
 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від «01»  листопада   2018 року    №  761-од 
 

м. Кропивницький 

 

 

Про організацію та проведення 

І - ІІІ етапів Всеукраїнських  

учнівських олімпіад і турнірів  

у 2018/2019 навчальному році  

та у жовтні 2019 року 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України  

від 02.08.2018 р. № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», відповідно до 

Умов проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, 

конкурсів із навчальних предметів, затверджених наказом управління освіти і 

науки облдержадміністрації від 22.10.2012 р. № 423, з метою пошуку, 

підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, 

селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівникам 

закладів обласного підпорядкування: 

1) провести І – шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад          

у жовтні; ІІ – районний (міський, ОТГ) етап – у листопаді – грудні.  

2) провести І етап Всеукраїнських учнівських турнірів: 

 юних біологів, винахідників та раціоналізаторів (навчальний 

предмет – фізика), географів, економістів, інформатиків, математиків, 

правознавців, фізиків, хіміків – у жовтні 2018 року; 

  юних істориків – у лютому 2019 року;  

3) створити та затвердити персональний склад оргкомітетів та фахових 

журі, у тому числі їх голів, їхніх заступників, секретарів, експертів-

консультантів олімпіад, турнірів. Формування складу фахових журі й 

оргкомітетів ІІ етапу олімпіад покласти на  РМК, ММК (НМЦ) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад  
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міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних 

територіальних громад, на базі яких буде проведено другий тур олімпіад. 

Провести ІІ – районний (міський, ОТГ) етап на базі таких районів, міст та 

ОТГ: Гайворонський, Благовіщенський, Голованівський, Новоархангельський, 

Вільшанський, Добровеличківський, Новомиргородський, Компаніївський, 

Кіровоградський, Олександрівський, Устинівський, Долинський, 

Новгородківський, Петрівський, Світловодський,  Онуфріївський, 

Олександрійський, Знам’янський райони, Маловисківська ОТГ, Новоукраїнська 

ОТГ, Бобринецька ОТГ, м. Кропивницький, м. Олександрія, м. Знам’янка, 

м. Світловодськ, Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа мистецтв). 

4) надіслати звіти про проведення ІІ етапу олімпіад та заявки на участь у 

III (обласному) етапі до 28 грудня 2018 року комунальному закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського». До участі у ІІІ етапі олімпіад допускаються учні, які 

здобули перемогу у ІІ етапі олімпіад та мають диплом І ступеня; 

          5) подати звіт про проведення турнірів та заявки на участь у обласному 

етапі турнірів до комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»: 

     юних географів, інформатиків  у жовтні 2018  року; 

     юних істориків  – до 01 березня 2019 року; 

6) провести відбірково-тренувальні збори переможців ІІ етапу – 

кандидатів до складу команд III етапу Всеукраїнських олімпіад (додаток 5); 

          7) забезпечити участь переможців районних (міських, ОТГ) олімпіад у 

ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірах обласного рівня 

відповідно до визначеного графіка та кількісного складу команд (додатки 2, 3); 

8) забезпечити своєчасну явку членів оргкомітетів, фахових журі ІІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад, обласного етапу турнірів юних істориків, географів,  

інформатиків  згідно з графіком їх проведення (додатки 3, 4). Оплату 

відряджень здійснюють установи, в яких вони працюють; 

9) оплату витрат на проїзд до м. Кропивницького та у зворотному 

напрямі, харчування в дорозі учнів-учасників III, IV етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, обласного, фінального етапів турнірів, відрядження  

керівників команд (супроводжуючих осіб) здійснити за рахунок органів 

управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад  

міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних 

територіальних громад.  

2. Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 

          1) забезпечити проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

жовтні 2018 року та участь переможців у наступних етапах у визначені терміни; 
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 2) створити та затвердити персональний склад оргкомітетів і фахових 

журі, у тому числі їх голів, їхніх заступників, секретарів, експертів-

консультантів олімпіад, турнірів; 

          3) оргкомітетам I етапу надіслати заявки на участь команд у                        

ІІ етапі олімпіад до відповідних (районних, міських) оргкомітетів до                  

01 листопада 2018 року; 

4) провести І етап Всеукраїнських учнівських турнірів: 

 юних біологів, винахідників та раціоналізаторів (навчальний 

предмет – фізика), географів, економістів, інформатиків, математиків, 

правознавців, фізиків, хіміків  у жовтні 2018 року; 

  юних істориків – у лютому 2019 року;  

5) подати звіти про проведення турнірів та заявки на участь у обласному 

етапі турнірів до комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»: 

  юних географів, інформатиків у жовтні 2018  року; 

  юних істориків  – до 01 березня 2019 року; 

3. Затвердити кількісний склад учасників (додаток 2) та графіки 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, обласного етапу 

турнірів юних істориків, географів, інформатиків (додатки 3, 4). 

4. Начальнику управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького Костенко Л.Д., керівникам Державного вищого 

навчального закладу «Кіровоградський будівельний коледж» (Таран О.В.), 

Кіровоградського медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна (Бондар С.О.), 

Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського 

національного технічного університету (Сторожук М.В.)  сприяти в 

організації проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів, І (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських турнірів 

юних істориків, географів, інформатиків і забезпечити організацію харчування 

учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів, обласного етапу турнірів  юних істориків, географів, інформатиків  

на базі їдалень навчальних закладів, зазначених у додатках 3, 4. 

5. Затвердити склад оргкомітетів і журі, у тому числі їх голів, їхніх 

заступників, секретарів, експертів-консультантів III етапу Всеукраїнських  

олімпіад, обласного етапу турнірів (додатки 6 – 28), та предметно-методичних 

комісій зі складання олімпіадних завдань, турнірів (додаток 29). 

6. Затвердити кошториси витрат на проведення обласного етапу олімпіад, 

турнірів юних істориків, географів, інформатиків; навчально-тренувальних  

зборів кандидатів до складу команд на IV етап олімпіад, фінальний етап 

турнірів, оплату харчування та проїзду учнів-учасників і керівників команд  

ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, фінального етапу турнірів 

(додатки 30 – 33). 
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7. Фінансово-економічному відділу управління освіти, науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації (Гриценко С.А.) забезпечити своєчасне 

фінансування в повному обсязі відповідно до кошторисних призначень. 

8. Централізованій бухгалтерії управління освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації (Ляшенко Т.М.) здійснити оплату праці 

педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які залучені до підготовки 

та проведення ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів, обласного, фінального етапів турнірів, харчування та проживання їх 

учасників, оплату витрат на придбання обладнання для організації та 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, обласного етапу 

турнірів юних істориків, географів, інформатиків  у повному обсязі відповідно 

до кошторисних призначень (додатки 30 – 33). 

9. Призначити відповідальними за отримання коштів для відправлення 

команд учасників IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і фінального 

етапу турнірів керівників команд (супроводжуючих осіб) та здійснити через 

них фінансування відрядження проїзду дітей із м. Кропивницького до місця 

проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, фінального етапу 

турнірів та їх харчування. 

10. Керівникам команд (супроводжуючим особам), відповідальним за 

отримання коштів, після визначення переможців ІІІ етапу олімпіад, обласного 

етапу турнірів та формування команд учасників IV етапу Всеукраїнських  

учнівських олімпіад, фінального етапу турнірів надати до управління освіти, 

науки, молоді та спорту облдержадміністрації документи щодо безготівкового 

переказу коштів на карткові рахунки фізичних осіб. 

11. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(Корецька Л.В.): 

1) здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2018/2019 н.р. та 

Всеукраїнських учнівських турнірів юних географів, інформатиків              

(2018, 2019 роках), істориків у 2019 році; 

2) підготувати завдання для проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів до 01 листопада 2018 року,         

ІІІ етапу –  до 28 грудня 2018 року; 

3) сприяти висвітленню результатів олімпіад, турнірів у засобах масової 

інформації та на головній сторінці сайту інституту; 

4) надіслати звіти про проведення III етапу та заявки на участь команд у 

IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад до управління освіти, науки,  

молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації, Державної наукової 

установи «Інститут модернізації і змісту освіти» та оргкомітетам 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів (за місцем 

проведення) у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України; 
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5) надіслати заявки на участь команд у IІ етапі Всеукраїнських 

учнівських турнірів до оргкомітетів Всеукраїнських учнівських турнірів (за 

місцем проведення) у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України. 

6) з метою підготовки учасників до IV етапу Всеукраїнських олімпіад, 

фінального етапу турнірів спільно з відповідними кафедрами 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка за підтримки кращих учителів, викладачів 

організувати проведення відбірково-тренувальних зборів з учнями - 

переможцями ІІІ етапу олімпіад, обласного етапу турнірів і забезпечити їх 

участь у IV етапі Всеукраїнських олімпіад, фінальному етапі турнірів згідно з 

графіком (додатки 5, 33). 

           12. Визнати таким, що втратив чинність, наказ начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації від    

24.10.2018 року № 731-од «Про організацію та проведення І-ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2018/2019 навчальному році та 

у жовтні 2019 року». 

    13. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації Шатну Л.Ф. 

 

 

 

Начальник управління                  В.ТАБОРАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

01.11.2018   №  761-од  

 

 

Графік проведення 

ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2018-2019 н.р. 

 

№ Назва предмета 
Дата 

проведення 

Початок 

роботи 

 

Дні 

роботи 

членів 

журі 

1. 
Українська мова та література  

(7-11 кл.) 

03.11 09.00 03.11 

2. Фізика (7-11 кл.) 04.11 09.00 04.11 

3. Екологія (10-11 кл.) 10.11 09.00 10.11 

4. Історія (8-11 кл.) 11.11 09.00 11.11 

5. Математика (6-11 кл.) 17.11 09.00 17.11 

6. 
Російська мова та література  

(9-11кл.) 

17.11 09.00 17.11 

7. Німецька мова (8-11 кл.) 18.11 09.00 18.11 

8. Французька мова (8-11 кл.) 18.11 13.00 18.11 

9. 
Польська мова та література    

(9-11кл.) 

24.11 09.00 24.11 

10. Хімія (7-11 кл.) 24.11 09.00 24.11 

11. Інформатика (8-11 кл.) 25.11 09.00 25.11 

12. Біологія (8-11 кл.) 01.12 09.00 01.12 

13. Трудове навчання (8-11 кл.) 02.12 09.00 02.12 

14. Правознавство (9-11 кл.) 08.12 09.00 08.12 

15. Англійська мова (8-11 кл.) 
09.12 

09.00 09.12 

16. Іспанська мова (8-11 кл.) 13.00 09.12 

17. Географія (8-11 кл.) 15.12 09.00 15.12 

18. 
Інформаційні технології  

(8-11 кл.) 
16.12 09.00 

16.12 

19. Економіка (9-11 кл.) 22.12 09.00 22.12 

20. Астрономія (10-11 кл.) 23.12 09.00 23.12 

 



 

 

 

 

 

 
                                             Додаток 2 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

01.11.2018     №  761-од 
 

Кількісний склад команд – учасників 

ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, обласного етапу 

турнірів юних істориків, юних географів, юних інформатиків 

№ 

з/п 

Райони, міста і ОТГ  

області 

Кількість учнів 

у
к
р
аї

н
сь

к
а 

 м
о
в
а 

та
 

л
іт

ер
ат

у
р
а 

(8
–
1
1
 к

л
.)

 

р
о
сі

й
сь

к
а 

м
о
в
а 

та
 л

іт
р
а 

(9
–
1
1
 к

л
.)

 

іс
то

р
ія

 (
8

-1
1
 к

л
.)

 

ан
гл

. 
м

о
в
а 

(9
-1

1
 к

л
.)

 

н
ім

. 
м

о
в
а 

 (
9

-1
1
 к

л
.)

 

ф
р
. 
м

о
в
а 

 (
9

-1
1
 к

л
.)

 

іс
п

. 
м

о
в
а 

(9
-1

1
 к

л
.)

 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

(7
-1

1
 к

л
.)

 

ф
із

и
к
а 

(8
-1

1
 к

л
.)

 

ас
тр

о
н

о
м

ія
 (

1
0

-1
1
 к

л
.)

 

х
ім

ія
 (

8
 –

 1
1
 к

л
.)

 

1 
Гайворонський район, 

ПТНЗ 
4 3 4 3 

- - 
- 5 4 2 4 

2 
Благовіщенський 

район, ПТНЗ 
4 3 4 3 - - 

- 5 4 2 4 

3 
Голованівський 

район, ПТНЗ 
4 3 4 3 

- - 
- 5 4 2 4 

4 
Новоархангельський 

район, ПТНЗ 
4 3 4 3 - - 

- 5 4 2 4 

5 Вільшанський район 4 3 4 3 - - - 5 4 2 4 

6 

Добровеличківський 

район, ПТНЗ 

Тишківська ОТГ 

Помічнянська ОТГ 

4 3 4 3 
- - 

- 5 4 2 4 

7 

Новоукраїнський 

район, ПТНЗ 

Ганнівська ОТГ 

Новоукраїнська ОТГ 

4 3 4 3 

- - 

- 5 4 2 4 

8 
Новомиргородський 

район 
4 3 4 3 

- - 
- 5 4 2 4 

9 

Маловисківський 

район 

Маловисківська ОТГ, 

ПТНЗ 

Смолінська ОТГ 

4 3 4 3 4 

- 

- 5 4 2 4 
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10 
Компаніївський район 

Компаніївська ОТГ 
4 3 4 3 

2 - 
- 5 4 2 4 

11 

Бобринецький район 

Бобринецька ОТГ, 

ПТНЗ 

4 3 4 3 
2 - 

- 5 4 2 4 

12 

Кіровоградський 
район 
Соколівська ОТГ 
Великосеверинівська 
ОТГ 
Катеринівська ОТГ 
Первозванівська ОТГ 

4 3 4 3 

 

1 

- - 5 4 2 4 

13 
Олександрівський 
район  

4 3 4 3 1 - - 
5 4 2 4 

14 Устинівський район 4 3 4 3 1 - - 5 4 2 4 

15 Долинський район 4 3 4 3 2 - - 5 4 2 4 

16 
Новгородківський 

район 
4 3 4 3 2 

- - 
5 4 2 4 

17 Петрівський район 4 3 4 3 2 - - 5 4 2 4 

18 

Світловодський район 

Великоандрусівська 

ОТГ 

4 3 4 3 - 

- - 

5 4 2 4 

19 Онуфріївський район 4 3 4 3 2 - - 5 4 2 4 

20 

Олександрійський 

район 

Новопразька ОТГ 

Приютівська ОТГ 

4 3 4 3 - 

- - 

5 4 2 4 

21 
Знам’янський район 

Дмитрівська ОТГ 
4 3 4 3 -- 

- - 
5 4 2 4 

22 
м. Кропивницький, 

ПТНЗ 
4 3 4 3 7 12 - 5 4 2 4 

23 м. Знам’янка, ПТНЗ 4 3 4 3 - - - 5 4 2 4 

24 
м. Олександрія, 

ПТНЗ, інтернат 
4 3 4 3 7 - 10 5 4 2 4 

25 
м. Світловодськ, 

ПТНЗ 

4 

 
3 4 3 5 - - 5 4 2 4 

26 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) 

4 3 4 3 2 - - 5 4 2 4 

 Усього 
104 78 104 78  40 12 10 130 104 52 104 
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№ 

з/п 

Райони та міста 

області 

Кількість учнів 

б
іо

л
о
гі

я
 (

8
-1

1
 к

л
.)

 

ек
о

л
о
гі

я
 (

1
0

-1
1

 к
л
.)

 

ге
о

гр
аф

ія
 (

8
-1

1
 к

л
.)

 

ін
ф

о
р

м
ат

и
к
а 

(8
-1

1
 к

л
.)

 

ін
ф

о
р

м
. 
те

х
н

о
л
. 
(9

-1
1

 к
л
.)

 

п
р

ав
о

зн
ав

ст
в
о

 (
9

-1
1

 к
л
.)

 

ек
о

н
о

м
ік

а 
(9

-1
1

 к
л
.)

 

тр
у

д
о

в
е 

н
ав

ч
. 

(9
, 

1
1

 к
л
.)

 

п
о

л
ь
сь

к
а 

м
о

в
а 

та
 л

іт
ер

ат
у

р
а 

(9
-1

1
к
л
.)

 

ту
р

н
ір

 ю
н

и
х

 г
ео

гр
аф

ів
  

(9
-1

1
 к

л
.)

 

ту
р

н
ір

 ю
н

и
х

 і
ст

о
р

и
к
ів

  

(9
-1

1
 к

л
.)

 

ту
р

н
ір

 ю
н

и
х

 і
н

ф
о

р
м

ат
и

к
ів

 

(9
-1

1
 к

л
.)

 

1 Гайворонський 

район,  

ПТНЗ 

4 2 4 4 3 3 3 3 -    

2 Благовіщенський 

район, ПТНЗ 
4 2 4 4 3 3 3 3 -    

3 
Голованівський 

район, ПТНЗ 
4 2 4 4 3 3 3 3 -    

4 Новоархангельський 

район, ПТНЗ 
4 2 4 4 3 3 3 3 -    

5 
Вільшанський район 4 2 4 4 3 3 3 3 -    

6 Добровеличківський 

район, ПТНЗ 

Тишківська ОТГ 

Помічнянська ОТГ 

4 2 4 4 3 3 3 3 -    

7 Новоукраїнський 

район, ПТНЗ 

Ганнівська ОТГ 

Новоукраїнська ОТГ 

4 2 4 4 3 3 3 3 -    

8 Новомиргородський 

район, ПТНЗ 4 2 4 4 3 3 3 3 -    

9 Маловисківський 

район 

Маловисківська 

ОТГ, ПТНЗ 

Смолінська ОТГ 

4 2 4 4 3 3 3 3 -    

10 Компаніївський 

район 

Компаніївська ОТГ 

 

4 2 4 4 3 3 3 3 -    
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11 Бобринецький район 

Бобринецька ОТГ, 

ПТНЗ 
4 2 4 4 3 3 3 3 -    

12 Кіровоградський 
район 
Соколівська ОТГ 
Великосеверинівська 
ОТГ 
Катеринівська ОТГ 
Первозванівська 
ОТГ 

4 2 4 4 3 3 3 3 -    

13 Олександрівський 
район 4 2 4 4 3 3 3 3 -    

14 
Устинівський район 4 2 4 4 3 3 3 3 -    

15 
Долинський район 4 2 4 4 3 3 3 3 -    

16 
Новгородківський 

район 4 2 4 4 3 3 3 3 -    

17 
Петрівський район 4 2 4 4 3 3 3 3 -    

18 Світловодський 

район 

Великоандрусівська 

ОТГ 

4 2 4 4 3 3 3 3 -    

19 
Онуфріївський район 4 2 4 4 3 3 3 3 -    

20 Олександрійський 

район 

Новопразька ОТГ 

Приютівська ОТГ 

4 2 4 4 3 3 3 3 -    

21 Знам’янський район 

Дмитрівська ОТГ 4 2 4 4 3 3 3 3 -    

22 м. Кропивницький, 

ПТНЗ 4 2 4 4 3 3 3 3 9    

23 
м. Знам’янка, ПТНЗ 4 2 4 4 3 3 3 3 -    

24 м. Олександрія, 

ПТНЗ, інтернат 4 2 4 4 3 3 3 3 -    

25 м. Світловодськ, 

ПТНЗ 4 2 4 4 3 3 3 3 -    
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26 Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) 

4 2 4 4 3 3 3 3 -    

 Усього  
104 52 104 104 78 78 78 78 9 За заявками 



 

 

 

 

                                            

 

Додаток 3 

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

01.11.2018    №  761-од 
 

 

Графік проведення ІІІ (обласного) етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2018-2019 н.р. 
 

 

№ 

з/п 

 

Назва предмета 

Проведення олімпіад 

Дата 

проведення 

Початок 

олімпіади 

Місце проведення Дні роботи 

членів журі 

1.  Математика 12.01 09.00 Державний вищий навчальний 

заклад «Кіровоградський 

будівельний коледж» 

12 – 13.01 

2.  Астрономія 13.01 09.00 Державний вищий навчальний 

заклад «Кіровоградський 

будівельний коледж» 

13 – 14.01 

3.  Історія 19.01 09.00 Кіровоградський медичний 

коледж ім. Є.Й. Мухіна 

19 – 20.01 

4.  Хімія 20.01 09.00 Кіровоградський медичний 

коледж ім. Є.Й. Мухіна 

20 – 21.01 

5.  Біологія 26.01 09.00 Кіровоградський медичний 

коледж ім. Є.Й. Мухіна 

26 – 27.01 

6.  Українська мова 

та література 

27.01 09.00 Кіровоградський медичний 

коледж ім. Є.Й. Мухіна 

27 – 28.01 

7.  Німецька мова 02.02. 09.00 Кіровоградський медичний 

коледж ім. Є.Й. Мухіна 

02 – 03.02 

8.  Французька 

мова 

13.00 

9.  Правознавство 03.02 09.00 Державний вищий навчальний 

заклад «Кіровоградський 

будівельний коледж» 

03 – 04.02 

10.  Трудове 

навчання 

09.02 09.00 Комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об’єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей» Міської 

ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області» 

09 – 10.02 

11.  Російська мова 

та література 

09.02 09.00 Кіровоградський медичний 

коледж ім. Є.Й. Мухіна 

09 – 10.02 

12.  Екологія 10.02 09.00 Кіровоградський медичний 

коледж ім. Є.Й. Мухіна 

10 – 11.02 
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13.  Інформаційні 

технології  

16.02 09.00 Кропивницький інженерний  

коледж ЦНТУ, 

«Навчально-виховне 

об’єднання № 6 

«Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

16 – 17.02 

14.  Англійська мова 17.02 09.00 НВК «Кіровоградський 

колегіум-спеціалізований 

загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний 

заклад-центр еститичного 

виховання» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської 

області 

17 – 18.02 

15.  Іспанська мова 13.00 

16.  Економіка 23.02 09.00 Державний вищий навчальний 

заклад «Кіровоградський 

будівельний коледж» 

23 – 24.02 

17.  Фізика  24.02 09.00 Державний вищий навчальний 

заклад «Кіровоградський 

будівельний коледж» 

24 – 25.02 

18.  Польська мова 

та література 

24.02 09.00 Державний вищий навчальний 

заклад «Кіровоградський 

будівельний коледж» 

24 – 25.02 

19.  Географія 02.03. 09.00 Кіровоградський медичний 

коледж ім. Є.Й. Мухіна 

02 – 03.03 

20.  Інформатика 03.03 09.00 Кропивницький інженерний  

коледж ЦНТУ, 

 «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 

«Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

03 – 04.03 



 

 

 

 

                                                                          Додаток 4 

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

01.11.2018      №  761-од 

 
 

Графік проведення обласного етапу  

Всеукраїнських учнівських турнірів юних інформатиків, істориків, 

географів у 2019 році 
 

№ 

з/п 

Назва турніру Дата 

проведення 

Місце проведення Дні роботи 

членів журі 

1 Турнір юних інформатиків 11 – 13.10 Комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об’єднання № 6 

«Спеціалізована 

загальноосвітня школа            

І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської 

області» 

11 – 13.10 

2 Турнір юних географів 11 – 13.10 КЗ «Навчально-виховне 

об’єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей» Міської 

ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області» 

11 – 13.10 

3 Турнір юних істориків 15 – 17.03 Комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об’єднання природничо-

економіко-правовий ліцей – 

спеціалізована школа              

І-ІІІ ступенів № 8 – 

позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

15 – 17.03 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 5 

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

01.11.2018      №  761-од 

 

Графік проведення 

відбірково-тренувальних зборів учасників IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та фінального етапу турнірів у 2019 році 

 

№ 

з/п 
Назва навчального предмета 

Терміни 

проведення 

Кількість 

годин 

1.  Математика 04.02 – 01.03 144 

2.  Біологія 04.02 – 01.03 144 

3.  Німецька мова 11.02 – 08.03 108 

4.  Французька мова 11.02 – 08.03 108 

5.  Історія 18.02 – 02.03 144 

6.  Українська мова та література 18.02 – 15.03 144 

7.  Хімія 18.02 – 15.03 144 

8.  Правознавство 18.02 – 02.03 108 

9.  Астрономія 18.02 – 12.03 72 

10.  Фізика 26.02 –23.03 144 

11.  Англійська мова 25.02 – 22.03 108 

12.  Іспанська мова 25.02 – 22.03 108 

13.  Російська мова та література 25.02 – 23.03 108 

14.  Економіка 26.02 – 23.03 108 

15.  Інформаційні технології 25.02 – 22.03 72 

16.  Польська мова та література 26.02 – 23.03 108 

17.  Трудове навчання  25.02 – 22.03 144 

18.  Географія 04.03 – 22.03 144 

19.  Інформатика 04.03 – 22.03 108 

20.  Турнір юних істориків 25.03 – 06.04 40 

21.  Турнір юних інформатиків 14 – 25.10 40 

22.  Турнір юних географів 21 – 25.10 40 



 

 

 

 

 

 

Додаток 6 

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

01.11.2018      № 761-од 

 

 

Склад оргкомітету з проведення обласних предметних олімпіад, турнірів 

 

 

Голова 

Таборанський В.П. – начальник управління освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації, кандидат історичних наук 

  Заступники голови: 

Шатна Л.Ф. – заступник начальника управління освіти, науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації 

Корецька Л.В. – директор КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», заслужений працівник освіти 

України 

  Секретар 

Чуй Н.В. – методист навчально-організаційного центру освітньої 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Голодюк Л.С. – заступник директора з науково-методичної діяльності 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», доктор 

педагогічних наук 

Костенко Л.Д. – начальник управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького 

Гарбузенко В.Д. – заступник директора комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області» 

Кравченко Н.С. – директор комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 
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Бондар С. О. – директор Кіровоградського медичного коледжу       

ім. Є.Й. Мухіна 

Присяжнюк С. С.  – заступник директора з виховної роботи та 

гуманітарних питань Кіровоградського медичного 

коледжу  ім. Є.Й. Мухіна, кандидат філологічних 

наук 

Сторожук М.В. – директор Кропивницького інженерного коледжу 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

Чернишова І.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Державного вищого навчального закладу 

«Кіровоградський будівельний коледж» 

Максимова О.О. – директор навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Яковлєв І.В. – директор комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Дробін А.А. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», кандидат 

педагогічних наук 

Коса І.Т. – завідувач науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Черткова Н.С. – завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Ціперко Т.В. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Богданова О.П. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 
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Мінич Г.В. – методист науково-методичної лабораторії  

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Котляренко Н.М. – методист науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Ткаченко Л.А. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Хлань Л.М. – завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Чала М.С. – завідувач науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Шовенко О.С. – методист науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Ревнивцева О.В. – завідувач науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

ВідіборенкоІ.В. – методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Татаренко О.В. – методист науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Задубняк Ю.А. – методист науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Гринюкова Р.А. – методист науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

   

   



 

 

 

 

 

 

Додаток 7 

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

01.11.2018      №  761-од 

Склад оргкомітету з проведення 

обласної олімпіади з української мови та літератури 

  Голова 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Заступник голови 

Присяжнюк  С.С. – заступник директора з виховної роботи та 

гуманітарних питань Кіровоградського медичного 

коледжу ім. Є.Й. Мухіна, кандидат філологічних наук. 

  Секретар 

Мінич Г.В. – методист науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 
  Члени оргкомітету: 
Котляренко Н.М. – методист науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Ревнивцева О.В. – завідувач науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Чуй Н.В. – методист навчально-організаційного центру освітньої 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

 

Новіцька О.М. – учитель української мови й літератури комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

Голик О.В. – учитель української мови й літератури комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 
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Склад  журі  обласної олімпіади  з української мови й літератури 
 

  Голова 
Кричун Л.П. – декан факультету філології та журналістики 

Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира  Винниченка, 
кандидат філологічних наук                                                 

  Заступник голови 
Котляренко Н.М. – методист науково-методичної лабораторії  

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського»  
  Секретар 
Мінич Г.В. – методист науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 
  Члени журі: 
Волчанська Г.В. – доцент кафедри української мови 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат філологічних наук 
Гаркуша О.С.  – учитель української мови й літератури  комунального 

закладу «Навчально-виховне об'єднання № 25 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-

математичний ліцей, центр позашкільного виховання 

«Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 
Голик О.В.  – учитель української мови й літератури комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 
Ковальова О.В. – учитель української мови й літератури опорного 

навчального закладу «Богданівська загальноосвітня 

школа I-IІІ ступенів імені І.Г. Ткаченка Знам'янської 

районної ради Кіровоградської області»  
Крижанівська О.І. – доцент кафедри української мови 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

філологічних наук 
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Новіцька О.М.  – учитель української мови й літератури комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 
Осаулець Л.В. – учитель української мови й літератури  комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 
Павленко В.В. – учитель української мови й літератури 

Кіровоградського обласного навчально-виховного 

комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
Рожанчук І.В. – учитель української мови й літератури комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання – 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад 

I ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса 

Шевченка – центр позашкільного виховання 

«Контакт» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 
Щербина С.В. – учитель української мови й літератури  Созонівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Созонівської селищної ради 

Кіровоградського району  Кіровоградської області 

Дубок Т.В.  – учитель української мови й літератури Знам’янської 

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів № 1              

ім. Т.Г. Шевченка Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 

Мельник І.П.  – учитель української мови й літератури  
спеціалізованої загальноосвітньої школи                      
І-ІІІ ступенів №3 Світловодської міської ради 
Кіровоградської області 

Петренко В.В. – учитель  української мови й літератури Знам’янської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 
Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

Карабут І.І. – учитель української мови й літератури  
загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів                       
№7 ім. О.С. Пушкіна Кіровоградської міської ради                                      
Кіровоградської області 
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Толмач Н.І.   – учитель української мови й літератури  комунального 

закладу «Навчально-виховний комплекс «Долинська 

гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 

Долинської районної ради» 
Кукуруза  Г.В. – учитель української мови й літератури  навчально-

виховного комплексу «Ліцей інформаційних 

технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 
Баєвська А.А. – учитель української мови й літератури  навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 

заклад         І-ІІІ ступенів № 19 – дошкільний 

навчальний заклад «Лісова казка» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області 

Експерт-консультант 
Огаренко  Т.А.  – доцент кафедри української мови 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат філологічних наук 
 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    Додаток 8 

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

01.11.2018      №  761-од 

 

Склад оргкомітету з проведення олімпіади 

з англійської та іспанської мов 

  Голова 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Заступник голови 

Коса І.Т. – завідувач науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 
  Секретар 

Задубняк Ю.А. – методист науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

Максимова О.О. – директор навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Савченко В.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

навчально-виховного комплексу «Кіровоградський 

колегіум  – спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад – центр естетичного виховання» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області 

Ревчун Т.О. – учитель англійської мови навчально-виховного 
комплексу «Кіровоградський колегіум – 
спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – 
центр естетичного виховання» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області 
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Склад журі олімпіад з англійської та іспанської мов 
 

  Голова 

Ярова Л.О. – доцент кафедри перекладу прикладної та загальної 

лінгвістики Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат педагогічних наук 
  Заступник голови 

Коса І.Т. – завідувач науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

Савенко Т.В. – старший викладач кафедри англійської мови та 

методики її викладання Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка 

  Члени журі: 

Задубняк Ю.А. – методист науково-методичної лабораторії іноземних 

 мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Снісаренко І.Є. – завідувач кафедри англійської мови та методики її 

викладання Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат філологічних наук, доцент 

Родіонова З.О. – учитель англійської мови навчально-виховного 

комплексу «Кіровоградський колегіум – 

спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – 

центр естетичного виховання» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

Нагорна Н.А. – учитель англійської мови навчально-виховного 

комплексу «Кіровоградський колегіум – 

спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – 

центр естетичного виховання» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

Іваненко Н.В. – доцент кафедри англійської мови та методики її 

викладання Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка 
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Пилипишина Н.М. – учитель англійської мови комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Рубахіна Н.С. – учитель англійської мови комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 32 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр «Школа мистецтв» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

Леоновець  Н. А. –  учитель англійської мови гімназії № 9 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

Бондаренко К.Л. – доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 

лінгвістики Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат філологічних наук 
           

Експерт-консультанти 

Чернишенко І.А. – доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної 

лінгвістики Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат педагогічних наук 

Балуба О.А. – учитель іспанської мови навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад  

I-III ступенів № 9 – спеціалізована школа» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області  

 



 

 

 

 

                                                                                   

Додаток 9 

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

01.11.2018      № 761-од 

 

Склад оргкомітету з проведення олімпіади з німецької мови 

 

 

 Голова 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Заступник голови 

Коса І.Т. – завідувач науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

Задубняк Ю.А. – методист науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

Бондар С. О. – директор Кіровоградського медичного коледжу       

ім. Є.Й. Мухіна 

Присяжнюк С. С.  – заступник директора з виховної роботи та 

гуманітарних питань Кіровоградського медичного 

коледжу  ім. Є.Й. Мухіна, кандидат філологічних 

наук 

Гринюкова Р. А. – методист науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Склад журі олімпіади з німецької мови 

  Голова 

Білоус О.М. – декан факультету іноземних мов 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, доктор 

філологічних наук, професор 

  Заступник голови 

Коса І.Т. – завідувач науково-методичної лабораторії іноземних                                                    

мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 
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  Секретар 

Задубняк Ю.А. – методист науково-методичної лабораторії іноземних                                                   

мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»                                                    
  Члени журі: 

Сізова С.В. – учитель німецької мови навчально-виховного 

комплексу «Олександрійський колегіум – 

спеціалізована школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 
Верезубенко Н.В. – учитель німецької мови навчально-виховного 

комплексу «Кіровоградський колегіум – 

спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр 

естетичного виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Воронкова Н.Р. – старший викладач кафедри германської філології 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка 

Сустрєтова В.Л. – учитель німецької мови навчально-виховного 

комплексу «Кіровоградський колегіум – 

спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр 

естетичного виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Малишева Н.В. – учитель німецької мови навчально-виховного 

комплексу «Олександрійський колегіум – 

спеціалізована школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Тищенко Л.М. – учитель німецької мови комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 
 

Експерт-консультант 

Токарєва Т.С. – доцент кафедри німецької мови та методики її 

викладання Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат педагогічних наук 

 
 

                                                                                   

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 10 

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

01.11.2018      №  761-од 

 

Склад оргкомітету з проведення олімпіади з французької мови 

 
  Голова 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Заступник голови 

Коса І.Т. – завідувач науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

Задубняк Ю.А. – методист науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

Бондар С.О. – директор Кіровоградського медичного коледжу             

ім. Є.Й. Мухіна 

Присяжнюк С.С.  – заступник директора з виховної роботи та гуманітарних 

питань Кіровоградського медичного коледжу                

ім. Є.Й. Мухіна, кандидат філологічних наук 

Ярова Л.О. – доцент кафедри перекладу прикладної та загальної 
лінгвістики Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, кандидат педагогічних наук 

Склад журі олімпіади з французької мови 

  Голова 

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

  Заступник голови 

Коса І.Т. – завідувач науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 
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Секретар 

Задубняк Ю.А. – методист науково-методичної лабораторії іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Члени журі: 
Герасименко В.І. – учитель французької мови комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Шпак С.М. – учитель французької мови комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Ворона Н.М. – учитель французької мови комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Патлач Г. О. – учитель французької мови комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Експерт-консультант 

Профатило І.І. – учитель французької мови комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

 



 

 

 

 

Додаток 11 

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

01.11.2018      №  761-од 
 

 

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з математики 

  Голова 

Нудний В.М. 

 

 

 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності комунального закладу «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

Заступник голови 

Ткаченко Л.А. – 

 

методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін комунального 

закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

Секретар 

Чернишова І.А.  – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Державного вищого навчального закладу 

«Кіровоградський будівельний коледж» 

  Члени оргкомітету: 

Литвиненко О.В. – завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання комунального закладу 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

Ріжняк Р.Я. 

 

 

 

 

Дробін А.А. 

 

 

 

Ціперко Т.В. 

 

 

Хлань Л.М. 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

_ 

 

 

 

 

декан фізико - математичного факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат педагогічних наук, професор, доктор 

історичних наук 

методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін комунального 

закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

 

методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін комунального 

закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

 

завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін комунального 

закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Чуй  Н.В. 

 

 

 

_ 
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методист навчально-організаційного центру освітньої 

діяльності комунального закладу «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Склад журі обласної олімпіади з математики 

  Голова 

Авраменко О.В. – професор кафедри прикладної математики, 

статистики та економіки Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка, доктор фізико-

математичних наук 

  Заступник голови 
Ткаченко Л.А. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  
 
Яременко Л.І.   

 
– 

Секретар 

доцент кафедри прикладної математики, статистики  

та економіки Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат педагогічних  наук                                            

Члени журі: 
Костюкевич П.П. – учитель математики комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко-правовий ліцей 
«Сучасник» – дитячо-юнацький центр 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

Ізюмченко Л.В. – доцент кафедри математики Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету  
імені Володимира Винниченка, кандидат фізико-
математичних наук 

Свириденко О.Л.  – учитель математики Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія – інтернат- 

школа мистецтв)  

Ткаченко П.В. – учитель математики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей – школа – 

дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 
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Ботузова Ю.В. – старший викладач кафедри математики 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат фізико-математичних наук 

Чернега Н.В. – учитель математики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий 

юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Сімейко А.І. – учитель математики Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області                                             

Сорока С.М. – учитель математики Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія – інтернат- 

школа мистецтв)                                             

Фетісова Л.Ф. – учитель математики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання I-III ступенів «Мрія» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»  

Макарчук О.П. – старший викладач кафедри прикладної математики, 

статистики та економіки Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка, кандидат фізико-

математичних наук 

Зеленяк О.П. – учитель математики навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області, кандидат педагогічних наук 

Гаєвський М.В. 

 

– старший викладач кафедри математики 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат педагогічних  наук 

Експерт-консультант 

  Волков Ю.І. 

       

- 

 

 

 

 

професор кафедри математики 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, доктор 

фізико-математичних наук 



 

 

 

 

 

 

Додаток 12 

до наказу начальника управління             

освіти, науки, молоді та спорту  

облдержадміністрації 

01.11.2018      №  761-од 

 
 
 

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з фізики 

  Голова 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

  Заступник голови 

Дробін А.А. – методист науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

  Секретар 
Чернишова І.А. -  заступник директора з навчально-виховної роботи 

Державного вищого навчального закладу 

«Кіровоградський будівельний коледж» 

  Члени оргкомітету: 

Ріжняк Р.Я. – декан фізико-математичного факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, професор 

кафедри математики, кандидат педагогічних наук, 

доктор історичних наук 

Ткаченко Л.А. – методист науково-методичної лабораторії природничо-

математичних  дисциплін  КЗ  «КОІППО  імені Василя 

Сухомлинського» 
Хлань Л.М. – завідувач науково-методичної лабораторії природничо-

математичних  дисциплін  КЗ  «КОІППО  імені  Василя 

Сухомлинського» 

Вовкотруб В.П. – професор кафедри фізики та методики її викладання 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, доктор 

педагогічних наук 

Ціперко Т.В. – методист науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 
 

Склад журі обласної олімпіади з фізики 

  Голова 

Садовий М.І. – завідувач кафедри теорії та методики технологічної  
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підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

професор кафедри фізики та методики її викладання                                              

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка,  доктор 

педагогічних наук 

  Заступник голови 

Подопригора Н.В. – в.о. завідувача кафедри природничих наук та методик 

їхнього навчання Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира  

Винниченка, доктор педагогічних наук 

 

Дробін А.А. 

 

– 
Секретар 

методист науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

  Члени журі: 
Чеботарьова О.О.  – учитель фізики комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня  школа        

І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 
Трифонова О.М. – доцент кафедри природничих наук та методик їхнього 

навчання Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат педагогічних наук 
Чінчой О.О. – доцент кафедри фізики та методики її викладання 

Центральноукраїнського  державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

педагогічних наук 
Руднєва О.В. – учитель фізики навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 

– ліцей» Знам’янської міської ради Кіровоградської 

області 
Кожухар М.В. – учитель фізики комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія – П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області», учитель – 

методист, заслужений учитель України 
Бузько В.Л – учитель фізики комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання №6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного  
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виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», кандидат педагогічних наук                                                  
Пархета О.О. – учитель фізики Високобайрацького навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа                

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 
Лук’яненко Л.В. – учитель фізики Знам’янської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №1 ім.Т.Г.Шевченка Знам’янської міської 

ради Кіровоградської області 
Козяр О.І. – учитель фізики та астрономії Златопільської гімназії 

м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 
Ляшенко Г.І. – учитель фізики навчально-виховного комплексу «Ліцей 

інформаційних технологій - спеціалізована школа         

ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 
Ковальов Ю.Г. - доцент кафедри фізико-математичних дисциплін 

Льотної академії Національного авіаційного 

університету, кандидат технічних наук 

Експерт-консультант 

Волчанський О.В. – доцент кафедри фізики та методики її викладання 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

фізико-математичних наук 



 

 

 

 

 

 

Додаток 13 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту  

облдержадміністрації 

01.11.2018      №  761-од 

 

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з астрономії 

  Голова 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Заступник голови 

Дробін А.А. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», кандидат 

педагогічних наук 

Секретар 
Чернишова І.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Державного вищого навчального закладу 

«Кіровоградський будівельний коледж» 

  Член оргкомітету 
Ціперко Т.В. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

Чуй Н.В.  – методист навчально-організаційного центру 
освітньої діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 
Сухомлинського» 

Склад журі обласної олімпіади з астрономії 

  Голова 

Волчанський О.В. – доцент кафедри фізики та методики її викладання 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

фізико-математичних наук 

  Заступник голови 

Чінчой О.О. – доцент кафедри фізики та методики її викладання 
Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка, кандидат 
педагогічних наук 

  Секретар 

Дробін А.А. – методист науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 
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  Члени журі: 

Подопригора Н.В. – в.о. завідувача кафедри природничих наук та методик 

їхнього навчання Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, доктор педагогічних наук 
Буряк Ю.В. - учитель фізики Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - 

школа мистецтв) 
Трифонова О.М. - доцент кафедри природничих наук та методик їхнього 

навчання Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат педагогічних наук 

  

Експерт-консультант 

Садовий М.І. – завідувач кафедри теорії та методики технологічної 

підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

професор кафедри фізики та методики її викладання 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, доктор 

педагогічних наук 



 

 

 

 

 

 

                                       Додаток 14 

до наказу начальника управління  

освіти, науки, молоді та спорту  

облдержадміністрації 

01.11.2018      №  761-од 

 

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з хімії 

  Голова 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Заступник голови 

Ціперко Т.В. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

Хлань Л.М. – завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

Бондар С.О. – директор Кіровоградського медичного коледжу          

ім. Є.Й. Мухіна 

Присяжнюк С.С. – заступник директора з виховної роботи та 

гуманітарних питань Кіровоградського медичного 

коледжу  ім. Є.Й. Мухіна, кандидат філологічних наук 

Богданова О.П. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

Литвиненко О.В. – завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Моторна О.В. – учитель хімії  комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного 

виховання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Тикул О.А. – учитель хімії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 
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Склад журі обласної олімпіади з хімії 

  Голова 

Бохан Ю.В. – доцент кафедри природничих наук та методик їхнього 

навчання природничо-географічного факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

хімічних наук                                            

  Заступник голови 

Ціперко Т.В. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського»   

  Секретар 

Гордова О.О. – учитель хімії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 29 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області 

  Члени журі: 

Панасенко О.М. – учитель хімії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання Загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр  

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Тикул О.А. – учитель хімії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Михайлова І.Г. – учитель хімії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання природничо-економіко-правовий 

ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Голобородько С.В. - учитель хімії навчально-виховного комплексу 

«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» 

Світловодської міської ради Кіровоградської області 

Моторна О.В. – учитель хімії  комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного 

виховання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 
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Іванащенко О.А. – учитель хімії комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей 
Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської 
області» 

Жукова О.В. – учитель хімії Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 8 Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області 

Меташоп Н.В. – учитель хімії Олександрійського навчально-виховного 

комплексу (ЗНЗ I-ІI ступенів № 17-ліцей) 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Шульга Р.Ю. – учитель хімії, заступник директора ліцею 

інформаційних технологій  Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області 

Максімова С.В. – учитель хімії загальноосвітнього навчального закладу 

І – ІІІ ступенів № 15 Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Бойко І.А. 

 

– учитель хімії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання – «Загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр 

дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 
 

 Експерт-консультант 
Плющ В.М. – доцент кафедри природничих наук та методик їхнього 

навчання природничо-географічного факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

педагогічних наук 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                 Додаток 15 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту  

облдержадміністрації 

01.11.2018      №  761-од 

 

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з біології 

  Голова 
Нудний В.М.  – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»  

  Заступник голови 
Бондар С.О. – директор Кіровоградського медичного коледжу 

ім. Є.Й. Мухіна  

  Секретар 
Присяжнюк С.С. – заступник директора з виховної роботи та 

гуманітарних питань Кіровоградського медичного 

коледжу  ім. Є.Й. Мухіна, кандидат філологічних 

наук 

  Члени оргкомітету: 

Богданова О.П. – методист науково-методичної лабораторії  

природничо-математичних  дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  

Хлань Л.М. – завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Данилків О.М. – доцент кафедри біології та методики її викладання 

природничо-географічного факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка,  

кандидат сільськогосподарських наук  

Гулай В.В. – старший викладач кафедри біології та методики її 

викладання природничо-географічного факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка,  

кандидат сільськогосподарських наук 

Найдьонова Г.Г. – старший викладач кафедри біології та методики її 

викладання природничо-географічного факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка,  

кандидат педагогічних наук 
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Склад журі обласної олімпіади з біології 

  Голова 

Аркушина Г.Ф.   – доцент кафедри біології та методики її викладання 

природничо-географічного факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка,  

кандидат біологічних наук  

Казначеєва М.С.   – старший викладач кафедри біології та методики її 

викладання природничо-географічного факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка,  

кандидат біологічних наук                                        

  Секретар 

Богданова О.П. – методист науково-методичної лабораторії  

природничо-математичних дисциплін КЗ  «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  

  Члени журі: 

Тасенко Л.О.   – учитель біології комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький 

центр «Лідер» Кіровоградської міської ради  

Кіровоградської області» 

Моторна О.В. – учитель біології комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр 

позашкільного виховання Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Чернуха І.Г.  – методист науково-методичного центру управління 

освіти, молоді та спорту Олександрійської міської 

ради 

Литвин В.В.   – учитель біології загальноосвітнього навчального 
закладу І-ІІІ ступенів № 16 Олександрійської  
міської  ради Кіровоградської області  

Гайдар А.І.   – учитель біології навчально-виховного комплексу 
«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 
школа II ступеня» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

Зайкіна Н.В. – учитель біології Олександрійського навчально-
виховного комплексу (ЗНЗ I-ІI ступенів № 17-ліцей) 
Олександрійської міської ради Кіровоградської 
 області 
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Яковлєва Н.Б. – учитель біології комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання природничо-економіко-

правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області», заслужений учитель 

України  

Сидоренко Т.Д. – учитель біології комунального закладу «Навчально-
виховне об'єднання I-III ступенів «Мрія» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області 

Мараренко В.В. 

 

– завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Новгородківської райдержадміністрації  

Овечко О.В. 

 

– учитель біології Маловисківської загальноосвітньої 

школи № 3 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області  

Хоменко В.О. – учитель біології комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3  

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області імені Олени Журливої» 

  Експерт-консультант 

Калініченко Н.А. – завідувач кафедри біології та методики її  

викладання природничо-географічного факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного  

університету імені Володимира Винниченка, доктор  

педагогічних наук, професор 
 



 

 

 

 

 

 

     Додаток 16 

                                                                              до наказу начальника управління 

                                                                              освіти, науки, молоді та спорту  

                                                                                  облдержадміністрації 

                                                                                  01.11.2018      №  761-од 

 

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з екології 

  Голова 

Нудний В.М.  – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»  

  Заступник голови 

Бондар С.О. – директор Кіровоградського медичного коледжу 

ім. Є.Й. Мухіна  

  Секретар 

Присяжнюк С.С. – заступник директора з виховної роботи та 

гуманітарних питань Кіровоградського медичного 

коледжу  ім. Є.Й. Мухіна, кандидат філологічних 

наук 

  Член оргкомітету: 

Богданова О.П. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  

Дробін А.А. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін комунального 

закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

Ціперко Т.В. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Склад журі обласної олімпіади з екології 

  Голова 

Аркушина Г.Ф. – доцент кафедри біології та методики її викладання 

природничо-географічного факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

біологічних наук 

  Заступник голови 

Казначеєва М.С. – старший викладач кафедри біології та методики її 

викладання природничо-географічного факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного                                  
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університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

біологічних наук 

Секретар 

Богданова О.П. – методист науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»  

  Члени журі: 

Ларіонова Т.І. – учитель екології комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання – «Загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр 

дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

Гулай В.В. – старший викладач кафедри біології та методики її 

викладання природничо-географічного факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка,  кандидат 

сільськогосподарських наук 

Набожна Т.О. – учитель екології комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад I-III ступенів № 26 – дошкільний 

навчальний заклад – дитячий юнацький центр 

«Зорецвіт» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Хоменко В.О. – учитель екології комунального закладу 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів №3 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

імені Олени Журливої» 

Панасенко О.М. – учитель екології комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

Мироненко О.М. – учитель екології комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр 

«Лідер» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Путнікова О.Г. – учитель екології комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання №6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа I-III ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської 
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міської ради Кіровоградської області 

Мохонько А.А. – учитель екології  Глодоської  загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області 

  Експерт-консультант 

Калініченко Н.А. – завідувач кафедри біології та методики її викладання 

природничо-географічного факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, доктор 

педагогічних наук, професор 



 

 

 

 

 

 

                                                                                          Додаток 17 

до наказу начальника управління   

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

                                                                             01.11.2018      №  761-од 

 

 
 

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з інформатики 

  Голова 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Заступник голови 

Чала М.С. – завідувач науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

Шовенко О.С. – методист науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

Буртовий С.В. – завідувач  кафедри теорії і методики середньої освіти 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

кандидат педагогічних наук 

Сторожук М.В. – директор Кропивницького інженерного коледжу 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

Зозуля В.В. – завідувач лабораторії комп’ютерної техніки 

Кропивницького інженерного коледжу 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

Залевська А.А. – заступник директора, учитель інформатики 

комунального закладу «Навчально – виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Чуй Н.В. – методист навчально-організаційного центру 
освітньої діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 
Сухомлинського» 
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Склад журі обласної олімпіади з інформатики 

   

Голова 

Лупан І.В. – доцент кафедри інформатики 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат педагогічних наук 

  Заступник голови 

Чала М.С. – завідувач науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

Шовенко О.С. – методист науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Члени журі: 

Буртовий С.В. – завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

кандидат педагогічних наук 

Дробот І.Л. – учитель інформатики навчально-виховного 

комплексу «Ліцей інформаційних технологій-

спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області 

Саєнко К.Ю.  – студентка Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Мельник В.І. – учитель інформатики Полтавського обласного ліцею-

інтернату для обдарованих дітей із сільської 

місцевості при Кременчуцькому педагогічному 

училищі імені А.С. Макаренка, заслужений учитель 

України (за згодою) 

Книшук А.В. – учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально – виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 
 

Експерт-консультант  

Скрипка Г.В. – старший викладач кафедри теорії і методики 

середньої освіти КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 



 

 

 

 

 

 

                                                                     Додаток 18 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

                                                                             01.11.2018      №  761-од 

 

 

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади  

з інформаційних технологій 
 

  Голова 

Нудний В.М.  – заступник  директора  з  навчально-організаційної  

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»  

  Заступник голови 

Сторожук М.В. – директор Кропивницького інженерного коледжу 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

  Секретар 

Шовенко О.С. – методист науково-методичної лабораторії  

інформатики та інформаційних технологій навчання 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

Чала М.С. – завідувач науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Залевська А.А. – заступник директора, учитель інформатики 

комунального закладу «Навчально – виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Зозуля В.В. – завідувач лабораторії комп’ютерної техніки 

Кропивницького інженерного коледжу 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

Лупан І.В. – доцент кафедри інформатики 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат педагогічних наук 
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Склад  журі обласної олімпіади з інформаційних технологій 

  Голова 

Лупан І.В. – доцент кафедри інформатики 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат педагогічних наук 

  Заступник голови 

Чала М.С. – завідувач науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

Шовенко О.С. – методист науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Члени журі: 

Буртовий С.В. – завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти  

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

кандидат педагогічних наук 
Жабчіц Я.В.  учитель інформатики навчально-виховного 

комплексу «Перегонівська загальноосвітня школа     
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 
Голованівської районної ради Кіровоградської 
області 

Калашник Ю.О. – учитель інформатики КЗ «Добровеличківське 
навчально-виховне об’єднання «Спеціалізована 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад»  Добровеличківської районної 
ради  

Скрипка Г.В. 

 

– старший викладач кафедри теорії і методики 
середньої освіти КЗ «КОІППО імені Василя 
Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

Мамонтова Г.Ю. – викладач інформатики Кропивницького інженерного 
коледжу Центральноукраїнського національного 
технічного університету 

Попова Л.М. – учитель інформатики спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 
Світловодської міської ради Кіровоградської області 

Сайко С.В. – учитель інформатики Червонокостянтинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської 
районної ради Кіровоградської області 
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Шибіста В.Ю. – учитель інформатики комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання № 25 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-
математичний ліцей, центр позашкільного виховання 
«Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

Карявка С.С. – учитель інформатики комунального закладу 
«Навчально-виховний комплекс «Долинська 
гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 
Долинської районної ради» 

Мірошниченко С.Л. – учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально – виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Громко Г.Ю. – учитель інформатики Нечаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського 

Компаніївської районної ради Кіровоградської 

області 

 

Експерт-консультант 
Залевська А.А. – учитель інформатики комунального закладу 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

Додаток 19 

до наказу начальника 

управління освіти, науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

01.11.2018      №  761-од 

 

 

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з географії 

  Голова 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Заступник голови 
Хлань Л.М. – завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  

  Секретар 

Ціперко Т.В. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

Бондар С. О. – директор Кіровоградського медичного коледжу        
ім. Є.Й. Мухіна 

Богданова О.П. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  

Ткаченко Л.А. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Дробін А.А. – методист науково-методичної лабораторії 
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 
імені Василя Сухомлинського», кандидат  
педагогічних наук 

Литвиненко О.В. – завідувач навчально-методичного центру 
дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 
Сухомлинського» 

Склад журі обласної олімпіади з географії 

  Голова 

Мирза-Сіденко В.М. – в.о. завідувача кафедри географії та геоекології 
Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка, 
кандидат  біологічних наук 
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  Заступник голови 

Хлань Л.М. – завідувач науково-методичної лабораторії 
природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 
імені Василя Сухомлинського» 
                                            

  Секретар 

Балацкий Л.Ю.  – учитель географії Войнівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів  Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області 

  Члени журі: 

Степанова Л.В. – учитель географії Добровеличківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Добровеличківської районної ради Кіровоградської 

області, заслужений учитель України 

Савлук Г.І. – учитель географії опорного навчального закладу 

«Суботцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Знам’янської районної ради Кіровоградської області» 

Панкевич В.І. – учитель географії навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 

Ковальчук М.М. – учитель географії комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія – 

загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Долинської 

районної ради» 

Пустовойт С.С. – учитель географії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Мельник А.М. – учитель географії Аджамської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

Красота О.В. – учитель географії Вільшанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради Кіровоградської області, 

заслужений учитель України 

Романова М.М. – учитель географії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа    

І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, 

центр позашкільного виховання «Ліра» 
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 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Волошина М. Ф. – учитель географії Олександрівського навчально-

виховного   комплексу   комунального  закладу  

 «Олександрівське навчально-виховне об’єднання                       

№ 2» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області  

Полулях С.О. – учитель географії гімназії № 9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

Ваніна Н. І. – учитель географії комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної 

ради Кіровоградської області  

Гальченко Л. В. – учитель географії Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 6 Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області 

 

Експерт – консультант 
Кривульченко А.І.     – професор кафедри географії та геоекології 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, доктор 

географічних наук 
 



 

 

 

 

 

 

Додаток 20 

до наказу начальника 

управління освіти, науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

01.11.2018      № 761-од 

 

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з історії 

  Голова 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Заступник голови 

Черткова Н.С. – завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

Відіборенко І.В. – методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

Корольова С.А. – начальник відділу кадрів КЗ «КОІППО імені Василя 
Сухомлинського»  

Кірішко Л.М. – методист обласного навчально-методичного  центру   
освітнього менеджменту та координації діяльності 
методичних служб КЗ «КОІППО імені Василя 
Сухомлинського» 

Присяжнюк С.С. – заступник директора з виховної роботи та 
гуманітарних питань Кіровоградського медичного 
коледжу  ім. Є.Й. Мухіна, кандидат філологічних наук 

Чуй Н.В. – методист навчально-організаційного центру освітньої 
діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 
Сухомлинського» 

Шаповалова Т.А. – завідувач відділу моніторингових досліджень 

обласного навально-методичного центру сучасних 

технологій оцінювання якості освіти комунального 

закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

Склад журі обласної олімпіади з історії 

  Голова 

Козир І.А. – доцент кафедри історії України факультету історії та 

права Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат історичних наук 
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Заступник голови 

Проскурова С.В. – доцент кафедри історії України факультету історії та 

права Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат історичних наук                                                

  Секретар 

Коляда С.В. – учитель історії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей - школа - дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

  Члени журі: 

Черткова Н.С. – завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського»  

Ковальков О.Л. – доцент кафедри всесвітньої історії факультету історії 

та права Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат історичних наук 

Гнатенко С.П. – учитель історії Новоукраїнського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови – гімназія 

«Лідер» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області 

Бібік Н.С.  – учитель історії комунального закладу «Бобринецьке 
навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний 
комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа                  
І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області 

Таран Т.О. – учитель історії навчально-виховного об’єднання 
«Олександрійська гімназія імені Т.Г. Шевченка – ЗНЗ        
І-ІІ ступенів – школа мистецтв» Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області 

Козова В.О. – учитель історії комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс «Долинська гімназія - 
загальноосвітня школа I-III ступенів №3 
Долинської районної ради» 

Бирзул О.В. – учитель історії Златопільської гімназії 

м. Новомиргорода  Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 
Котов І.В. – учитель історії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області 
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Пінчук В.Д. – учитель історії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів,  природничо-математичний ліцей, центр 
позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області  

Солоп Л.І. – викладач історії комунального вищого навчального 

закладу «Олександрійський педагогічний коледж  

імені В.О.Сухомлинського» 
Вівсяна І.А. – доцент кафедри історії України факультету історії та 

права Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат історичних наук 

Бабак О.І. – заступник декана факультету історії та права 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

історичних наук 
Чорний О.В. – доцент кафедри історії України факультету історії та 

права Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат історичних наук 

Гирба А.В. – учитель історії Губівської загальноосвітньої школи      

І-ІІІ ступенів імені Д. Бєдного Компаніївської  

районної ради Кіровоградської області 

Шишкевич О.М. - вчитель історії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання природничо-економіко-правовий 

ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Бабич Л.А. – учитель історії Олександрівської філії  
комунального закладу «Олександрівське 
навчальновиховне об’єднання №1» Олександрівської 
районної державної адміністрації Кіровоградської 
області 

Бачинська В.В. - вчитель історії комунального закладу "Навчально-
виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний 
заклад I-III ступенів №20 -дитячий юнацький центр 
"Сузір'я" Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

Експерт-консультант 

Кізюн В.К. – доцент кафедри історії України  факультету історії та 
права Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, кандидат історичних наук  



 

 

 

 

 

 

                                             Додаток 21 

до наказу начальника  управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

01.11.2018      №  761-од 

 

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з правознавства  

  Голова 

Нудний В.М.  – заступник  директора  з  навчально-організаційної  

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»  
  Заступник голови 

Черткова Н.С. – завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

Відіборенко І.В. – методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

Чернишова І.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Державного вищого навчального закладу 

«Кіровоградський будівельний коледж» 

Кірішко Л.М. – методист обласного навчально-методичного  центру   

освітнього менеджменту та координації діяльності 

методичних служб КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Богданова О.П. – методист науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Склад журі олімпіади з правознавства 

  Голова 

Соболь Є.Ю. – завідувач кафедри державно-правових дисциплін та 

адміністративного права факультету історії та права 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, доктор 

юридичних наук, професор 
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Заступник голови 

Мілова Т.М.  доцент кафедри державно-правових дисциплін та 

адміністративного права факультету історії та права 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат юридичних наук 

  Секретар 

Ворона С.О. - учитель правознавства комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий 

юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

  Члени журі 

Мамалига Н.Г. – учитель правознавства Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області 

Філіп І.В. – учитель правознавства навчально-виховного 
комплексу «Ліцей інформаційних технологій – 
спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області 

Філіпова С.М. – учитель правознавства навчально-виховного 
комплексу «Знам’янська загальноосвітня школа   
І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області 

Черткова Н.С. – завідувач науково-методичної лабораторії 
суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 
Василя Сухомлинського» 

Різанов М.С. – учитель правознавства комунального закладу 
«Бобринецьке навчально-виховне об’єднання 
«Навчально-виховний комплекс «Гімназія – 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області 

Скальська І.В. – учитель правознавства загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 5 Світловодської міської ради 
Кіровоградської області 

Алєйніков І.А. - учитель правознавства комунального закладу 
«Навчально-виховний комплекс загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко-правовий ліцей 
«Сучасник» – дитячо-юнацький центр 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колісник Ю.В. 

 

 

 

- 
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учитель правознавства навчально-виховного 
комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад I-III 
ступенів №19 - дошкільний навчальний 
заклад "Лісова казка" Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

Сімеонова В.М. - учитель правознавства гімназії №9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

Триняк Т.В. 

 

– учитель правознавства навчально-виховного 

комплексу «Долинська гімназія - загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 3 Долинської районної ради» 

Погрібний Д.О.  учитель історії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області 

Сокуренко О.А.  - доцент кафедри державно-правових дисциплін та 

адміністративного права факультету історії та права 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат юридичних наук  
Врадій А.В. - учитель правознавства Добровеличківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Добровеличківської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

  Експерт-консультант 
Поляруш С.І. - доцент кафедри державно-правових дисциплін та 

адміністративного права Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка, кандидат історичних 

наук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 22 

до наказу начальника  

управління освіти, науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

01.11.2018      № 761-од 

 
 

Склад оргкомітету з проведення олімпіади з трудового навчання 

(технологій) 
 

  Голова 

Нудний В.М.  – заступник  директора  з  навчально-організаційної  

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»  

  Заступник голови 

Гарбузенко В.Д. – заступник директора комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області» 

  Секретар 

Дем’яненко О.М. – учитель трудового навчання комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області» 

  Члени оргкомітету 

Лесів В.О. – учитель трудового навчання комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області» 

Арсірій О.О. – учитель трудового навчання комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області» 

Півнєва Л.Л. – учитель трудового навчання комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області» 

Татаренко О.В. – методист науково-методичної лабораторії 

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міляєва А.М. 
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учитель трудового навчання комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області» 
        
                  Склад журі олімпіади з трудового навчання (технологій) 

Голова 

Чистякова Л. О. – доцент кафедри теорії і методики технологічної 

підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

заступник декана фізико-математичного факультету, 

кандидат педагогічних наук 

Заступник голови 

Татаренко О.В. – методист науково-методичної лабораторії 

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Секретар 

Прибудченко Г.М. – учитель трудового навчання комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

                Члени журі 
 

Буртовий С.В.  завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

кандидат педагогічних наук 

Куценко Т.В. – старший викладач кафедри теорії і методики 

технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка 

Горобець О.В. – учитель трудового навчання комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий 

юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віватенко О.П. 
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учитель трудового навчання загальноосвітньої школи    

І-ІІІ ступенів №30 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Моргаленко В.А. – учитель трудового навчання Олександрійського 

навчально-виховного комплексу (ЗНЗ І-ІІ ступенів 

№ 17 – ліцей) Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Залєсов В.П. – учитель трудового навчання комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів  

№ 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий 

юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Безпека О.В. – учитель трудового навчання загальноосвітньої школи 

II-III ступенів №10 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Бардаков А.О. – учитель трудового навчання комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий 

юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Експерт-консультант 
Кононенко С.О. – доцент кафедри теорії і методики технологічної 

підготовки, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат педагогічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 23 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

                                                                                01.11.2018      №  761-од 

 

 

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з економіки 

 

  Голова 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Заступник голови 

Чернишова І.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Державного вищого навчального закладу 

«Кіровоградський будівельний коледж» 

  Секретар 

Богданова О.П. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

Хлань Л.М. – завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Ткаченко Л.А. – методист природничо-математичних дисциплін       

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

Дробін А.А. – методист природничо-математичних дисциплін       

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

кандидат педагогічних наук 

Склад журі обласної олімпіади з економіки 

  Голова 

Пасічник Н.О. – доцент кафедри прикладної математики, статистики 

та економіки Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат педагогічних наук 
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  Заступник голови 

Богданова О.П. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

Ілюшенко О.Л. – учитель економіки навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

  Члени журі: 

Харитонович С.К. – учитель економіки Маловисківської 

загальноосвітньої школи № 4 І-ІІІ ступенів 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

Степанова Л.В. – учитель економіки Добровеличківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Добровеличківської районної ради Кіровоградської 

області 

Недяк Н.В. – учитель економіки навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 

Бруснік Л.О.  – учитель економіки навчально-виховного об’єднання  

«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ 

І-ІІ ступенів – школа мистецтв» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області 

Маранда В.О. – учитель економіки комунального закладу 

«Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

Бердник Н.О. – учитель економіки навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа II ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Пустовойт С.С. – учитель економіки комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей-школа-

дошкільний навчальний заклад «Вікторія – П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області 
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Задорожний О.В.  учитель економіки комунального закладу                       

 «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад I-III ступенів №16 – дитячий 

юнацький центр "Лідер" Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

 

Експерт-консультант 

Пугаченко О.Б. – доцент кафедри аудиту та оподаткування 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету, кандидат економічних наук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 24 

до наказу начальника 

управління освіти, науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

01.11.2018      №  761-од 

 

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади  

з російської мови та літератури 
  Голова 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Заступник голови 

Рибальченко В.К. – доцент кафедри української та зарубіжної літератури 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат філологічних наук 

  Секретар 

Ревнивцева О.В. – завідувач науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  

  Члени оргкомітету: 

Присяжнюк С.С. –  заступник директора з виховної роботи та 

гуманітарних питань Кіровоградського медичного 

коледжу  ім. Є.Й. Мухіна, кандидат філологічних 

наук 

Котляренко Н.М. – методист науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Мінич Г.В. – методист науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

 

Склад журі обласної олімпіади з російської мови та літератури 

  Голова 

Михида С.П. – проректор з наукової роботи Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка, доктор філологічних 

наук, професор 
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Заступник голови 

Ревнивцева О.В. – завідувач науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського»                                                  

  Секретар 

Качур В.В. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 12 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

  Члени журі: 

Рибальченко В.К. – доцент кафедри української та зарубіжної літератури 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

філологічних наук 

Небеленчук  І.О. – старший викладач кафедри теорії і методики середньої 

освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

кандидат педагогічних наук 

Єрьоміна О.М. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 

навчально-виховного комплексу «Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований загальноосвітній  

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад – центр естетичного виховання» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

Тіхоненко С.О.  учитель зарубіжної літератури та російської мови 

гімназії №9 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

 

Експерт-консультант 

Семенюк О.А. – ректор Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, доктор філологічних наук, професор 



 

 

 

 

 

 

Додаток 25 

до наказу начальника 

управління освіти, науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

01.11.2018      №  761-од 

 

Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади  

з польської  мови та літератури 

 
  Голова 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 
  Заступник голови 

Чернишова І. А. –  заступник директора з навчально-виховної роботи 

Державного вищого навчального закладу 

«Кіровоградський будівельний коледж» 

  Секретар 

Ревнивцева О.В. – завідувач науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  

  Члени оргкомітету: 

Полячок О.І. – голова об’єднання поляків Кіровоградщини 

«Полонія» імені Кароля Шимановського 

Котляренко Н.М. – методист науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Мінич Г.В. – методист науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

 

Склад журі обласної олімпіади з польської мови та літератури 

  Голова 

Полячок О.І. – голова об’єднання поляків Кіровоградщини «Полонія» 

імені Кароля Шимановського  

  Заступник голови 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Секретар 

Ревнивцева О.В. – завідувач науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 
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  Члени журі: 

Зубричева О.В. – учитель польської мови комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей-школа-

дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

Зенюк Г. – учитель польської мови навчально-виховного 

комплексу «Кіровоградський колегіум – 

спеціалізований загальноосвітній  навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр 

естетичного виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

 

Експерт-консультант 

Семенюк О.А. – ректор Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, доктор філологічних наук, професор 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 26 

до наказу начальника   

управління освіти, науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

01.11.2018      №  761-од 

 

Склад оргкомітету з проведення обласного турніру юних географів 

  Голова 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Заступник голови 

Хлань Л.М. – завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  

  Секретар 

Ціперко Т.В. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

Литвиненко О.В. – завідувач навчально-методичного центру 

дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Якушенко О. В. – учитель географії комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Багатопрофільний 

ліцей – фізико-математична школа – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та 

юнацької творчості «Надія» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Мажара О.В. – учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей Міської ради 

міста Кропивницького Кіровоградської області» 

ЯрошенкоТ.М. – учитель географії Аджамської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

Пустовойт С.С. – учитель географії комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей – школа – 

дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 
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Романова М.М. – учитель географії комунального закладу 

«Навчально-                                              виховне 

об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа    І-ІІІ 

ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Маменко І.В. – учитель географії навчально-виховного комплексу 

«Звенигородський загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області» 

 

Чугунова І. В. – учитель географії комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс загальноосвітня 

школа  

І-ІІ ступеня № 34 – економіко-правовий ліцей 

«Сучасник» - дитячо-юнацький центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Волошина М. Ф. – учитель географії Олександрівського навчально-

виховного комплексу комунального закладу 

«Олександрівське навчально-виховне об’єднання 

№ 2» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області 

Склад журі обласного етапу турніру юних географів 

  Голова 

Гелевера О.Ф. – доцент кафедри географії та геоекології 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат  географічних наук 

  Заступник голови 

Хлань Л.М. – завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

Ворона О.В. – учитель географії комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Багатопрофільний 

ліцей – фізико-математична школа – загальноосвітня  
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школа І-ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та 

юнацької творчості «Надія» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

  Члени журі: 

Савлук Г.І. – учитель географії опорного навчального закладу 

«Суботцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Знам’янської районної ради Кіровоградської 

області» 

Панкевич В.І. – учитель географії навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 

Мельник А.М. – учитель географії Аджамської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної                                              

 державної адміністрації Кіровоградської області 

Шевцов А.О. – учитель географії Куколівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа  

I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Олександрійської районної ради Кіровоградської 

області 

Гриценко В.В. – учитель географії гімназії № 9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

Гальченко Л.В. – учитель географії Новоукраїнської  

загальноосвiтньої школи I-III ступенів № 6 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області 

Богданова О.П. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Балацький Л.Ю.  – учитель географії Войнівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів  Олександрійської районної 

ради Кіровоградської області 

Мирза-Сіденко В.М. – доцент кафедри географії та геоекології 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат  біологічних наук 

Маслова Н.М.  _ Старший викладач кафедри  географії та геоекології 
Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка, 
кандидат  педагогічних  наук 
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Полулях С.О.  – учитель географії гімназії № 9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

Ковальчук М.М. – учитель географії комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія 

– загальноосвітня школа I-III ступенів №3 

Долинської районної ради» 

   

Експерт - консультант 
Семенюк Л.Л.     – доцент кафедри географії та геоекології 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат географічних наук 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 27 

до наказу начальника  управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

01.11.2018      №  761-од 

 

 

Склад оргкомітету з проведення обласного турніру юних істориків 

 

  Голова 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Заступник голови 

Черткова Н.С. – завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

Відіборенко І.В. – методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

  Члени оргкомітету: 

Яковлєв І.В. – директор комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний 

центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Черткова Н.С. – завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського»  

Токарєва Е. А. – учитель математики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання природничо-

економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

Ганжела Л.С. – учитель математики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання природничо-

економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 
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Дубівка О.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

природничо-економіко-правовий ліцей – 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний 

центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»  

Топчій Н.П. – учитель математики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання природничо-

економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

Швець А.О. – учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання природничо-

економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

Андроннікова Н.В. - учитель математики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання природничо-

економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

Шаповалова Т.І. - лаборант комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний 

центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Склад журі обласного етапу турніру юних істориків 
  Голова 

Митрофаненко Ю.С. – старший викладач кафедри теорії і методики середньої 

освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

кандидат історичних наук 

  Заступник голови 

Філоретова Л.М. – декан факультету історії та права 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

історичних наук 

  Секретар 
Коляда С.В. – учитель історії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей - школа – дошкільний 
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 навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

  Члени журі: 

Козир І.А. – доцент кафедри історії України факультету історії та 

права Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат історичних наук 

Відіборенко І.В. – методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Мамалига Н.Г.  учитель історії загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області, заслужений учитель України 

Черткова Н.С. – завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського»  

Ковальков О.Л. – доцент кафедри всесвітньої історії факультету історії 

та права Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат історичних наук 

Гнатенко С.П. – учитель історії Новоукраїнського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови – гімназія 

«Лідер» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області 

Філіп І.В. – учитель історії навчально-виховного комплексу «Ліцей 

інформаційних технологій – спеціалізована школа 

ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Філіпова С.М. – учитель правознавства навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 

Шишкевич О.М. – учитель історії комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання природничо-економіко-правовий 
ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 –
позашкільний центр Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

Погоріла В.В. 

 

– учитель історії комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання природничо-економіко-правовий 
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 ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 –
позашкільний центр Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

Сімеонова В.М. – учитель історії гімназії № 9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області 

Алєйніков І.А. – учитель історії комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

№ 34 – економіко-правовий ліцей «Сучасник» -дитячо-

юнацький центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Бібік Н.С.  – учитель історії комунального закладу «Бобринецьке 

навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний 

комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа                 

І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області 

Таран Т.О. – учитель історії навчально-виховного об’єднання 

«Олександрійська гімназія імені Т.Г. Шевченка – ЗНЗ        

І-ІІ ступенів – школа мистецтв» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області 

Козова В.О. – учитель історії комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс «Долинська гімназія - 
загальноосвітня школа I-III ступенів №3 
Долинської районної ради» 

Бирзул О.В. – учитель історії Златопільської гімназії 
м. Новомиргорода  Новомиргородської районної ради 
Кіровоградської області 

Котов І.В. – учитель історії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області 

Пінчук В.Д. – учитель історії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів,  природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Бабак О.І. – заступник декана факультету історії та права 
Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка, кандидат 
історичних наук 

Чорний О.В. – доцент кафедри історії України факультету історії та 
права Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, кандидат історичних наук 
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Гирба А.В. – учитель історії Губівської загальноосвітньої школи      

І-ІІІ ступенів імені Д. Бєдного Компаніївської  

районної ради Кіровоградської області 

Колісніченко С.В. – учитель історії Помічнянської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів №1 імені Героя України Березняка Євгена 

Степановича Помічнянської міської ради 

Кіровоградської області  

   

Експерт-консультант 
Кізюн В.К. – доцент кафедри історії України факультету історії та 

права Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат історичних наук  
 



 

 

 

 

 

 

Додаток 28 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

01.11.2018      №  761-од 

 

 

Склад оргкомітету з проведення обласного турніру юних інформатиків 

  Голова 

Нудний В.М. – заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

  Заступник голови 

Залевська А.А. – учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально - виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

  Секретар 

Шибіста В.Ю. – учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 25 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-

математичний ліцей, центр позашкільного виховання 

«Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

  Члени оргкомітету: 

Буртовий С.В. – завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

кандидат педагогічних наук 

Чала М.С. – завідувач науково-методичної лабораторії 

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Шовенко О.С. – методист науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Мірошніченко С.Л. – учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально - виховне об’єднання №6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 
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Чуй Н.В. – методист навчально-організаційного центру 

освітньої діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Улічев О.С. – учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально - виховне об’єднання №6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Книшук А.В. – учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально - виховне об’єднання №6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Шмельов Р.В. – співзасновник «Школи програмування Ш++» (за 

згодою) 

Мельник В.І. – учитель інформатики Полтавського обласного ліцею-

інтернату для обдарованих дітей із сільської 

місцевості при Кременчуцькому педагогічному 

училищі імені А.С. Макаренка, заслужений учитель 

України (за згодою) 

Склад журі обласного етапу турніру юних інформатиків 

  Голова 

Лупан І.В. – доцент кафедри інформатики 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат педагогічних наук 

  Заступник голови 

Чала М.С. – завідувач науково-методичної лабораторії 

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

  Секретар 

Мірошніченко С.Л. – учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально - виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 
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 «Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

  Члени журі: 

Книшук А.В. – учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально - виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Шовенко О.С. – методист науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Фурсікова Т.В. – заступник директора комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів 
«Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького 
Кіровоградської області» 

Громко Г.Ю. – учитель інформатики Нечаївської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського 
Компаніївської районної ради Кіровоградської 
області 

ТимофієнкоО.Л. – учитель інформатики комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа - 
дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

Шибіста В.Ю. – учитель інформатики комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання № 25 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-
математичний ліцей, центр позашкільного виховання 
«Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

Калашник Ю.О. – учитель інформатики КЗ «Добровеличківське 
навчально-виховне об’єднання «Спеціалізована 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад»  Добровеличківської районної 
ради  

Єрмаков Д.О. – учитель інформатики Кіровоградської гімназії нових 
технологій навчання Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

Буртовий С.В. – завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

кандидат педагогічних наук 
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Андронатій П.І. – викладач кафедри інформатики 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка 

Задорожня О.В. – старший викладач кафедри фізико-математичних 

дисциплін Кіровоградської льотної академії 

Національного авіаційного університету, кандидат 

педагогічних наук 

Лубенець А.І. – учитель інформатики навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 3 – гімназія» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 

Експерт - консультант 
Сорока О.О. – викладач інформатики Кіровоградського 

кібернетико-технічного коледжу 



 

 

 

 

 

 

Додаток 29 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

01.11.2018      № 761-од 
 
 

Предметно-методична комісія  зі  складання  завдань  для олімпіади  з  

української мови  й  літератури 
 

Кричун Л.П. – декан факультету філології та журналістики 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира  Винниченка, 

кандидат філологічних наук  
Котляренко Н.М. – методист науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Мінич Г.В. – методист науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

                             

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

Білоус О.М. – декан факультету іноземних мов 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

доктор філологічних наук, професор 

Ярова Л.О. – доцент кафедри перекладу прикладної та загальної 

лінгвістики Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат педагогічних наук 
Коса І.Т. – завідувач науково-методичної лабораторії 

іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів  
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

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



 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 29 

2 

 

Бондаренко К.Л. – доцент кафедри перекладу та загального 

мовознавства Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат філологічних наук 

Тищенко Л.М. – учитель німецької мови комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Гринюкова Р. А. – методист науково-методичної лабораторії 

іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів    

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з хімії 

Іванащенко О.А. – учитель хімії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей 

Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області» 
Ціперко Т.В. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 
 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з 
математики 

Волков Ю.І. – професор кафедри математики 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

доктор фізико-математичних наук 
Ізюмченко Л.В. – доцент кафедри математики 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат фізико-математичних наук 
Ткаченко Л.А. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін 

комунального закладу «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 
Макарчук О.П. – старший викладач кафедри прикладної математики, 

статистики та економіки Центральноукраїнського 
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 державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, кандидат фізико-

математичних наук 

 
Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з фізики 

Вовкотруб В.П. – професор кафедри фізики та методики її 

викладання Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, доктор педагогічних наук 

Подопригора Н.В. – в.о. завідувача кафедри природничих наук та 

методик їхнього навчання Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені 

Володимира  Винниченка, доктор педагогічних 

наук 

Дробін А.А. – методист науково-методичної лабораторії  

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», кандидат 

педагогічних наук 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з 
астрономії 

Волчанський О.В. – доцент кафедри фізики та методики її викладання 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат фізико-математичних наук 

Дробін А.А. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», кандидат 

педагогічних наук 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з біології 

Аркушина Г.Ф. – доцент кафедри біології та методики її викладання 

природничо-географічного факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат біологічних наук 

Богданова О.П. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  
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Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з 
екології 

Аркушина Г.Ф. – доцент кафедри біології та методики її викладання 

природничо-географічного факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат біологічних наук 

Богданова О.П. – методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»  

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з 

географії 

Хлань Л.М. – завідувач науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Мирза –  

Сіденко В.М. 

– 

 

в.о. завідувача кафедри географії та геоекології 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат  біологічних наук 

Мельник А.М. – учитель географії Аджамської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

   
Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з 

інформаційних технологій 

Лупан І.В. - доцент кафедри інформатики 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат педагогічних наук 

Чала М.С. - завідувач науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Шовенко О.С. - методист науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Громко Г.Ю. – учитель інформатики Нечаївської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського 

Компаніївської районної ради Кіровоградської 

області 
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Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з 
інформатики 

 

Мельник В.І. – учитель інформатики Полтавського обласного 

ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської 

місцевості при Кременчуцькому педагогічному 

училищі імені А.С. Макаренка, заслужений учитель 

України (за згодою) 

Чала М.С. – завідувач науково-методичної лабораторії  

інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 
 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з історії 
 

Черткова Н.С. – завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Козир І.А. – доцент кафедри історії України факультету історії 

та права Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат історичних наук 

Відіборенко І.В. – методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Кізюн В.К. – доцент кафедри історії України факультету історії 

та права Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат історичних наук 

 
Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з 

правознавства 
 

Черткова Н.С. – завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Соболь Є.Ю. – завідувач кафедри державно-правових дисциплін та 

 адміністративного права факультету історії та 

права Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 
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 Винниченка, доктор юридичних наук, професор 

Відіборенко І.В. – методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 
 

Предметно-методична комісія зі складання завдань  

для олімпіади з трудового навчання (технологій) 

Чистякова Л. О. – доцент кафедри теорії і методики технологічної 

підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, заступник 

декана фізико-математичного факультету, кандидат 

педагогічних наук 

Татаренко О.В. – методист науково-методичної лабораторії інформаційно-

технологічної освіти КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

 

Предметно-методична комісія зі складання завдань  

для олімпіади з  економіки 

Пасічник Н.О. – доцент кафедри прикладної математики, статистики та 

економіки Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат педагогічних наук 

Богданова О.П. – методист науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 
 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з 
російської мови та літератури 

 

Ревнивцева О.В. – завідувач науково-методичної лабораторії гуманітарно-

естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Качур В.В. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 12 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 
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Рибальченко В.К. – доцент кафедри зарубіжної літератури та 

компаративістики Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат філологічних наук 
 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з 
польської мови та літератури 

 

Ревнивцева О.В. – завідувач науково-методичної лабораторії гуманітарно-

естетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Зубричева О.В. – учитель польської мови комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей-школа-дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Полячок О.І. – голова об’єднання поляків Кіровоградщини «Полонія» 

імені Кароля Шимановського 
 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для турніру юних 
географів  

Хлань Л.М. – завідувач науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Мирза –  

Сіденко В.М. 

– в.о. завідувача кафедри географії та геоекології 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат  

біологічних наук 

Мельник А.М. – учитель географії Аджамської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 
 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для турніру юних 

інформатиків 

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

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



 

 

 

 

 

 

 


