
 

Сумська  обласна  державна  адміністрація 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 
 

21.11.2016                                          м. Суми                                            № 619-ОД 
 
 

Про проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та участь команд учнів 

Сумської області у IV етапі 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад у 2016-2017 

навчальному році 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                    

17 листопада 2011 за № 1318/20056, на виконання наказу Міністерства освіти і 

науки України від 19.08.2016 № 1006 «Про проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному 

році» та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої 

молоді 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести в січні-лютому 2017 року на базі Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів м. Суми 

III етап Всеукраїнських учнівських олімпіад.  

2. Затвердити графік  проведення  олімпіад (додається). 

3. Затвердити склад організаційного комітету, журі та експертів-

консультантів, умови проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

(додаються). 

4. Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 

(Нікітіну Ю.О.) 

 1) Створити до 23.12.2016 комісії з підготовки завдань III етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін. 

 2) Розробити та подати на затвердження до 30.12.2016 кошторис витрат 

на проведення ІІІ етапу олімпіад, відбірково-тренувальних зборів та відправку 

команд області на ІV етап олімпіад. 

3) Провести в лютому 2017 відбірково-тренувальні збори команд області 

для участі у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

5. Начальникам управлінь (відділів) освіти (освіти і науки, освіти, молоді 

та спорту) райдержадміністрацій, міськвиконкомів, міських рад, Березівської 

сільської ради: 
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1) Забезпечити участь команд районів (міст) у III етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад відповідно до заявок. Кількісний склад команд сформувати 

відповідно до квоти (додаток). 

2) Забезпечити участь учителів у роботі предметних журі. 

3) Проїзд учасників та відрядження педагогічних працівників (керівників 

команд, членів журі) здійснити за рахунок організації, що відряджає. 

6. Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 

(Нікітін Ю.О.), Сумському державному педагогічному університету  

ім. А.С.Макаренка (Лянной Ю.О.), Сумському державному університету 

(Васильєв А.В.), Сумському національному аграрному університету 

(Ладика В.І.), управлінню освіти і науки Сумської міської ради  

(Данильченко А.М.) створити належні умови для проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у навчальних закладах міста, забезпечити 

роботу журі та відрядити керівників команд на IV етап олімпіад.  

7. Подати до 04.03.2017 підсумкову документацію про проведення                  

III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад до Інституту модернізації змісту 

освіти Міністерства освіти  і науки України. 

8. Витрати на проживання, харчування, культурне та організаційне 

обслуговування під час проведення III етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад, харчування в дорозі, проїзд та супровід команд учнів області для 

участі у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад провести за рахунок 

загального фонду кошторису Сумського обласного інституту післядипломної  

педагогічної освіти. 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 

Директор Департаменту освіти і науки    О.І.Попова 
 

 
 

                  Е.В.Кучменко   - заступник директора Департаменту – 

начальник управління дошкільної, 

загальної середньої освіти, фінансово-

ресурсного забезпечення Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації  

 

 

В.А.Романець  - головний спеціаліст-юрисконсульт  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павловська 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Департаменту 
освіти і науки  

21.11.2016  № 619-ОД 

 

Графік 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2016-2017 навчальному році 

 

Дата проведення Назва предмета Місце проведення 

1 2 3 

13-14.01.2017 українська мова та 

література 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, заїзд 13.01.2017 до 

15.00 год. 

14-15.01.2017 математика обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, заїзд 14.01.2017 до 

16.00 год. 

15-16.01.2016 екологія обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, заїзд 15.01.2017 до 

13.00 год. 

16-17.01.2017 правознавство обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, заїзд 16.01.2017 до 

16.00 год. 

17-18.01.2017 географія обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, заїзд 17.01.2017 до 

16.00 год. 

18-19.01.2017 англійська мова обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, заїзд 18.01.2017 до 

14.00 год. 

19-20.01.2017 астрономія обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, заїзд 19.01.2017 до 

14.00 год. 

20-22.01.2017 трудове навчання обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, заїзд 20.01.2017 до 

16.00 год. 

22-23.01.2017 історія обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, заїзд 22.01.2017 до 

16.00 год. 

23-24.01.2017 німецька мова, 

французька мова 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, заїзд 23.01.2017 до 

14.00 год. 

24-25.01.2017 фізика обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, заїзд 24.01.2017 до 

13.00 год. 
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Продовження додатка 

1 2 3 

25-26.01.2017 економіка обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, заїзд 25.01.2017 до 

16.00 год. 

26-27.01.2017 російська мова та 

література 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, заїзд 26.01.2017 до 

16.00 год. 

27-28.01.2017 біологія обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, заїзд 27.01.2017 до 

13.00 год. 

28-29.01.2017 хімія обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, Сумський державний 

педагогічний університет імені 

А.С.Макаренка, заїзд 28.01.2017 до  

11.00 год. 

04-05.02.2017 інформатика обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, Сумський державний 

університет заїзд 04.02.2017 до           

11.00 год. 

11-12.02.2017 інформаційні 

технології 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, Сумський державний 

університет, заїзд 11.02.2017 до  

11.00 год. 

 

 Примітка: реєстрація відбудеться в Сумському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти за адресою: вул. Римського-Корсакова, 5,           

м. Суми.  

 

 

Заступник директора Департаменту –  

начальник управління дошкільної,  

загальної середньої освіти, фінансово- 

ресурсного забезпечення      Е.В.Кучменко  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Департаменту 

освіти і науки  

21.11.2016  № 619-ОД 
 

 

СКЛАД 

оргкомітету з проведення III етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад у 2016-2017 навчальному році 

 

Попова  

Олена Іванівна 
  директор Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації, голова оргкомітету; 

Нікітін  

Юрій Олександрович 
–  

 

ректор Сумського обласного інституту післядип-

ломної педагогічної освіти, доктор історичних 

наук, доцент, заступник голови оргкомітету; 

Павловська  

Лариса Миколаївна 
–  начальник відділу дошкільної, загальної середньої 

освіти Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації, секретар оргкомітету; 

Члени оргкомітету 

Васильєв 

Анатолій Васильович 

–  ректор Сумського державного університету, 

кандидат технічних наук, професор (за згодою); 

Голубенко  

Тетяна Сергіївна 

–  методист з біології, екології, природознавства, 

основ здоров’я Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Данильченко  

Антоніна Миколаївна 
–  начальник управління освіти і науки Сумської 

міської ради (за згодою);  

Захарченко  

Ірина Олексіївна 

–  методист з зарубіжної літератури та мов 

національних меншин Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти (за 

згодою); 

Іваненко  

Наталія Ергівна 

–  методист з інформатики та інформаційних 

технологій Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Каленик  

Олександра Василівна 

–  методист по роботі з обдарованою учнівською 

молоддю Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Карпуша 

Валентина Михайлівна 

–  методист з фізики Сумського освіти обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти           

(за згодою); 

Клюніна  

Наталія Василівна 

–  методист з іноземних мов Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти (за 

згодою); 

Коренева  

Ірина Василівна 

–  методист з трудового навчання Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою); 
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Продовження додатка 
Ладика  

Володимир Іванович 

–  ректор Сумського національного аграрного 

університету, професор (за згодою);  

Лянной  

Юрій Олегович 
–  ректор Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С.Макаренка, кандидат 

педагогічних наук, професор (за згодою); 

Метейко  

Алла Володимирівна 
–  методист з хімії Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Попов  

Володимир Денисович  
–  методист з географії та основ економіки 

Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою); 

Придатко  

Олена Олександрівна 

–  головний бухгалтер Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою); 

Свєтлова  

Тетяна Володимирівна 

–  методист з математики Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою); 

Тихенко  

Лариса Володимирівна  
–  директор Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю, кандидат педагогічних наук, доцент  

(за згодою); 

Третьякова 

Олена Василівна 
–  методист з історії та основ правознавства 

Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою); 

Удовиченко  

Ірина Віталіївна  
–  проректор Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент (за згодою); 

Шерстюк  

Любов Миколаївна 
–  методист з української мови та літератури 

Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою); 

Ярмак Інна 

Володимирівна 

–  методист з іноземних мов Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою). 
 

 

 

 

Заступник директора Департаменту –  

начальник управління дошкільної,  

загальної середньої освіти, фінансово- 

ресурсного забезпечення      Е.В.Кучменко  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Департаменту  

освіти і науки  

_________ № ______ 
 

СКЛАД 

журі III етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році 
 

Українська мова та література 

Голова журі – Захарова Валентина Анатоліївна, доцент кафедри 

української літератури Сумського державного 

педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, 

кандидат педагогічних наук (за згодою); 

Заступник голови журі – Кумеда Олена Павлівна, доцент кафедри 

української мови Сумського державного 

педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, 

кандидат філологічних наук (за згодою); 

Секретар – Шерстюк Любов Миколаївна, методист з 

української мови і літератури Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою). 

Члени журі 

Андрієнко  

Любов Миколаївна 

– учитель української мови і літератури               

вищої категорії Білопільської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Білопільської районної 

ради (за згодою); 

Беспала  

Вікторія Іванівна 

– учитель української мови і літератури               

вищої категорії Великочернеччинської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Сумської 

районної ради (за згодою); 

Буряченко  

Світлана Іванівна 

– учитель української мови і літератури вищої 

категорії Сумської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д.І.Турбіна м. Суми, 

учитель-методист (за згодою); 

Вельможна  

Ірина Василівна 

− учитель української мови і літератури вищої 

категорії Червоненської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Сумської районної ради (за згодою); 

Гончаренко  

Валентина Михайлівна 

– учитель української мови і літератури вищої 

категорії Сумської загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів № 13 м. Суми (за згодою); 

Зазеко  

Ольга Володимирівна 

– учитель української мови і літератури               

вищої категорії Лебединської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Лебединської міської 

ради, старший учитель (за згодою); 
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Продовження додатка 
Капран  

Лариса Олександрівна 

– учитель української мови і літератури               

вищої категорії Лебединської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Лебединської міської 

ради (за згодою); 

Коленченко  

Олена Олександрівна 

– учитель української мови і літератури вищої 

категорії Сумської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 18 м. Суми, учитель-методист (за 

згодою); 

Охріменко  

Наталія Вікторівна 

– учитель української мови і літератури вищої 

категорії Сумської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 21 м. Суми (за згодою); 

Поправко  

Наталія Миколаївна 

– учитель української мови та літератури вищої 

категорії Шосткинського навчально-виховного 

комплексу: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – 

ліцей Шосткинської міської ради, старший 

учитель (за згодою); 

Рогачова  

Галина Михайлівна 

– учитель української мови і літератури вищої  

категорії Сумської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 11 м. Суми, старший учитель (за 

згодою);  

Самодай  

Людмила Анатоліївна 

– учитель української мови і літератури вищої 

категорії Конотопської гімназії Конотопської 

міської ради, учитель-методист (за згодою); 

Тімченко Світлана 

Олександрівна 

– учитель української мови і літератури вищої  

категорії Сумської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 20 м. Суми, учитель-методист (за 

згодою); 

Шеденко  

Ніна Володимирівна 

– учитель української мови і літератури вищої 

категорії Берестівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради 

(за згодою); 

Юхименко  

Валентина Миколаївна 

– учитель української мови і літератури вищої 

категорії Сумської спеціалізованої школи                 

І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми (за згодою); 

Експерт-консультант – Рудь Ольга Миколаївна, доцент кафедри 

української мови Сумського державного 

педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, 

кандидат філологічних наук (за згодою). 

Історія 

Голова журі –  Лобко Наталія Вікторівна, доцент кафедри теорії 

та історії держави та права Сумського державного 

університету, кандидат історичних наук, доцент 

(за згодою); 
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Продовження додатка 
Заступник голови журі –  Вовк Олександр Володимирович, доцент кафедри 

історії України Сумського державного 

педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, 

кандидат історичних наук, доцент (за згодою); 

Секретар – Третьякова Олена Василівна, методист з історії та 

основ правознавства Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою). 

Члени журі 

Драновська 

Світлана Вікторівна 

– старший викладач кафедри соціально-гуманітарної 

освіти Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук (за згодою); 

Закусило  

Ірина Михайлівна 

– учитель історії вищої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5                       

м. Суми (за згодою); 

Ільяшенко Ганна 

Миколаївна 

– учитель історії вищої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15                 

м. Суми (за згодою); 

Кириченко  

Олександр Вікторович 

– учитель історії вищої категорії Кіндратівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сумської 

районної ради, учитель-методист  (за згодою); 

Коваленко  

Людмила Іванівна 

– викладач Сумського коледжу харчових технологій 

національного університету харчових технологій, 

кандидат історичних наук (за згодою); 

Кулібаба  

Ольга Іванівна 

– учитель історії вищої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18                 

м. Суми (за згодою); 

Кучма  

Оксана Сергіївна 

– учитель історії вищої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23                 

м. Суми (за згодою); 

Нагорна  

Ганна Андріївна 

– учитель історії вищої категорії Сумської гімназії 

№ 1 м. Суми (за згодою); 

Пархоменко  

Ніна Михайлівна  

– учитель історії вищої категорії Сумської гімназії 

№ 1 м. Суми, старший учитель (за згодою); 

Приходько  

Оксана Михайлівна 

– учитель історії вищої категорії Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9   

м. Суми (за згодою); 

Резникова Світлана 

Юріївна 

– учитель історії вищої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21                 

м. Суми (за згодою); 

Роденко Світлана 

Вікторівна 

– учитель історії першої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11  

м. Суми (за згодою); 
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Роженко  

Тетяна Петрівна  

–  учитель історії вищої категорії Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 25   

м. Суми (за згодою); 

Скиртач  

Микола Вікторович 

– учитель історії вищої категорії Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 29   

м. Суми (за згодою);  

Соколик  

Олександр Михайлович 

– учитель історії вищої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12  

м. Суми (за згодою); 

Шестопалова  

Лариса Володимирівна 

– учитель історії вищої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19  

м. Суми, старший учитель (за згодою); 

Експерт-консультант – Шеліхова Віта Валентинівна, учитель історії вищої 

категорії Олександрівської гімназії, кандидат 

історичних наук (за згодою). 

Математика 

Голова журі – Чашечникова Ольга Серафимівна, професор 

кафедри математики Сумського державного 

педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, 

професор, доктор педагогічних наук (за згодою); 

Заступник голови журі – Шаповалов Сергій Павлович, доцент кафедри 

комп’ютерних наук Сумського державного 

університету, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент (за згодою); 

Секретар – Свєтлова Тетяна Володимирівна, методист з 

математики Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 

Азаренкова  

Альона Іванівна 

– учитель математики вищої категорії Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10  

ім. О.Бутка, учитель-методист, Заслужений 

учитель України (за згодою); 

Бур  

Олена Василівна  

– учитель математики вищої категорії 

Шосткинського навчально-виховного комплексу: 

спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 

Шосткинської міської ради, учитель-методист, 

Заслужений учитель України (за згодою); 

Василенко  

Ольга Іванівна 

– учитель математики вищої категорії Конотопської 

гімназії Конотопської міської ради, учитель-

методист (за згодою); 

Клименко  

Володимир Андрійович 

– старший викладач кафедри математичного аналізу 

і методів оптимізації Сумського державного 

університету (за згодою); 
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Ковтун  

Наталія Юріївна 

– учитель математики вищої категорії Тернівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Недригайлівської районної ради, учитель-методист 

(за згодою); 

Кудлай  

Антоніна Борисівна 

– учитель математики вищої категорії Лебединської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Лебединської міської ради, учитель-методист   

(за згодою); 

Мартиненко  

Олена Вікторівна 

– доцент кафедри математики Сумського 

державного педагогічного університету  

ім. А.С.Макаренка, кандидат фізико-математичних 

наук (за згодою); 

Одінцова  

Оксана Олександрівна 

– доцент кафедри математики Сумського 

державного педагогічного університету  

ім. А.С.Макаренка, кандидат фізико-математичних 

наук (за згодою); 

Панченко  

Тетяна Іванівна 

– учитель математики вищої категорії 

Олександрівської гімназії Сумської міської ради, 

учитель-методист (за згодою); 

Передрій  

Жанна Миколаївна 

– учитель математики вищої категорії 

Шосткинського навчально-виховного комплексу: 

спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 

Шосткинської міської ради, учитель-методист  

(за згодою); 

Погребний  

Валерій Данилович 

– доцент кафедри математики Сумського 

державного педагогічного університету  

ім. А.С.Макаренка, кандидат фізико-математичних 

наук (за згодою); 

Руденко  

Лариса Володимирівна 

– учитель математики вищої категорії 

Ворожбянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 3 Білопільської районної ради, 

учитель-методист (за згодою); 

Селіваненко  

Людмила Миколаївна 

– учитель математики вищої категорії Сумської 

обласної гімназії-інтернату для талановитих та 

творчо обдарованих дітей Сумської обласної ради, 

старший учитель (за згодою); 

Страх  

Олександр Петрович 

– старший викладач кафедри математики Сумського 

державного педагогічного університету                        

ім. А.С.Макаренка, кандидат фізико-математичних 

наук (за згодою); 

Цимбал  

Надія Андріївна 

– учитель математики вищої категорії Сумської 

гімназії № 1 м. Суми, учитель-методист                      

(за згодою); 
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Чередниченко  

Валентина Миколаївна 

– учитель математики вищої категорії Пологівського 

навчально-виховного комплексу: загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад Охтирської районної ради (за згодою); 

Експерт-консультант – Ячменьов Володимир Олександрович, доцент 

кафедри математичного аналізу і методів 

оптимізації Сумського державного університету, 

доцент, кандидат фізико-математичних наук  

(за згодою). 

Біологія 

Голова журі – Москаленко Микола Павлович, доцент кафедри 

загальної біології та екології Сумського 

державного педагогічного університету 

ім. А.С.Макаренка, кандидат біологічних наук  

(за згодою); 

Заступник голови журі – Говорун Олександр Володимирович,                            

в.о. завідувача кафедри біології людини і тварин 

Сумського державного педагогічного університету 

ім. А.С.Макаренка, доцент, кандидат біологічних 

наук (за згодою); 

Секретар – Голубенко Тетяна Сергіївна, методист з біології, 

екології, природознавства, основ здоров’я 

Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 

Бондарєва  

Людмила Миколаївна 

– доцент кафедри екології і ботаніки Сумського 

національного аграрного університету, кандидат 

біологічних наук (за згодою); 

Боровик  

Володимир 

Миколайович 

– заступник директора з навчально-методичної 

роботи Сумського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді  

(за згодою); 

Данько  

Ярослав Миколайович 

– доцент кафедри загальної біології та екології 

Сумського державного педагогічного університету 

ім. А.С.Макаренка, кандидат біологічних наук (за 

згодою); 

Жатова  

Галина Олексіївна  

– доцент кафедри екології і ботаніки Сумського 

національного аграрного університету, кандидат 

біологічних наук (за згодою); 

Івахнюк  

Тетяна Василівна 

– асистент кафедри гігієни та екології з курсом 

мікробіології, вірусології та імунології медичного 

інституту Сумського державного університету, 

кандидат біологічних наук(за згодою); 
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Кантур  

Ірина Федорівна  

– учитель біології вищої категорії Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1  

ім. В.Стрельченка м. Суми (за згодою); 

Ліходієвська  

Ольга Михайлівна 

– учитель біології вищої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4  

м. Суми (за згодою); 

Міронець  

Людмила Петрівна 

– доцент кафедри загальної біології та екології 

Сумського державного педагогічного університету 

ім. А.С.Макаренка, кандидат педагогічних наук 

(за згодою); 

Обухова  

Ольга Анатоліївна  
 доцент кафедри фізіології та патофізіології з 

курсом медичної біології медичного інституту 

Сумського державного університету, кандидат 

біологічних наук (за згодою); 

Успенська  

Валентина Миколаївна 

– доцент кафедри методики дошкільної та шкільної 

освіти Сумського обласного інституту післядип-

ломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних 

наук (за згодою); 

Експерт-консультант – Торяник Валентина Миколаївна, доцент кафедри 

загальної біології та екології Сумського 

державного педагогічного університету                       

ім. А.С.Макаренка, кандидат біологічних наук   

(за згодою). 

Екологія 

Голова журі – Торяник Валентина Миколаївна, доцент кафедри 

загальної біології та екології Сумського держав-

ного педагогічного університету ім. А.С.Макарен-

ка, кандидат біологічних наук (за згодою); 

Заступник голови журі – Лазненко Дмитро Олексійович, керівник 

наукового центру прикладних екологічних 

досліджень Сумського державного університету, 

кандидат технічних наук, доцент (за згодою); 

Секретар – Голубенко Тетяна Сергіївна, методист з біології, 

екології, природознавства, основ здоров’я 

Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 

Бондарєва  

Людмила Миколаївна 

– доцент кафедри екології і ботаніки Сумського 

національного аграрного університету, кандидат 

біологічних наук (за згодою); 

Боровик  

Володимир 

Миколайович 

– заступник директора з навчально-методичної 

роботи Сумського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді  

(за згодою); 
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Жатова  

Галина Олексіївна 

– доцент кафедри екології і ботаніки Сумського 

національного аграрного університету, кандидат 

біологічних наук (за згодою); 

Кантур  

Ірина Федорівна 

– учитель біології вищої категорії Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1              

ім. В.Стрельченка м. Суми (за згодою); 

Ліходієвська  

Ольга Михайлівна 

– учитель біології вищої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4  

м. Суми (за згодою); 

Міронець  

Людмила Петрівна 

– доцент кафедри загальної біології та екології 

Сумського державного педагогічного університету 

ім. А.С.Макаренка, кандидат педагогічних наук (за 

згодою); 

Успенська  

Валентина Миколаївна 
 доцент кафедри методики дошкільної та шкільної 

освіти Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних (за згодою); 

Яхненко 

Олена Миколаївна 
 асистент кафедри прикладної екології Сумського 

державного університету (за згодою); 

Експерт-консультант – Москаленко Микола Павлович, доцент кафедри 

загальної біології та екології Сумського 

державного педагогічного університету 

ім. А.С.Макаренка, кандидат біологічних наук  

(за згодою). 

Астрономія 

Голова журі – Кравченко Володимир Олексійович, доцент 

кафедри енергетики в агропромисловому 

комплексі Сумського національного аграрного 

університету, кандидат фізико-математичних наук 

(за згодою); 

Заступник голови журі – Зимак Юрій Анатолійович, доцент кафедри 

загальної та теоретичної фізики, директор 

департаменту доуніверситетської освіти 

Сумського державного університету, кандидат 

технічних наук (за згодою); 

Секретар – Карпуша Валентина Михайлівна, методист з 

фізики та астрономії Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою). 

Члени журі 

Єременко  

Роман Павлович 
 учитель фізики першої категорії Могрицького 

навчально-виховного комплексу: загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний 

заклад Сумської районної ради (за згодою); 



15 
 

  Продовження додатка 

Шевченко  

Ірина Олексіївна 
 учитель фізики вищої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27  

м. Суми (за згодою); 

Пасько  

Ольга Олександрівна 
 старший викладач кафедри фізики та методики 

навчання фізики Сумського державного 

педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, 

кандидат педагогічних наук (за згодою); 

Нєшта  

Ольга Іванівна 
 учитель фізики вищої категорії Білопільської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Білопільської районної ради (за згодою); 

Експерт-консультант – Хурсенко Світлана Миколаївна, доцент кафедри 

електротехнічних систем в агропромисловому 

комплексі та фізики Сумського аграрного 

національного університету, кандидат фізико-

математичних наук (за згодою). 

Фізика 

Голова журі – Нефедченко Василь Федорович, доцент кафедри 

загальної та теоретичної фізики Сумського 

державного університету, кандидат фізико-

математичних наук (за згодою); 

Заступник голови журі – Каленик Михайло Вікторович, доцент кафедри 

фізики Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С.Макаренка, кандидат 

педагогічних наук (за згодою); 

Секретар – Карпуша Валентина Михайлівна, методист з 

фізики та астрономії Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою). 

Члени журі 

Верещенко  

Тетяна Вікторівна 
 учитель фізики Сумської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д.Косаренка м. Суми (за 

згодою); 

Донченко  

Віталій Іванович 
 учитель фізики першої категорії Сумської обласної 

гімназії-інтернату для талановитих та творчо 

обдарованих дітей Сумської обласної ради (за 

згодою); 

Кравченко  

Володимир 

Олексійович 

 доцент кафедри енергетики в агропромисловому 

комплексі Сумського національного аграрного 

університету, кандидат фізико-математичних наук 

(за згодою); 

Коваль  

Віталій Вікторович 
 старший викладач кафедри загальної та теоретичної 

фізики Сумського державного університету, 

кандидат фізико-математичних наук (за згодою); 
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Кода  

Світлана Василівна 

– старший викладач кафедри дошкільної та шкільної 

освіти Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Колесник  

Максим Миколайович 
 доцент кафедри моделювання складних систем 

Сумського держаного університету, кандидат 

фізико-математичних наук (за згодою); 

Лабудько  

Степан Пилипович 

– старший викладач кафедри освітніх та 

інформаційних технологій Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою); 

Лісаченко  

Марина Олександрівна 
 учитель фізики вищої категорії Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 Сумської 

міської ради, учитель-методист (за згодою); 

Мащенко  

Олександр Васильович 
 старший учитель фізики вищої категорії Косів-

щинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Сумської районної ради, старший вчитель (за 

згодою); 

Салтикова  

Алла Іванівна 
 доцент кафедри фізики та методики навчання 

фізики Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С.Макаренка, кандидат фізико- 

математичних наук (за згодою); 

Експерт-консультант – Зимак Юрій Анатолійович, доцент кафедри 

загальної та теоретичної фізики, директор 

департаменту доуніверситетської освіти Сумського 

державного університету, кандидат технічних наук 

(за згодою). 

Хімія 

Голова журі – Коростіль Лідія Анатоліївна, доцент кафедри 

дошкільної та шкільної освіти Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат педагогічних наук (за згодою); 

Заступник голови журі – Бабенко Олена Михайлівна, доцент кафедри хімії та 

методики навчання хімії природничо-географічного 

факультету Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С.Макаренка, кандидат 

педагогічних наук (за згодою); 

Секретар – Метейко Алла Володимирівна, методист з хімії 

Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 

Білик  

Віталій Давидович 
 учитель хімії вищої категорії Біловодської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Роменської 

районної ради (за згодою); 
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Большаніна  

Світлана Борисівна 
 завідувач кафедри загальної хімії Сумського 

державного університету, кандидат технічних наук 

(за згодою); 

Жовкла  

Олена Іванівна 
 учитель хімії вищої категорії Сумської обласної 

гімназії-інтернату для талановитих та творчо 

обдарованих дітей (за згодою); 

Ліцман  

Юлія Володимирівна 
 доцент кафедри загальної хімії Сумського 

державного університету, кандидат педагогічних 

наук (за згодою); 

Матвєєнко  

Олена Іванівна 
 учитель хімії вищої категорії, учитель-методист 

Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів         

№ 15 ім. Д.Турбіна м. Суми (за згодою); 

Панібратець  

Андрій Іванович 
 викладач хімії вищої категорії Державного 

професійно-технічного навчального закладу 

«Конотопське вище професійне училище»                   

(за згодою); 

Пальмова  

Інна Олександрівна 
 викладач хімії вищої категорії Сумського 

машинобудівного коледжу Сумського державного 

університету (за згодою); 

Пономарьова  

Людмила Миколаївна  
 доцент кафедри хімії Сумського національного 

аграрного університету, кандидат хімічних наук 

(за згодою); 

Пшеничний  

Роман Миколайович  
 старший викладач кафедри хімії та методики 

навчання хімії природничо-географічного 

факультету Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С. Макаренка, кандидат 

хімічних наук (за згодою); 

Харченко  

Юлія Володимирівна 

– старший викладач кафедри хімії та методики 

навчання хімії природничо-географічного факуль-

тету Сумського державного педагогічного універ-

ситету ім. А.С. Макаренка, кандидат хімічних наук 

(за згодою); 

Експерт-консультант – Манжос Олексій Павлович, доцент кафедри 

загальної хімії Сумського державного 

університету, кандидат хімічних наук (за згодою). 

Географія 

Голова журі – Сюткін Сергій Іванович, доцент кафедри загальної 

та регіональної географії Сумського державного 

педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, 

кандидат географічних наук (за згодою); 

Заступник голови журі – Бова Олександр Васильович, доцент кафедри 

загальної та регіональної географії Сумського 

державного педагогічного університету                         

ім. А.С.Макаренка, кандидат географічних   наук  
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  (за згодою); 

Секретар – Попов Володимир Денисович, методист з географії 

та економіки Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 

Коляденко  

Ірина Миколаївна 

– учитель географії вищої категорії Шосткинського 

навчально-виховного комплексу: спеціалізована 

школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської 

ради, учитель-методист (за згодою); 

Богачова  

Ірина Василівна 

– учитель географії вищої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20  

м. Суми (за згодою); 

Бондаренко  

Світлана Миколаївна 

– учитель географії вищої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

м. Суми (за згодою); 

Джур  

Людмила Миколаївна 

– учитель географії Роменської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

ім. П.І.Калнишевського Роменської міської ради, 

учитель-методист (за згодою); 

Жутова  

Тетяна Анатоліївна 

– учитель географії вищої категорії Воронізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Шосткинської районної ради, старший учитель  

(за згодою); 

Данильченко  

Олена Сергіївна 

– старший викладач кафедри загальної та 

регіональної географії Сумського державного 

педагогічного університет ім. А.С.Макаренка, 

кандидат географічних наук (за згодою); 

Корнус  

Олеся Григорівна 

– доцент кафедри загальної та регіональної географії 

Сумського державного педагогічного університету 

ім. А.С.Макаренка, кандидат географічних наук (за 

згодою); 

Марченко  

Ірина Борисівна 

– учитель географії вищої категорії Охтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Охтирської міської ради, старший учитель  

(за згодою); 

Скриннік  

Лариса Олексіївна 

– учитель географії вищої категорії Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1  

ім. В.С.Стрельченка м. Суми, старший учитель  

(за згодою); 

Ткаченко  

Наталія Миколаївна 
 учитель географії вищої категорії Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 Сумської 

міської ради, учитель-методист  (за згодою); 
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Цибіна Галина Іванівна – учитель географії вищої категорії Конотопської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Конотопської міської ради, старший учитель  

(за згодою); 

Шевельова 

Олена Василівна 

– учитель географії вищої категорії Сумської 

гімназії № 1 м. Суми, старший учитель (за 

згодою); 

Експерт-консультант – Корнус Анатолій Олександрович, доцент кафедри 

загальної та регіональної географії Сумського 

державного педагогічного університету  

ім. А.С.Макаренка, кандидат географічних наук  

(за згодою). 

Інформатика 

Голова журі – Бабій Михайло Семенович, доцент кафедри 

комп’ютерних наук Сумського державного 

університету, кандидат технічних наук, доцент  

(за згодою); 

Заступник голови журі – Петров Сергій Олександрович, доцент кафедри 

комп’ютерних наук Сумського державного універ-

ситету, кандидат технічних наук  (за згодою); 

Секретар – Іваненко Наталія Ергівна, методист з інформатики 

та інформаційних технологій Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти (за 

згодою). 

Члени журі 

Дегтярьова  

Неля Валентинівна 

– старший викладач кафедри інформатики 

Сумського державного педагогічного університету 

ім. А.С.Макаренка, кандидат педагогічних наук  

(за згодою); 

Павленко  

Ірина Миколаївна 

– старший викладач кафедри освітніх та інформа-

ційних технологій Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Удовиченко  

Ольга Миколаївна 

– викладач кафедри інформатики Сумського 

державного педагогічного університету  

ім. А.С.Макаренка (за згодою); 

Шевченко  

Тетяна Олександрівна 

– старший викладач кафедри освітніх та 

інформаційних технологій Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти (за 

згодою); 

Експерт-консультант – Петрова Лариса Григорівна, завідувач кафедри 

освітніх та інформаційних технологій Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат технічних наук, доцент  

(за згодою). 
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Трудове навчання 

Голова журі – Євдокименко Олександр Єгорович,  

т.в.о. директора Сумського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату Сумської 

міської ради (за згодою); 

Заступник голови журі – Лучків Оксана Володимирівна, майстер 

виробничого навчання Грунського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату Охтирської 

районної ради (за згодою); 

Секретар – Коренева Ірина Василівна, методист з трудового 

навчання Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 

Бузовська  

Валентина Юріївна 

– учитель трудового навчання вищої категорії 

Великочернеччинської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів Сумської районної ради  

(за згодою); 

Довгополий  

Роман Олександрович 

– учитель трудового навчання першої категорії 

Некрасівського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад «Ялинка» Глухівської районної 

ради (за згодою); 

Ільяшенко  

Олександр Іванович 

– учитель трудового навчання першої категорії 

Вирівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Конотопської районної ради  (за згодою); 

Кебець  

Світлана Миколаївна 

– учитель трудового навчання першої категорії 

Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 6 Глухівської міської ради (за згодою); 

Луцковська  

Тетяна Іванівна 

– учитель трудового навчання вищої категорії 

Олександрівської гімназії Сумської міської ради 

(за згодою); 

Медвідь  

Ольга Юріївна 

– учитель трудового навчання вищої категорії 

Кролевецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 3 Кролевецької районної ради, учитель-

методист (за згодою); 

Овсієнко  

Володимир Петрович 

– учитель трудового навчання вищої категорії 

Кролевецької загальноосвітньої школи                       

І-ІІІ ступенів № 5 Кролевецької районної ради,   

(за згодою); 

Шеденко  

Олексій Миколайович 

– учитель трудового навчання вищої категорії  

Берестівської загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради 

учитель-методист (за згодою); 
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Експерт-консультант – Жбанова Надія Анатоліївна, майстер виробничого 

навчання Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Сумське вище професійне 

училище будівництва і дизайну», експерт-

консультант (за згодою); 

 – Марущенко Сергій Іванович, учитель трудового 

навчання вищої категорії Сумської загально-

освітньої школи І-ІІІ ступенів № 15  

ім. Д.Турбіна м. Суми (за згодою). 

Російська мова та літератури 

Голова журі – Статівка Валентина Іванівна, завідувач кафедри 

російської мови та зарубіжної літератури 

Сумського державного педагогічного університету 

ім. А.С.Макаренка, доктор педагогічних наук, 

професор (за згодою); 

Заступник голови журі – Коник Лідія Миколаївна, учитель російської мови  

та зарубіжної літератури вищої категорії 

Жовтневої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

Білопільської районної ради (за згодою); 

Секретар – Захарченко Ірина Олексіївна, методист із 

зарубіжної літератури та мов національних 

меншин Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 

Богданович  

Тетяна Федорівна 

– учитель російської мови та зарубіжної літератури 

вищої категорії Сумської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 19 м. Суми, старший учитель  

(за згодою); 

Стоян  

Оксана Володимирівна 

– учитель російської мови та зарубіжної літератури 

вищої категорії Верхньо-Піщанської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів м. Суми  (за 

згодою); 

Черняк  

Інна Георгіївна 

– учитель російської мови та зарубіжної літератури 

вищої категорії Сумської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми (за згодою); 

Чхайло  

Людмила Михайлівна 

– старший викладач кафедри соціально-гуманітарної 

освіти Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Експерт-консультант – Іванова Ірина Борисівна, завідувач секції світової  

літератури факультету іноземної та слов’янської  

філології Сумського державного педагогічного  

університету ім. А.С.Макаренка, кандидат  

педагогічних наук, доцент (за згодою). 
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Економіка 

Голова журі – Петрушенко Юрій Миколайович, завідувач 

кафедри міжнародної економіки навчально-

наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» 

Сумського державного університету, доктор 

економічних наук (за згодою); 

Заступник голови журі – Пластун Олексій Леонідович, професор кафедри 

міжнародної економіки навчально-наукового 

інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського 

державного університету, доктор економічних 

наук (за згодою); 

Секретар – Попов Володимир Денисович, методист з 

економіки Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 

Євдокимова  

Альона Вікторівна 

– доцент кафедри управління навчально-наукового 

інституту фінансів, економіки та менеджменту  

ім. Олега Балацького Сумського державного 

університету, кандидат економічних наук (за 

згодою);   

Смоленніков 

Денис Олегович 

– викладач кафедри управління навчально-

наукового інституту фінансів, економіки та 

менеджменту імені Олега Балацького Сумського 

державного університету (за згодою); 

Стайко  

Олена Сергіївна 

– учитель економіки вищої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-III ступенів № 11  

м. Суми, учитель-методист (за згодою); 

Експерт-консультант – Костюченко Надія Миколаївна, доцент кафедри 

економічної теорії навчально-наукового інституту 

фінансів, економіки та менеджменту імені Олега 

Балацького Сумського державного університету, 

кандидат економічних наук (за згодою). 

Правознавство 

Голова журі – Запара Світлана Іванівна, професор кафедри 

правового забезпечення АПК, декан юридичного 

фа культету Сумського національного аграрного 

університету, доктор юридичних наук, доцент  

(за згодою); 

Заступник голови журі – Роговенко Олег Володимирович, доцент кафедри 

адміністративного та інформаційного права 

Сумського національного аграрного університету, 

кандидат юридичних наук (за згодою); 
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Секретар – Третьякова Олена Василівна, методист з історії та 

основ правознавства Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти (за 

згодою). 

Члени журі 

Борисенко  

Юрій Володимирович 

– учитель правознавства вищої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27  

м. Суми (за згодою); 

Коробко  

Олександр Степанович 

– старший викладач кафедри правосуддя Сумського 

національного аграрного університету (за згодою); 

Котвяковський  

Юрій Олександрович 

– старший викладач кафедри правосуддя Сумського 

національного аграрного університету (за згодою); 

Приходько  

Наталія Григорівна 

– учитель правознавства вищої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12  

ім. Б.Берестовського м. Суми (за згодою); 

Приходько  

Оксана Михайлівна 

– учитель правознавства вищої категорії Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми 

(за згодою); 

Руденко  

Людмила Дмитрівна 

– доцент кафедри адміністративного, 

господарського права та фінансово-економічної 

безпеки Сумського державного університету, 

кандидат юридичних наук (за згодою); 

Семенов  

Володимир 

Миколайович 

– доцент кафедри конституційного права, теорії та 

історії держави і права, кандидат юридичних наук, 

заступник декана з навчально-організаційної 

роботи Сумського державного університету, 

кандидат наук з державного управління, доцент (за 

згодою); 

Ткаченко Анатолій 

Олександрович 

– професор кафедри конституційного права, теорії 

та історії держави і права Сумського державного 

університету, кандидат юридичних наук, кандидат 

історичних  (за згодою); 

Шестопалова Лариса 

Миколаївна 

– учитель правознавства вищої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19                

м. Суми (за згодою); 

Янішевська  

Катерина Дмитрівна 

– викладач кафедри кримінально-правових 

дисциплін та судочинства Сумського державного 

університету (за згодою); 

Експерт-консультант – Шеліхова Віта Валентинівна, учитель 

правознавства вищої категорії Олександрівської 

гімназії Сумської міської ради (за згодою). 
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Інформаційні технології 

Голова журі – Петрова Лариса Григорівна, завідувач кафедри 

освітніх та інформаційних технологій Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат технічних наук, доцент                                

(за згодою); 

Заступник голови журі – Баранова Ірина Володимирівна, доцент кафедри 

комп’ютерних наук, секція інформаційних 

технологій проектування Сумського державного 

університету, кандидат технічних наук, доцент            

(за згодою); 

Секретар – Іваненко Наталія Ергівна, методист з інформатики 

та інформаційних технологій Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою). 

Члени журі 

Ващенко  

Світлана Михайлівна 

– доцент кафедри комп’ютерних наук, секція 

інформаційних технологій проектування 

Сумського державного університету, кандидат 

технічних наук (за згодою); 

Дегтярьова  

Неля Валентинівна 

– старший викладач кафедри інформатики 

Сумського державного педагогічного університету 

ім. А.С.Макаренка, кандидат педагогічних наук  

(за згодою); 

Наконечна  

Людмила Миколаївна 

– старший викладач кафедри освітніх та 

інформаційних технологій Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою); 

Павленко  

Ірина Миколаївна 

– старший викладач кафедри освітніх та 

інформаційних технологій Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою); 

Удовиченко  

Ольга Миколаївна 

– викладач кафедри інформатики Сумського 

державного педагогічного університету  

ім. А.С.Макаренка (за згодою); 
 

Шевченко  

Тетяна Олександрівна 

– старший викладач кафедри освітніх та 

інформаційних технологій Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти (за 

згодою); 

Шендрик  

Віра Вікторівна 

– доцент кафедри комп’ютерних наук, секція 

інформаційних технологій проектування 

Сумського державного університету, кандидат 

технічних наук, доцент (за згодою); 
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Експерт-консультант – Петров Сергій Олександрович, доцент кафедри 

комп’ютерних наук Сумського державного 

університету, кандидат технічних наук  

(за згодою). 

Англійська мова 

Голова журі – Чуланова Галина Валеріївна, доцент кафедри 

германської філології Сумського державного 

університету, кандидат філологічних наук (за 

згодою); 

Заступник голови журі – Давидова Тетяна Василівна, старший викладач  

кафедри практики англійської мови Сумського  

державного педагогічного університету 

ім. А.С.Макаренка, кандидат філологічних наук  

(за згодою); 

Секретар – Клюніна Наталія Василівна, методист з іноземних 

мов Сумського обласного інституту післядип-

ломної педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 

Гуменюк  

Інна Леонідівна 

– викладач кафедри практики англійської мови 

Сумського державного педагогічного університету 

ім. А.С.Макаренка (за згодою); 

Ігнатьєва  

Ольга Леонідівна 

– старший викладач кафедри іноземних мов 

Сумського національного аграрного університету 

(за згодою); 

Коваленко  

Андрій Миколайович 

– декан факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С.Макаренка, кандидат 

філологічних наук, доцент (за згодою); 

Марушкевич  

Оксана Вікторівна 

– викладач кафедри практики англійської мови 

Сумського державного педагогічного університету 

ім. А.С.Макаренка (за згодою); 

Свердленко  

Олена Анатоліївна  

– викладач кафедри практики англійської мови 

Сумського державного педагогічного університету 

ім. А.С.Макаренка (за згодою) 

Скирта  

Валентина Сергіївна 
 викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти 

Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою); 

Ходенко 

Зоя Борисівна 

– учитель іноземної мови, вищої категорії Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 25 м. Суми 

(за згодою); 

Ярмак  

Інна Володимирівна 

– методист з іноземних мов Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти (за 

згодою); 
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Експерт-консультант – Голубкова Наталія Леонідівна, заступник декана, 

старший викладач кафедри практики англійської 

мови Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С.Макаренка (за згодою). 

Німецька мова 

Голова журі – Попова Олена Володимирівна, викладач кафедри 

германської філології Сумського державного 

університету, кандидат філологічних наук                      

(за згодою); 

Заступник голови журі – Мовчан Діана Василівна, викладач кафедри 

германської філології Сумського державного 

університету, кандидат філологічних наук  

(за згодою); 

Секретар – Ярмак Інна Володимирівна, методист з іноземних 

мов Сумського обласного інституту післядип-

ломної педагогічної освіти (за згодою); 

Члени журі 

Березняк 

Оксана Павлівна 

– викладач кафедри іноземних мов Сумського 

національного аграрного університету (за згодою); 

Богданова  

Вікторія Павлівна 

– учитель німецької мови вищої категорії Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15  

м. Суми (за згодою); 

Бондаренко  

Юлія Станіславівна 

– викладач кафедри журналістики та філології 

Сумського державного університету (за згодою); 

Клюніна  

Наталія Василівна 

– старший викладач кафедри соціально-гуманітарної 

освіти Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Коротич  

Олександр 

Миколайович 

– викладач німецької мови вищого комунального 

навчального закладу Сумської обласної ради 

«Лебединське педагогічне училище 

ім. А.С.Макаренка» (за згодою). 

Руденко Наталія 

Володимирівна 

– викладач кафедри германської філології 

Сумського державного університету  (за згодою); 

Скирта  

Валентина Сергіївна 

– викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти 

Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою); 

Експерт-консультант – Чепелюк Антоніна Дмитрівна, старший викладач 

кафедри германської філології Сумського 

державного університету (за згодою). 

Французька мова 

Голова журі – Боряк Надія Олексіївна, старший викладач 

кафедри теорії та практики романо-германських  

мов Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С.Макаренка (за згодою); 
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Заступник голови журі – Гаврилюк Ірина Сергіївна, викладач кафедри  

кафедри теорії та практики романо-германських  

мов Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С.Макаренка (за згодою); 

Секретар – Ярмак Інна Володимирівна, методист з іноземних 

мов Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 

Кінжигулова  

Наталія Володимирівна 

– викладач кафедри теорії та практики романо-

германських мов Сумського державного 

педагогічного університету ім. А.С.Макаренка  

(за згодою); 

Клюніна  

Наталія Василівна 

– старший викладач кафедри соціально-гуманітарної 

освіти Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Експерт-консультант – Гранько Наталія Костянтинівна, викладач кафедри 

теорії та практики романо-германських  

мов Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С.Макаренка (за згодою). 
 

 

Заступник директора Департаменту –  

начальник управління дошкільної,  

загальної середньої освіти, фінансово- 

ресурсного забезпечення      Е.В.Кучменко  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Департаменту  
освіти і науки  

21.11.2016  № 619-ОД 
 

УМОВИ 

проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у Сумській області у 2016-2017 навчальному році. 
 

III етап Всеукраїнських учнівських олімпіад проводиться у м. Суми  

з 13 січня до 12 лютого 2017 року на базі Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти та визначених навчальних закладів згідно з 

графіком проведення олімпіад.  

Команди районів (міст) області прибувають на змагання відповідно до 

квоти, заявок. У разі хвороби учня з основного складу команди дозволяється 

його заміна учасником, заявленим у резерві та відповідної вікової категорії                     

(у разі відсутності такого  команда прибуває не в повному складі (довільна 

заміна учасників забороняється).  

На всіх етапах олімпіади учні мають право брати участь у змаганнях за 

клас, не молодший від класу їх фактичного навчання в школі. За бажанням 

учасник має право, на загальних умовах, брати участь у змаганнях серед учнів 

старших класів (порівняно з класом навчання). 

З метою об’єктивності в день проведення олімпіад членами оргкомітету 

оприлюднюються завдання на загал учасників. Оргкомітетами здійснюються всі 

необхідні заходи для забезпечення секретності змісту завдань та публічного їх 

оголошення. 

Усі олімпіади у своєму складі містять теоретичний тур.  

Олімпіади з хімії, фізики, астрономії, біології, екології, інформаційних 

технологій складаються з двох турів: теоретичного та практичного; іноземних 

мов – трьох турів: аудіювання, визначення рівня усної мовленнєвої компетенції, 

читання, творчої письмової роботи; трудового навчання – трьох турів: 

теоретичного, комплексної роботи, захисту творчих проектів. 

Мови програмування: Pascal (Borland, Free), C/C++.  

Під час виконання завдань ІІІ етапу олімпіад учні сидять по одному за 

партою, спілкування між собою учасників забороняється. Не дозволяється 

користування довідковою літературою, таблицями, калькуляторами та іншими 

обчислювальними засобами (мобільним телефоном, цифровими пристроями).  

При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню, 

забороняється використання будь-яких позначок, різних кольорів написання, які 

сприяли б дешифруванню роботи. 

Порядок виконання завдань учень може обирати самостійно. Завдання 

записується за тим номером, за яким воно вказано. 

У разі порушення Положення, Умов проведення олімпіад, член 

оргкомітету та голова журі мають право позбавити будь-якого учня подальшої 

участі в змаганнях, про що робиться відповідний запис у протоколі журі.  
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За гострої необхідності учасник олімпіади, з дозволу представника робочої 

групи, залишивши роботу на столі, може вийти з аудиторії на  

5 хвилин.  

Оргкомітетами забезпечуються однакові умови для виконання учасниками 

запропонованих завдань та дотримання однакових вимог при перевірці робіт. 

Після того, як час на виконання завдань вичерпаний, член робочої групи збирає 

роботи учасників олімпіади та передає їх члену оргкомітету, відповідальному за 

проведення цієї олімпіади.  

 Член оргкомітету шифрує роботи, залишає в себе обкладинки, а роботи 

передає особисто голові журі для перевірки.  

Журі ретельно перевіряє роботи та за кожне завдання виставляє кількість 

набраних балів, потім підраховує їх загальну суму. Журі перевіряє тільки 

завдання, що записані в чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не 

розглядається. По кожному класу журі визначає переможців олімпіади, 

користуючись методичними рекомендаціями та критеріями оцінювання, 

розробленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Після 

перевірки кожна робота підписується головою журі, секретарем, експертом-

консультантом і не менше як двома членами журі. Після цього член оргкомітету 

розшифровує роботи. На підставі результатів оформляється протокол засідання 

журі по кожному класу окремо. Протоколи передаються секретарю оргкомітету. 

Усі учнівські роботи та один примірник протоколу залишаються в секретаря 

відповідного фахового журі в Сумському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти, де зберігаються рік. 

 З приводу правильності та об’єктивності оцінки виконаних завдань 

учасник олімпіади має право подати апеляцію, відповідно до Положення. 

Забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у 

перебіг змагань, перевірку робіт та розгляду апеляцій.  

Для консультацій щодо розв’язання спірних питань у роботі журі 

(правильність перевірки, об’єктивність оцінювання робіт, визначення 

переможців) наказом призначається експерт-консультант. 

 

 

Заступник директора Департаменту –  

начальник управління дошкільної,  

загальної середньої освіти, фінансово- 

ресурсного забезпечення      Е.В.Кучменко  

 



Додаток  

до наказу Департаменту 

освіти і науки 

21.11.2016  № 619-ОД _ 

КВОТА 

(кількість учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017 навчальному році) 
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Техніч

ні види 

праці 

Обслуго-

вуючі 

види  

праці 

1.  Білопільський район 1 1 1 - 2 1 3 2 1 - 1 - 1 - 3 3 3 1 1 25 
2.  Буринський район - 2 - - 3 1 3 2 2 1 1 1 1 - 3 1 2 2 - 25 
3.  В-Писарівський район 1 1 - - 2 1 3 2 2 1 1 1 1 - 2 1 1 1 1 22 
4.  Глухівський район - 2 - - 3 1 3 2 2 2 1 - 2 - 2 1 2 1 1 25 
5.  Конотопський район 1 2 - - 2 1 2 3 2 1 1 1 1 - 2 2 2 1 - 24 
6.  Краснопільський район - 1 1 - 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 26 
7.  Кролевецький район 4 4 1 2 6 2 4 5 6 1 5 1 2 2 5 2 5 3 3 63 
8.  Лебединський район - 1 1 - 2 - 3 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 25 
9.  Л-Долинський район 1 2 - - 2 1 4 3 2 1 2 1 4 - 2 3 2 2 - 32 
10.  Недригайлівський район 1 2 - - 3 - 4 1 2 2 1 1 1 - 2 2 2 1 - 25 
11.  Охтирський район 1 3 1 - 2 1 3 3 3 1 1 - 1 - 3 3 3 3 1 33 
12.  Путивльський район - 2 - - 2 1 4 2 3 1 2 - 1 1 2 3 4 2 1 31 
13.  Роменський район 1 2 - - 2 1 3 2 2 1 1 - 1 - 2 1 2 2 1 24 
14.  С-Будський район 1 2 1 - 5 1 3 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 36 
15.  Сумський район 1 2 1 - 3 1 4 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 1 38 
16.  Тростянецький район 4 3 1 - 4 1 3 5 4 1 4 1 1 1 4 3 4 4 1 49 
17.  Шосткинський район - 1 - - 2 1 2 1 2 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - 15 
18.  Ямпільський район 1 2 1 - 2 - 4 1 3 - 1 1 1 1 2 2 3 2 - 27 
19.  м. Суми  4 6 7 3 6 4 8 14 7 1 10 2 2 2 6 8 12 6 3 111 
20.  м. Глухів 1 1 - - 2 1 4 2 3 2 1 1 3 2 4 3 2 1 1 34 
21.  м. Конотоп 3 2 2 1 8 4 4 8 5 2 5 2 1 2 5 12 5 4 1 76 
22.  м. Лебедин 1 2 1 - 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 4 2 2 1 2 32 
23.  м. Охтирка 2 2 1 - 4 3 3 4 6 2 2 1 1 2 5 5 3 2 1 49 
24.  м. Ромни 3 2 2 1 6 2 4 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 4 2 45 
25.  м. Шостка 3 4 12 - 6 6 6 10 6 2 8 2 3 1 6 9 9 5 5 103 
26.  Березівська с/р - - - - 1 - 2 1 1 - 1 - 1 - 2 1 - - 1 11 
27.  Обласна гімназія-інтернат 2 2 - - 2 - 4 4 3 - 4 - - - 4 1 3 2 - 31 
28.  Кадетський корпус - 2 - - 1 - 2 2 2 - 1 1 - - 2 1 2 1 - 17 

 Усього 37 58 34 7 86 37 97 95 85 31 63 24 37 22 84 83 84 59 31 1054 
 

Заступник директора Департаменту – начальник управління дошкільної,  

загальної середньої освіти, фінансово-ресурсного забезпечення       Е.В.Кучменко  


