

10. Біологія 8-11 12 10.02.20-14.02.20

11. Французька мова 9-11 12 10.02.20- 14.02.20

12. Німецька мова 9-11 6 10.02.20- 14.02.20

13. Інформатика 9-11 10 17.02.20-21.02.20

14. Економіка 9-11 8 17.02.20-21.02.20

15. Астрономія 10-11 6 17.02.20-21.02.20

16. Інформаційні технології 10-11 4 24.02.20-28.02.20

17. Екологія 10-11 4 24.02.20-28.02.20

18. Трудове навчання 
(технології)

9; 11 4 24.02.20-28.02.20

Ректор ЧОІППО імені К.Д .  Ушинського ш ,Л ) / '  0 / уА ^:к5лій ЗАЛІСЬКИЙ


