
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації  

26.11.2018 № 648/0/212-18 
 

Графік проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році 

 
№ з/п Найменування олімпіади Дата проведення Місце проведення 

1.  Українська мова та література 10 січня 2019 року КЗВО “ДАНО” ДОР” 

2.  Історія 11 січня 2019 року КЗВО “ДАНО” ДОР” 

3.  Німецька, французька, 

іспанська мови 

12 січня 2019 року КЗВО “ДАНО” ДОР” 

4.  Математика І тур 12 січня 2019 року КЗО “Навчально-

виховне об’єднання 

№ 28” Дніпровської 

міської ради 

5.  Хімія І тур 13 січня 2019 року КЗВО “ДАНО” ДОР” 

6.  Математика ІІ тур 19 січня 2019 року КЗО “Навчально-

виховне об’єднання 

№ 28” Дніпровської 

міської ради 

7.  Хімія ІІ тур 19 січня 2019 року Дніпровський 

національний 

університет імені  

Олеся Гончара 

8.  Біологія 26 січня 2019 року КЗВО “ДАНО” ДОР” 

9.  Трудове навчання 26 січня 2019 року КЗО “Навчально-

виховне об’єднання 

№ 28” Дніпровської 

міської ради 

10.  Англійська мова 27 січня 2019 року КЗВО “ДАНО” ДОР” 

11.  Інформатика І тур 2 лютого 2019 

року 

КЗВО “ДАНО” ДОР”, 

КЗО “Дніпровський 

ліцей інформаційних 

технологій при 

Дніпровському 

національному 

університеті імені Олеся 

Гончара” Дніпровської 

міської ради; 

КЗО “Навчально-

виховний комплекс 

№ 12 “загальноосвітній 

навчальний заклад I 

ступеня – гімназія” 

Дніпровської міської 

ради 

12.  Інформатика ІІ тур 3 лютого 2019 

року 

КЗВО “ДАНО” ДОР”, 

КЗО “Дніпровський 

ліцей інформаційних 



технологій при 

Дніпровському 

національному 

університеті імені Олеся 

Гончара” Дніпровської 

міської ради; 

КЗО “Навчально-

виховний комплекс 

№ 12 “загальноосвітній 

навчальний заклад I 

ступеня – гімназія” 

Дніпровської міської 

ради 

13.  Правознавство 3 лютого 2019 

року 

КЗВО “ДАНО” ДОР” 

14.  Інформаційні технології І тур 9 лютого 2019 

року 

КЗО “Дніпровський 

ліцей інформаційних 

технологій при 

Дніпровському 

національному 

університеті імені Олеся 

Гончара” Дніпровської 

міської ради, КЗВО 

“ДАНО” ДОР”, 

15.  Російська мова та література 9 лютого 2019 

року 

КЗВО “ДАНО” ДОР” 

16.  Інформаційні технології ІІ тур 10 лютого 2019 

року 

КЗО “Дніпровський 

ліцей інформаційних 

технологій при 

Дніпровському 

національному 

університеті імені Олеся 

Гончара” Дніпровської 

міської ради, КЗВО 

“ДАНО” ДОР”, 

17.  Фізика 16 лютого 2019 

року 

КЗВО “ДАНО” ДОР” 

18.  Географія 17 лютого 2019 

року 

КЗВО “ДАНО” ДОР” 

19.  Екологія І тур 17 лютого 2019 

року 

КЗВО “ДАНО” ДОР” 

20.  Астрономія 23 лютого 2019 

року 

КЗВО “ДАНО” ДОР” 

21.  Економіка 23 лютого 2019 

року 

Університет митної 

справи та фінансів 

22.  Екологія ІІ тур 24 лютого 2019 

року 

КЗВО “ДАНО” ДОР” 

23.  Мова іврит та єврейська 

література 

24 лютого 2019 

року 

КЗО “Навчально-

виховний комплекс 

№ 144 “спеціалізована 

школа з поглибленим 

вивченням івриту, історії 



єврейського народу, 

єврейських традицій – 

дошкільний навчальний 

заклад (дитячий садок)” 

Дніпровської міської 

ради 

24.  Польська мова та література 24 лютого 2019 

року 

КЗВО “ДАНО” ДОР” 

 

 
 

Начальник управління дошкільної, 

позашкільної та загальної середньої освіти 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 
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СКЛАД 

оргкомітетів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2018/2019 навчальному році 

 

з української мови та літератури 

1. Олійник Наталія Миколаївна, заступник начальника управління 

дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальник відділу 

загальної середньої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації, голова оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 

3. Степаненко Олена Костянтинівна, доцент кафедри соціально-

гуманітарної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат 

філологічних наук, заступник голови оргкомітету; 

4. Соколюк Любов Федорівна, вчитель української мови та 

літератури комунального закладу освіти “Спеціалізована багатопрофільна 

школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міської 

ради, секретар оргкомітету; 

5. Згама Тамара Петрівна, методист методичного кабінету 

департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради; 

6. Москаленко Таміла Дмитрівна, методист відділу освіти 

Новомосковської райдержадміністрації; 

 

з історії 

1. Олійник Наталія Миколаївна, заступник начальника управління 

дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальник відділу 

загальної середньої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації, голова оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 

3. Базилевська Людмила Леонтіївна, завідувач навчально-методичної 

лабораторії соціально-гуманітарних дисциплін кафедри соціально-

гуманітарної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 



академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, заступник 

голови оргкомітету; 

4. Ващенко Валентина Андріївна, завідувач методичним кабінетом 

департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради, секретар 

оргкомітету; 

5. Безена Іван Михайлович, завідувач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат 

філософських наук; 

6. Гончарова Лариса Вікторівна, вчитель історії комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 75” Дніпровської міської 

ради; 

7. Курдюкова Наталія Вікторівна, вчитель історії комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 2” Дніпровської міської 

ради; 

8. Михайлюта Павло Іванович, вчитель історії комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 135” Дніпровської міської ради; 

9. Пекішева Марина Валеріївна, вчитель історії комунального 

закладу освіти “Спеціалізована школа № 86” Дніпровської міської ради; 

10. Сайдакова Тетяна Анатоліївна, вчитель історії комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 108” Дніпровської міської 

ради; 

11. Суслова Зоя Володимирівна, вчитель історії комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 112” Дніпровської міської ради; 

12. Ущаповська Олена Віталіївна, вчитель історії комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 37” Дніпровської міської 

ради; 

13. Хруленко Наталія Іванівна, вчитель історії комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 143” Дніпровської міської ради; 

 

з англійської та іспанської мов 

1. Олійник Наталія Миколаївна, заступник начальника управління 

дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальник відділу 

загальної середньої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації, голова оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 

3. Кирпа Анна Володимирівна, старший викладач кафедри 

соціально-гуманітарної освіти комунального закладу вищої освіти 

“Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, 

заступник голови оргкомітету; 

4. Богатирьова Тетяна Миколаївна, методист кафедри соціально-

гуманітарної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 



академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, заступник 

голови оргкомітету; 

5. Костенко Олена Віталіївна, методист міського методичного 

центру управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської 

міської ради, секретар оргкомітету; 

6. Безена Іван Михайлович, завідувач кафедри соціально-

гуманітарної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат 

філософських наук; 

7. Нємцева Тетяна Олександрівна, директор комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 15” Дніпровської міської ради, 

кандидат педагогічних наук; 

8. Романенко Ніна Миколаївна, директор комунального закладу 

освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 7 з поглибленим 

вивченням іноземних мов” Дніпровської міської ради; 

9. Руда Рита Миколаївна, директор комунального закладу освіти 

“Навчально-виховний комплекс № 12 “загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеня – гімназія” Дніпровської міської ради; 

10. Ткач Наталія Владленівна, директор комунального закладу освіти 

“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим 

вивченням іноземної мови” Дніпровської міської ради; 

 

з астрономії 

1. Середня Валентина Григорівна, начальник управління дошкільної, 

позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації, кандидат філософських наук, голова 

оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 

3. Потапова Тетяна Віталіївна, старший викладач кафедри 

природничо-математичної освіти комунального закладу вищої освіти 

“Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, 

заступник голови оргкомітету; 

4. Устінова Тетяна Петрівна, методист методичного центру 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 

ради, секретар оргкомітету; 

5. Гусевик Надія Григорівна, вчитель фізики комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 21” Дніпровської міської ради; 

6. Жукова Ольга Олександрівна, вчитель фізики комунального 

закладу освіти “Спеціалізована школа № 115” Дніпровської міської ради; 

7. Нікіфорова Тетяна Іванівна, вчитель фізики комунального закладу 

освіти “Фінансово-економічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

 



з біології 

1. Середня Валентина Григорівна, начальник управління дошкільної, 

позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації, кандидат філософських наук, голова 

оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 

3. Григоров Георгій Альбертович, доцент кафедри природничо-

математичної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат 

філософських наук, заступник голови оргкомітету; 

4. Григоров Альберт Георгійович, науковий співробітник кафедри 

управління інформаційно-освітніми проектами комунального закладу вищої 

освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної 

ради”, секретар оргкомітету; 

5. Борщова Наталія Ігорівна, вчитель біології комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 62” Дніпровської міської ради; 

6. Василенко Тетяна Петрівна, вчитель біології комунального 

закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 57” – загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня – гімназія” Дніпровської міської ради; 

7. Веремчук Алла Дмитрівна, вчитель біології комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 52” Дніпровської міської ради; 

8. Горнак Лариса Сергіївна, вчитель біології комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 121” Дніпровської міської ради; 

9. Денисенкова Тетяна Миколаївна, методист методичного центру 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 

ради; 

10. Дубиніна Наталія Семенівна, вчитель біології комунального 

закладу освіти “Навчально-виховне об'єднання № 136 “класична гімназія 

ім. Кирила і Мефодія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад – 

валеологічний центр” Дніпровської міської ради; 

11. Журба Жанна Вікторівна, вчитель біології комунального закладу 

освіти “Навчально-виховний комплекс № 36 “спеціалізована середня 

загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний 

навчальний заклад” Дніпровської міської ради; 

12. Заєрко Лариса Юріївна, вчитель біології комунального закладу 

освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 

національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради; 

13. Заярна Галина Іванівна, вчитель біології Першотравенської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 Першотравенської міської ради; 

14. Каліта Олена Віталіївна, вчитель біології комунального закладу 

освіти “Cередня загальноосвітня школа № 99” Дніпровської міської ради; 



15. Карякіна Алла Валентинівна, вчитель біології комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 7” Дніпровської міської 

ради; 

16. Коліненко Світлана Іванівна, вчитель біології Новомосковського 

міського ліцею “Самара”; 

17. Корсун Тетяна Валеріївна, вчитель біології комунального закладу 

“Підгородненський навчально-виховний комплекс № 3 “Загальноосвітня 

школа I–III ступенів – дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної 

ради; 

18. Корякова Тетяна Василівна, вчитель біології комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 46” Дніпровської міської 

ради; 

19. Костенюк Тетяна Миколаївна, вчитель біології комунального 

закладу освіти “Cередня загальноосвітня школа № 99” Дніпровської міської 

ради; 

20. Крамар Ольга Іллівна, вчитель біології комунального закладу 

освіти “Cередня загальноосвітня школа № 39” Дніпровської міської ради; 

21. Кучер Інна Миколаївна, вчитель біології комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 115” Дніпровської міської ради; 

22. Малишко Любов Дмитрівна, вчитель біології комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 44” Дніпровської міської 

ради; 

23. Машкіна Тетяна Володимирівна, вчитель біології комунального 

закладу освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат 

“Дніпро”; 

24. Петрова Ольга Станіславівна, вчитель біології комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 123” Дніпровської міської 

ради; 

25. Семопядна Вікторія Геннадіївна, вчитель біології комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 2” Дніпровської міської 

ради; 

26. Слєпцова Ольга Юріївна, вчитель біології комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 89” Дніпровської міської ради; 

27. Ткачова Тетяна Леонідівна, вчитель біології комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 73” Дніпровської міської ради; 

28. Черетун Світлана Євгенівна, вчитель біології комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 31” Дніпровської міської 

ради; 

29. Шевцова Ірина Генадівна, вчитель біології комунального закладу 

освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим 

вивченням іноземної мови” Дніпровської міської ради; 

 

 

 

 



 

з географії 

1. Середня Валентина Григорівна, начальник управління дошкільної, 

позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації, кандидат філософських наук, голова 

оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 

3. Скоробогатов Андрій Вікторович, старший викладач кафедри 

природничо-математичної освіти комунального закладу вищої освіти 

“Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, 

заступник голови оргкомітету; 

4. Бондаренко Людмила Анатоліївна, вчитель географії 

комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 122 

“загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад” 

Дніпровської міської ради, секретар оргкомітету; 

5. Гоор Валерія Іванівна, вчитель географії комунального закладу 

освіти “Навчально-виховне об’єднання № 136 “класична гімназія імені 

Кирила і Мефодія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад – 

валеологічний центр” Дніпровської міської ради; 

6. Губа Любов Миколаївна, вчитель географії комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 84” Дніпровської міської ради; 

7. Козловська Олена Миколаївна, вчитель географії комунального 

закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 120” школа І–ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради; 

8. Ложечка Ірина Анатоліївна, методист науково-методичного 

центру управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської 

міської ради; 

9. Мала Наталія Вікторівна, заступник директора комунального 

закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 87 “школа І–ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради; 

10. Науменко Ірина Анатоліївна, вчитель географії комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 62” Дніпровської міської 

ради; 

11. Свириденко Алла Костянтинівна, вчитель географії комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 58” Дніпровської міської 

ради; 

12. Скляр Ольга Василівна, вчитель географії комунального закладу 

освіти “Навчально-виховний комплекс № 59 “загальноосвітній навчальний 

заклад – дошкільний навчальний заклад” Дніпровської міської ради; 

 

 

 



з екології 

1. Середня Валентина Григорівна, начальник управління дошкільної, 

позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації, кандидат філософських наук, голова 

оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 

3. Григоров Георгій Альбертович, доцент кафедри природничо-

математичної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат 

філософських наук, заступник голови оргкомітету; 

4. Григоров Альберт Георгійович, науковий співробітник кафедри 

управління інформаційно-освітніми проектами комунального закладу вищої 

освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної 

ради”, секретар оргкомітету; 

5. Дайнега Тетяна Василівна, вчитель хімії та екології комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 25” Дніпровської міської 

ради; 

6. Денисенкова Тетяна Миколаївна, методист методичного центру 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 

ради; 

7. Климко Галина Михайлівна, вчитель біології комунального 

закладу “Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І–ІІІ 

ступенів” Верхньодніпровської районної ради; 

8. Кунат Валентина Вікторівна, вчитель біології Синельниківської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 Синельниківської міської ради; 

9. Ломакін Павло Іванович, голова президії Дніпропетровської 

обласної ради Українського товариства охорони природи; 

10. Сидоренко Ольга Миколаївна, вчитель біології комунального 

закладу “Партизанська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів” Дніпровської 

районної ради; 

11. Шведун Ганна Григорівна, вчитель Криворізької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 123 Криворізької міської ради; 

 

з економіки 

1. Середня Валентина Григорівна, начальник управління дошкільної, 

позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації, кандидат філософських наук, голова 

оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 



3. Тараненко Вікторія Євгеніївна, доцент кафедри оподаткування та 

соціального забезпечення Університету митної справи та фінансів, кандидат 

економічних наук, заступник голови оргкомітету (за згодою); 

4. Ложечка Ірина Анатоліївна, методист науково-методичного 

центру управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської 

міської ради, секретар оргкомітету; 

5. Скоробогатов Андрій Вікторович, старший викладач кафедри 

природничо-математичної освіти комунального закладу вищої освіти 

“Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”; 

6. Ткаченко Катерина Олександрівна, голова студентського 

парламенту економічного факультету Університету митної справи та фінансів 

(за згодою); 

7. Усик Катерина Юріївна, магістр, голова студентського 

парламенту Університету митної справи та фінансів, секретар оргкомітету (за 

згодою); 

 

з інформатики та інформаційних технологій 

1. Олійник Наталія Миколаївна, заступник начальника управління 

дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальник відділу 

загальної середньої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації, голова оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 

3. Мірошниченко Андрій Анатолійович, доцент кафедри управління 

інформаційно-освітніми проектами комунального закладу вищої освіти 

“Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, 

кандидат філософських наук, заступник голови оргкомітету; 

4. Філозова Лариса Володимирівна, вчитель інформатики 

комунального закладу освіти “Фінансово-економічний ліцей” Дніпровської 

міської ради, секретар оргкомітету;  

5. Ватковська Марина Григорівна, проректор з науково-педагогічної 

роботи комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія 

неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат 

філософських наук; 

6. Григор’єв Сергій Борисович, директор комунального закладу 

освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 

національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради, 

кандидат фізико-математичних наук; 

 

 

 

 

 



з математики 

1. Середня Валентина Григорівна, начальник управління дошкільної, 

позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації, кандидат філософських наук, голова 

оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 

3. Кірман Вадим Кімович, доцент кафедри природничо-

математичної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат 

педагогічних наук, заступник голови оргкомітету;  

4. Харлаш Людмила Михайлівна, доцент кафедри природничо-

математичної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат 

філософських наук, секретар оргкомітету; 

5. Дзиговський Михайло Сергійович, співробітник компанії (mentor) 

SoftServe IT Academy Dnipro, науковий співробітник кафедри управління 

інформаційно-освітніми проектами комунального закладу вищої освіти 

“Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”; 

6. Добрянська Олена Миколаївна, завідувач навчально-методичної 

лабораторії природничо-математичних дисциплін комунального закладу 

вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської 

обласної ради”; 

7. Ломако Ніла Михайлівна, директор комунального закладу освіти 

“Навчально-виховне об’єднання № 28” Дніпровської міської ради; 

8. Манко Ірина Аркадіївна, заступник директора з навчально-

виховної роботи комунального закладу освіти “Навчально-виховне 

об’єднання № 28” Дніпровської міської ради; 

9. Ревенко Володимир Анатолійович, заступник директора з 

навчально-виховної роботи, вчитель математики комунального закладу освіти 

“Навчально-виховний комплекс № 12 “загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеня – гімназія” Дніпровської міської ради ; 

10. Сосницька Вікторія Анатоліївна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи комунального закладу освіти “Навчально-виховне 

об’єднання № 28” Дніпровської міської ради; 

 

з мови іврит та єврейської літератури 

1. Олійник Наталія Миколаївна, заступник начальника управління 

дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальник відділу 

загальної середньої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації, голова оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 



освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 

3. Чигрина Валентина Аркадіївна, старший викладач кафедри 

освітнього менеджменту комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, заступник 

голови оргкомітету; 

4. Хавкіна Тетяна Анатоліївна, заступник директора з навчально-

виховної роботи комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс 

№ 144 “спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії 

єврейського народу, єврейських традицій – дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок)” Дніпровської міської ради, секретар оргкомітету; 

5. Краснова Олена Леонідівна, директор комунального закладу 

освіти “Навчально-виховний комплекс № 144 “Спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських 

традицій – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської 

міської ради; 

6. Овчиннікова Тетяна Миколаївна, директор середнього 

загальноосвітнього навчально-виховного комплексу “ОР-Авнер” 

(м. Кам’янське) 

 

з німецької та французької мов 

1. Олійник Наталія Миколаївна, заступник начальника управління 

дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальник відділу 

загальної середньої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації, голова оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 

3. Алуєва Марія Андріївна, методист навчально-методичної 

лабораторії соціально-гуманітарних дисциплін кафедри соціально-

гуманітарної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, заступник 

голови оргкомітету; 

4. Бурова Ніна Олександрівна, заступник директора комунального 

закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 53 з 

поглибленим вивченням німецької мови” Дніпровської міської ради, секретар 

оргкомітету; 

5. Безена Іван Михайлович, завідувач кафедри соціально-

гуманітарної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат 

філософських наук; 

6. Костенко Олена Віталіївна, методист міського методичного 

центру управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської 

міської ради; 



7. Пешехонова Наталія Олександрівна, директор комунального 

закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з 

поглибленим вивченням французької мови” Дніпровської міської ради; 

 

з польської мови та літератури 

1. Олійник Наталія Миколаївна, заступник начальника управління 

дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальник відділу 

загальної середньої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації, голова оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 

3. Чубарова Марина Євгеніївна, методист навчально-методичної 

лабораторії соціально-гуманітарних дисциплін кафедри соціально-

гуманітарної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, заступник 

голови оргкомітету; 

4. Юрич Тетяна Миколаївна, методист науково-методичного центру 

відділу освіти і науки Нікопольської міської ради, секретар оргкомітету; 

 

з правознавства 

1. Олійник Наталія Миколаївна, заступник начальника управління 

дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальник відділу 

загальної середньої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації, голова оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 

3. Базилевська Людмила Леонтіївна, завідуюча навчально-

методичною лабораторією соціально-гуманітарних дисциплін кафедри 

соціально-гуманітарної освіти комунального закладу вищої освіти 

“Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, 

заступник голови оргкомітету; 

4. Ващенко Валентина Андріївна, завідуюча методичним кабінетом 

департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради, секретар 

оргкомітету; 

5. Безена Іван Михайлович, завідувач кафедри соціально-

гуманітарної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат 

філософських наук; 

6. Гончарова Лариса Вікторівна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 75” 

Дніпровської міської ради; 



7. Курдюкова Наталія Вікторівна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 2” 

Дніпровської міської ради; 

8. Михайлюта Павло Іванович, учитель історії та правознавства 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 135” 

Дніпровської міської ради; 

9. Пекішева Марина Валеріївна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу освіти “Спеціалізована школа № 86” Дніпровської 

міської ради; 

10. Сайдакова Тетяна Анатоліївна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 108” 

Дніпровської міської ради; 

11. Суслова Зоя Володимирівна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 112” 

Дніпровської міської ради 

12. Ущаповська Олена Віталіївна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 37” 

Дніпровської міської ради; 

13. Хруленко Наталія Іванівна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 143” 

Дніпровської міської ради; 

 

з російської мови та літератури 

1. Олійник Наталія Миколаївна, заступник начальника управління 

дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальник відділу 

загальної середньої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації, голова оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 

3. Чубарова Марина Євгеніївна, методист навчально-методичної 

лабораторії соціально-гуманітарних дисциплін кафедри соціально-

гуманітарної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, заступник 

голови оргкомітету; 

4. Вінніченко Алла Сергіївна, вчитель російської мови та літератури 

комунального закладу загальної середньої освіти ІІ–ІІІ ступенів гуманітарна 

гімназія імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради, секретар журі; 

5. Воєводіна Ольга Андріївна, доцент кафедри зарубіжної літератури 

факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 

філологічних наук (за згодою); 



6. Мостова Віра Іванівна, методист науково-методичного центру 

управління освіти і науки департаменту гуманітарної політики Дніпровської 

міської ради; 

з трудового навчання 

1. Олійник Наталія Миколаївна, заступник начальника управління 

дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальник відділу 

загальної середньої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації, голова оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 

3. Ковальчук Ірина Михайлівна, доцент кафедри публічного 

управління та права комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат 

педагогічних наук, заступник голови оргкомітету; 

4. Бойко Ірина Миколаївна, методист міського методичного центру 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 

ради, секретар оргкомітету; 

5. Ломако Ніла Михайлівна, директор комунального закладу освіти 

“Навчально-виховне об’єднання № 28” Дніпровської міської ради; 

6. Хоменко Наталія Валентинівна, вчитель трудового навчання 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 73” 

Дніпровської міської ради; 

 

з фізики 

1. Середня Валентина Григорівна, начальник управління дошкільної, 

позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації, кандидат філософських наук, голова 

оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 

3. Потапова Тетяна Віталіївна, старший викладач кафедри 

природничо-математичної освіти комунального закладу вищої освіти 

“Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, 

заступник голови оргкомітету; 

4. Гуляєва Олена Іванівна, вчитель фізики комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 54” Дніпровської міської ради, 

секретар оргкомітету; 

5. Красношапка Наталія Григорівна, вчитель фізики комунального 

закладу освіти “Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою” 

Дніпровської міської ради, секретар оргкомітету; 



6. Рев’якіна Оксана Олександрівна, вчитель фізики комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 34” Дніпровської міської 

ради; 

7. Ковальчук Олена Михайлівна, вчитель фізики комунального 

закладу освіти “Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та 

виховання” Дніпровської міської ради; 

8. Семенова Юлія Євгенівна, вчитель фізики комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 81” Дніпровської міської ради; 

9. Устінова Тетяна Петрівна, методист методичного центру 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 

ради; 

 

з хімії 

1. Середня Валентина Григорівна, начальник управління дошкільної, 

позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації, кандидат філософських наук, голова 

оргкомітету; 

2. Шапран Людмила Олександрівна, перший проректор 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник голови оргкомітету; 
3. Кочерга Євгенія Володимирівна, методист навчально-методичної 

лабораторії природничо-математичних дисциплін кафедри природничо-

математичної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, заступник 

голови оргкомітету; 
4. Балаклеєць Мая Володимирівна, вчитель хімії, заступник 

директора з навчально-виховної роботи комунального закладу “Навчально-

виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад № 13” Кам’янської міської ради, секретар оргкомітету; 

5. Зламанюк Людмила Михайлівна, доцент кафедри природничо-

математичної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 
6. Куриленко Ірина Анатоліївна, вчитель хімії комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 76” Дніпровської міської ради;  

7. Гуревич Белла Олександрівна, вчитель хімії комунального закладу 

освіти “Спеціалізована школа № 71 художньо-архітектурного напрямку” 

Дніпровської міської ради; 

8. Давиденко Лариса Вікторівна, вчитель хімії Магдалинівської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради; 

9. Сидорова Ольга Юріївна, вчитель хімії комунального закладу 

загальної середньої освіти ІІ–ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей; 



10. Марченко Людмила Юріївна, вчитель хімії Павлоградської 

середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 Павлоградської міської 

ради; 

11. Шевченко Людмила Петрівна, вчитель хімії Синельниківської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 Синельниківської міської ради. 

Начальник управління 

дошкільної, позашкільної та 

загальної середньої освіти 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

  

 

 

 

В.Г. СЕРЕДНЯ  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації  

26.11.2018 № 648/0/212-18 
 

СКЛАД 

журі ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів 

у 2018/2019 навчальному році 

 

з української мови та літератури 

1. Сергієнко Антоніна Антонівна, доцент кафедри соціально-

гуманітарної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат 

педагогічних наук, голова журі;  

2. Вознюк Лідія Володимирівна, доцент кафедри освітнього 

менеджменту комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія 

неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат педагогічних 

наук, заступник голови журі; 

3. Ковтуненко Людмила Володимирівна, спеціаліст відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Чкаловської об’єднаної територіальної 

громади Нікопольського району, секретар журі; 

4. Гаража Світлана Казимирівна, вчитель української мови та 

літератури комунального закладу “Спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням іноземних мов І ступеня – колегіум № 16” Кам’янської міської 

ради;  

5. Горпиняк Тетяна Миколаївна, вчитель української мови та 

літератури комунального закладу освіти “Солонянське навчально-виховне 

об’єднання “Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І–ІІІ ступенів – 

Центр позашкільної освіти” (опорний заклад) Солонянської селищної ради;  

6. Дзюбенко Олена Валентинівна, вчитель української мови та 

літератури Криворізької гімназії № 95 Криворізької міської ради;  

7. Ейхвальд Галина Миколаївна, вчитель української мови та 

літератури комунального закладу “Загальноосвітній ліцей” м. Покров; 

8. Євтушенко Тетяна Петрівна, вчитель української мови та 

літератури П’ятихатської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 

П’ятихатської районної ради; 

9. Животова Світлана Анатоліївна, вчитель української мови та 

літератури районного комунального закладу освіти “Межівський аграрний 

ліцей-інтернат” Межівської районної ради;  

10. Захарчич Любов Романівна, вчитель української мови та 

літератури Губиниської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 

Новомосковської районної ради;  



11. Ітяксова Любов Володимирівна, вчитель української мови та 

літератури Першотравенської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 

Першотравенської міської ради;  

12. Коляда Юлія Миколаївна, вчитель української мови та літератури 

комунального закладу “Софіївська опорна загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів” Софіївської селищної ради Софіївського району; 

13. Криворотенко Ольга Григорівна, вчитель української мови та 

літератури комунального закладу “Ганнівський навчально-виховний комплекс 

“Середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад” 

Верхньодніпровської районної ради;  

14. Ліханська Оксана Леонідівна, вчитель української мови та 

літератури комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів № 23” Нікопольської міської ради; 

15. Марценко Галина Олегівна, вчитель української мови та 

літератури комунального закладу “Нікопольський навчально-виховний 

комплекс № 15 “Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія”; 

16. Михайлик Таміла Миколаївна, вчитель української мови та 

літератури Марганецької гімназії Марганецької міської ради;  

17. Міщенко Людмила Іванівна, вчитель української мови та 

літератури Павлоградської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 

Павлоградської міської ради;  

18. Модло Олена Петрівна, вчитель української мови та літератури 

Криворізького навчально-виховного комплексу № 35 “Загальноосвітня школа 

І–ІІІ ступенів – багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради; 

19. Поливода Ліна Петрівна, вчитель української мови та літератури 

Синельниківської загальноосвітньої школи № 2 Синельниківської міської 

ради;  

20. Ревун Оксана Юріївна, вчитель української мови та літератури 

Криворізької педагогічної гімназії Криворізької міської ради; 

21. Роскокоха Тетяна Валеріївна, вчитель української мови та 

літератури Вільногірської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 4 

Вільногірської міської ради; 

22. Соколенко Валентина Борисівна, вчитель української мови та 

літератури комунального закладу освіти “Українсько-Американський ліцей” 

Дніпровської міської ради;  

23. Трачук Ольга Євгенівна, вчитель української мови та літератури 

комунального закладу “Тернівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів з 

класами вечірньої форми навчання № 4” Тернівської міської ради;  

24. Троцко Наталія Яківна, викладач української мови та літератури 

Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти;  

25. Хилай Надія Петрівна, вчитель української мови та літератури 

Магдалинівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Магдалинівської 

районної ради;  



26. Хоменко Людмила Никанорівна, вчитель української мови та 

літератури комунального закладу загальної середньої освіти ІІ–ІІІ ступенів 

гуманітарна гімназія імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради; 

27. Хріпко Вікторія Григорівна, вчитель української мови та 

літератури комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 10 

м. Кам’янське” Кам’янської міської ради;  

28. Щербина Ліна Миколаївна, вчитель української мови та 

літератури Першотравенської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 4 

Першотравенської міської ради; 

 

з історії 

1. Світленко Сергій Іванович, декан історичного факультету 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, професор 

кафедри історії України, доктор історичних наук, голова журі (за згодою); 

2. Базилевська Людмила Леонтіївна, завідувач навчально-методичної 

лабораторії соціально-гуманітарних дисциплін кафедри соціально-

гуманітарної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, заступник 

голови журі; 

3. Бабенко Жанна Георгіївна, вчитель історії Криворізької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 111 Криворізької міської ради; 

4. Бакай Світлана Олексіївна, вчитель історії комунального закладу 

освіти “Гімназія № 3” Дніпровської міської ради; 

5. Белянінова Альбіна Миколаївна, вчитель історії комунального 

закладу “Середня загальноосвітня школа № 10 м. Кам’янське” Кам’янської 

міської ради; 

6. Бойда Віталій Йосипович, учитель історії комунального закладу 

освіти “Привільнянська загальноосвітня середня школа І–ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради”; 

7. Бурмага Володимир Петрович, завідувач кафедри 

східноєвропейської історії Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, доцент, кандидат історичних наук (за згодою); 

8. Гануляк Олена Василівна, вчитель історії комунального закладу 

“Піщанська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів” Новомосковської районної 

ради; 

9. Громова Світлана Миколаївна, вчитель історії комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 45” Дніпровської міської 

ради; 

10. Дроздовський Віктор Володимирович, учитель історії 

Новомосковського міського ліцею “Самара”; 

11. Журба Олег Іванович, завідувач кафедри історіографії, 

джерелознавства та архівознавства Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара, професор, доктор історичних наук (за згодою); 

12. Зінковська Олена Григорівна, вчитель історії Павлоградської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 Павлоградської міської ради; 



13. Крутько Зоя Василівна, вчитель історії Криворізької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 113 Криворізької міської ради; 

14. Лебедєва Ганна Олександрівна, вчитель історії комунального 

закладу “Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових інформаційних 

технологій – загальноосвітній навчальний заклад І–ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад” Кам’янської міської ради; 

15. Маштак Любов Олександрівна, вчитель історії опорної школи 

комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс 

“Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 – Покровський ліцей” Покровської 

селищної ради Покровського району; 

16. Михайличенко Артем Євгенійович, учитель історії комунального 

закладу освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат 

“Дніпро”; 

17. Михальчук Сергій Анатолійович, учитель історії Криворізького 

Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради; 

18. Найдьон Максим Сергійович, учитель історії Першотравенської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 Першотравенської міської ради; 

19. Носов Володимир Володимирович, учитель історії Вільногірської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради; 

20. Осока Наталя Анатоліївна, вчитель історії Павлоградської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 19 Павлоградської міської ради; 

21. Пелюх Лариса Вікторівна, вчитель історії комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 62” Дніпровської міської ради; 

22. Передерій Лідія Василівна, учитель історії комунального закладу 

освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”; 

23. Пиріг Олександр Володимирович, учитель історії комунального 

закладу “Китайгородський заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів” 

Китайгородської сільської ради Царичанського району; 

24. Півнєв Валентин Володимирович, учитель історії комунального 

закладу “Балівська середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів” 

Дніпровської районної ради; 

25. Реброва Ольга Валентинівна, вчитель історії Олексіївської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Нікопольської районної ради; 

26. Роженков Валентин Миколайович, учитель історії комунального 

закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 12” – загальноосвітній 

навчальний заклад I ступеня – гімназія” Дніпровської міської ради; 

27. Ромазан Володимир Іванович, вчитель історії комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 78” Дніпровської міської 

ради; 

28. Руда Тетяна Анатоліївна, вчитель історії Черкаської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Новомосковської районної ради; 

29. Сорочинська Нінель Станіславівна, вчитель історії комунального 

закладу “П’ятихатська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3” 

П’ятихатської районної ради; 



30. Судьєв Сергій Володимирович, учитель історії комунального 

закладу “Магдалинівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів” 

Магдалинівської районної ради; 

31. Терентенко Валентина Дмитрівна, вчитель історії комунального 

закладу “Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І–ІІІ 

ступенів” Верхньодніпровської районної ради; 

32. Ткач Олена Іванівна, вчитель історії Синельниківської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2” Синельниківської міської ради; 

33. Топалов Олександр Сергійович, вчитель історії комунального 

закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 6” 

Нікопольської міської ради; 

34. Чирва Юрій Іванович, доцент кафедри всесвітньої історії 

Державного вищого навчального закладу “Криворізький державний 

педагогічний університет”, кандидат історичних наук (за згодою); 

35. Чорнобай Павло Олексійович, доцент кафедри історії та 

політичної теорії Національного технічного університету ”Дніпровська 

політехніка”, кандидат історичних наук (за згодою); 

36. Чувпило Сергій Васильович, учитель історії комунального закладу 

“Софіївська опорна загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів” Софіївської 

селищної ради Софіївського району; 

37. Шатохіна Валентина Дмитрівна, вчитель історії комунального 

закладу “Тернівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 7” Тернівської 

міської ради; 

38. Шевченко Тетяна Миколаївна, вчитель історії комунального 

закладу загальної середньої освіти ІІ–ІІІ ступенів гуманітарної гімназії імені 

Лесі Українки Жовтоводської міської ради; 

 

з англійської мови 

1. Ложнікова Оксана Іванівна, вчитель англійської мови 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 37” 

Дніпровської міської ради, агент змін, тренер Британської ради, голова журі; 

2. Кондрашова Тетяна Вікторівна, вчитель англійської мови 

комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 30” Кам’янської 

міської ради, агент змін, тренер Британської ради, заступник голови журі; 

3. Смірнова Оксана Іванівна, вчитель англійської мови, заступник 

директора з навчально-виховної роботи комунального закладу освіти 

“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим 

вивченням іноземної мови” Дніпровської міської ради, секретар журі; 

4. Арцімєєва Дар’я Володимирівна, вчитель англійської мови, 

заступник директора комунального закладу “Новопільський навчально-

виховний комплекс (загальноосвітня школа I–III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад” Криворізької районної ради, агент змін, тренер 

Британської ради; 

5. Бєлявська Валерія Львівна, вчитель англійської мови 

комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 148 



“cпеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) “Планета 

Щастя” Дніпровської міської ради; 

6. Бугакова Лариса Олексіївна, вчитель англійської мови 

комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 57 

“Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія” Дніпровської 

міської ради; 

7. Голуб Олена Миколаївна, вчитель англійської мови 

Петропавлівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 

Петропавлівської районної ради; 

8. Грабко Тетяна Анатоліївна, вчитель англійської мови 

комунального закладу освіти “Солонянське навчально-виховне об'єднання 

“Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І–ІІІ ступенів – Центр 

позашкільної освіти” (опорний заклад) Солонянської селищної ради, агент 

змін, тренер Британської ради; 

9. Гречук Алла Миколаївна, вчитель англійської мови Криворізького 

навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного 

спрямування” Криворізької міської ради; 

10. Дергачова Тетяна Андріївна,  вчитель англійської мови 

Криворізької спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської 

ради; 

11. Зуєва Марина Григорівна, вчитель англійської мови комунального 

закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 

Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” 

Дніпровської міської ради; 

12. Каргіна Наталя Михайлівна, вчитель англійської мови 

комунального закладу освіти “Зеленодольська середня загальноосвітня школа 

№ 1 І–ІІІ ступенів” Зеленодольської міської ради Апостолівського району; 

13. Кисельова Таміла Ігорівна, вчитель англійської мови, заступник 

директора з навчально-виховної роботи комунального закладу 

“Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – 

колегіум № 16” Кам’янської міської ради; 

14. Кисільова Лідія Іванівна, вчитель англійської мови комунального 

закладу освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міської ради; 

15. Козинець Надія Анатоліївна, вчитель англійської мови 

комунального закладу освіти “Українсько-Американський ліцей” 

Дніпровської міської ради; 

16. Коломаров Володимир Ілліч, вчитель англійської мови 

Вільногірської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 4 Вільногірської 

міської ради, агент змін, тренер Британської ради; 

17. Лейси Вікершем, вчитель англійської мови комунального закладу 

освіти “Зеленодольська середня загальноосвітня школа № 1 І–ІІІ ступенів” 

Зеленодольської міської ради Апостолівського району; 

18. Носуль Юлія Олександрівна, вчитель англійської мови 

комунального закладу “Спеціалізована школа з поглибленим вивченням 

іноземних мов І ступеня – колегіум № 16” Кам’янської міської ради; 



19. Пiнчук Денис Ігорович , учитель англійської мови комунального 

закладу загальної середньої освіти ІІ–ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені 

Лесі Українки Жовтоводської міської ради; 

20. Приходько Яна Миколаївна, вчитель англійської мови 

Павлоградської загальноосвітньої школи № 9, агент змін, тренер Британської 

ради; 

21. Романовська Ольга Євгенівна, вчитель англійської мови 

Марганецької спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 

вивченням англійської мови, агент змін, тренер Британської ради; 

22. Савенко Юлія Іванівна, вчитель англійської мови Криворізької 

спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 107 з поглибленим вивченням 

англійської мови Криворізької міської ради, агент змін, тренер Британської 

ради; 

23. Сітенко Юлія Георгіївна, вчитель англійської мови комунального 

закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 7 з 

поглибленим вивченням іноземних мов” Дніпровської міської ради; 

24. Терещенко Антоніна Анатоліївна, вчитель англійської мови 

комунального закладу освіти “Зеленодольська середня загальноосвітня школа 

№ 1 І–ІІІ ступенів” Зеленодольської міської ради Апостолівського району; 

25. Тополова Ірина Юріївна, вчитель англійської мови Криворізького 

навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного 

спрямування” Криворізької міської ради; 

26. Франковська Олена Володимирівна, вчитель англійської мови 

комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 57 

“Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія” Дніпровської 

міської ради; 

27. Чашка Світлана Михайлівна, вчитель англійської мови 

комунального закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій 

при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” 

Дніпровської міської ради; 

28. Шатрова Світлана Василівна, вчитель англійської мови 

Криворізької спеціалізованої школи № 9 з поглибленим вивченням економіки, 

права та іноземних мов Криворізької міської ради; 

29. Шкода Олександр Григорович, учитель англійської мови 

комунального закладу “Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 

“Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія”, агент змін, тренер 

Британської ради; 

30. Ямаєва Ірина Масалимівна, вчитель англійської мови 

комунального закладу загальної середньої освіти ІІ–ІІІ ступенів гуманітарна 

гімназія імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради; 

 

 

 

 

 



з астрономії 

1. Глубенок Світлана Валентинівна, вчитель фізики та астрономії 

Криворізького Покровського ліцею Криворізької міської ради, голова журі; 

2. Григор’єв Сергій Борисович, директор комунального закладу 

освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 

національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради, 

кандидат фізико-математичних наук, заступник голови журі; 

3. Рев’якіна Оксана Олександрівна, вчитель фізики комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 34” Дніпровської міської 

ради, секретар журі; 

4. Бернікова Алла Василівна, вчитель фізики комунального закладу 

“Середня загальноосвітня школа № 30” Кам’янської міської ради; 

5. Бондарчук Тетяна Вікторівна, вчитель фізики та астрономії 

Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради; 

6. Голобородько Віра Анатоліївна, вчитель фізики Криворізького 

навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного 

спрямування” Криворізької міської ради; 

7. Коваленко Валентина Василівна, доцент факультету фізики, 

електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук (за 

згодою); 

8. Мірошник Наталія Петрівна, вчитель фізики комунального 

закладу “Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради; 

9. Смоляк Марія Петрівна, вчитель Топчинської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради; 

10. Харитонова Таїсія Іванівна, вчитель фізики та астрономії 

Криворізького природничо - наукового ліцею Криворізької міської ради; 

 

з біології 

1. Севериновська Олена Вікторівна, декан біолого-екологічного 

факультету, професор Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, доктор біологічних наук, голова журі (за згодою); 

2. Соколова Ірина Євгенівна, доцент кафедри мікробіології 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 

біологічних наук, заступник голови журі (за згодою); 

3. Брайловська Ірина Миколаївна, вчитель біології комунального 

закладу освіти “Ліцей природничо-наукового навчання” Жовтоводської 

міської ради, секретар журі; 

4. Бригадиренко Віктор Васильович, доцент кафедри зоології та 

екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

кандидат біологічних наук (за згодою); 

5. Волченко Світлана Миколаївна, вчитель біології Криворізької 

гімназії № 49 Криворізької міської ради; 



6. Воронкова Юлія Сергіївна, доцент кафедри біофізики та біохімії 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 

біологічних наук (за згодою); 

7. Галінський Олексій Миколайович, учитель біології Світлогірської 

середньої загальноосвітньої школи Криничанського району; 

8. Горбань Вадим Анатолійович, доцент кафедри геоботаніки, 

ґрунтознавства та екології Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, кандидат біологічних наук (за згодою); 

9. Грицай Зоя Володимирівна, доцент кафедри фізіології та 

інтродукції рослин Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, кандидат біологічних наук (за згодою); 

10. Зайцева Ірина Олексіївна, професор кафедри фізіології та 

інтродукції рослин Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, доктор біологічних наук (за згодою); 

11. Кириченко Світлана Василівна, доцент кафедри біофізики та 

біохімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

кандидат біологічних наук (за згодою); 

12. Коваль Ірина Валентинівна, вчитель біології Криворізької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 69 Криворізької міської ради; 

13. Коновалова Тетяна Михайлівна, асистент кафедри зоології та 

екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (за 

згодою); 

14. Кучеренко Тетяна Миколаївна, вчитель біології 

Синельниківського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа 

І–ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Синельниківської міської 

ради; 

15. Лісовець Олена Іванівна, доцент кафедри геоботаніки 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 

біологічних наук (за згодою); 

16. Ляшенко Валентина Петрівна, професор кафедри людини та 

тварин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

доктор біологічних наук (за згодою); 

17. Маренков Олег Миколайович, асистент кафедри загальної біології 

та водних біоресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара (за згодою); 

18. Машкіна Тетяна Володимирівна, вчитель біології комунального 

закладу освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат 

“Дніпро”; 

19. Пузіно Наталія Іллівна, вчитель біології комунального закладу 

“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І–ІІІ ступенів” 

Верхньодніпровської районної ради; 

20. Сидашенко Ольга Ігорівна, асистент кафедри мікробіології 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 

біологічних наук (за згодою); 



21. Тимофєєва Тетяна Володимирівна, вчитель біології комунального 

закладу “Середня загальноосвітня школа № 30” Кам’янської міської ради; 

22. Щербак Світлана Миколаївна, вчитель біології Криворізької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 121 Криворізької міської ради; 

23. Юсипєва Тетяна Іванівна, доцент кафедри фізіології рослин 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 

біологічних наук (за згодою); 

 

з географії 

1. Зеленська Любов Іванівна, завідувач кафедри фізичної та 

економічної географії Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, доктор педагогічних наук, професор, голова журі (за згодою); 

2. Дук Наталія Миколаївна, доцент кафедри фізичної та економічної 

географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

кандидат географічних наук (за згодою); 

3. Токарева Ірина Олександрівна, вчитель географії комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 47 з поглибленим 

вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю” Дніпровської 

міської ради, секретар журі; 

4. Башлик Ганна Миколаївна, вчитель географії комунального 

закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської 

ради; 

5. Безуглий Віталій Вікторович, доцент кафедри фізичної та 

економічної географії Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, кандидат педагогічних наук (за згодою); 

6. Бойко Зоя Володимирівна, доцент кафедри фізичної та 

економічної географії Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, кандидат географічних наук (за згодою); 

7. Булгака Лідія Петрівна, вчитель географії Вільногірської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 Вільногірської міської ради; 

8. Гавриленко Любов Іванівна, вчитель географії, заступник 

директора Криворізької гімназії № 95 Криворізької міської ради; 

9. Головченко Надія В’ячеславівна, вчитель географії комунального 

закладу “Царичанська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів” Царичанської 

селищної ради; 

10. Горб Костянтин Миколайович, доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин Університету митної справи та фінансів, кандидат 

географічних наук (за згодою); 

11. Горожанкина Наталія Анатоліївна, доцент кафедри фізичної та 

економічної географії Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, кандидат географічних наук (за згодою); 

12. Гоцелюк Валентина Анатоліївна, вчитель географії комунального 

закладу “Середня загальноосвітня школа № 6” м. Покров; 



13. Грушка Віктор Володимирович, доцент кафедри фізичної та 

економічної географії Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, кандидат географічних наук (за згодою); 

14. Дудка Світлана Володимирівна, вчитель географії комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 13” Дніпровської міської 

ради; 

15. Клочко Наталія Валентинівна, вчитель географії комунального 

закладу “Tехнічний ліцей” Кам’янської міської ради; 

16. Коваленко Любов Іванівна, вчитель географії комунального 

закладу “Середня загальноосвітня школа № 9” Кам’янської міської ради; 

17. Комишан Ольга Борисівна, керівник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району; 

18. Лисенко Інна Іванівна, вчитель географії комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 64” Дніпровської міської ради; 

19. Лисичарова Галина Олександрівна, доцент кафедри фізичної та 

економічної географії Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, кандидат педагогічних наук (за згодою); 

20. Мосолова Наталя Миколаївна, вчитель географії Криворізької 

середньої загальноосвітньої школи № 91 Криворізької міської ради; 

21. Неділя Світлана Володимирівна, вчитель географії 

Синельниківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 

Синельниківської міської ради; 

22. Осипчук Людмила Миколаївна, вчитель географії Павлоградської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради; 

23. Пелип Наталя Станіславівна, вчитель географії Павлоградської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 18 з інтернатним відділенням 

Павлоградської міської ради; 

24. Петренюк Ганна Петрівна, вчитель географії Криворізької 

середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 12 Криворізької міської 

ради; 

25. Пугач Ганна Олексіївна, вчитель географії комунального закладу 

освіти “Навчально-виховний комплекс № 99” Дніпровської міської ради; 

26. Рибалко Катерина Андріївна, вчитель географії комунального 

закладу “Середня загальноосвітня школа № 44 м. Кам’янське” Кам’янської 

міської ради; 

27. Свириденко Алла Костянтинівна, вчитель географії комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 58” Дніпровської міської 

ради; 

28. Скоробогатов Андрій Вікторович, старший викладач кафедри 

природничо-математичної освіти комунального закладу вищої освіти 

“Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”; 

29. Cолоха Людмила Григорівна, вчитель географії комунального 

закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 138 “загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня – гімназія” Дніпровської міської ради; 



30. Шевцова Тетяна Григорівна, вчитель географії комунального 

закладу “Межиріцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2” 

Павлоградського району; 

 

з екології 

1. Грицан Юрій Іванович, проректор з наукової роботи 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету, доктор 

біологічних наук, професор, голова журі (за згодою); 

2. Зберовський Олександр Владиславович, завідуючий кафедрою 

екології та охорони навколишнього середовища Дніпровського державного 

технічного університету, доктор технічних наук, професор, заступник голови 

журі (за згодою); 

3. Григоров Альберт Георгійович, науковий співробітник кафедри 

управління інформаційно-освітніми проектами комунального закладу вищої 

освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної 

ради”, секретар журі; 

4. Бригадиренко Віктор Васильович, доцент кафедри зоології та 

екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

кандидат біологічних наук, доцент (за згодою); 

5. Горова Алла Іванівна, професор кафедри хімії Національного 

гірничого університету, доктор біологічних наук, професор (за згодою); 

6. Католіченко Оксана Миколаївна, вчитель біології та екології 

Криворізького природничо-наукового ліцею Криворізької міської ради; 

7. Корабльова Алла Іванівна, доцент кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища Придніпровської державної академії будівництва 

та архітектури, кандидат біологічних наук (за згодою); 

8. Кузнецова Ольга Віталіївна, вчитель біології та екології 

комунального закладу освіти “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської 

міської ради, кандидат біологічних наук; 

9. Кунат Валентина Вікторівна, вчитель біології Синельниківської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 Синельниківської міської ради; 

10. Ломакін Павло Іванович, голова президії Дніпропетровської 

обласної ради Українського товариства охорони природи (за згодою); 

11. Непошивайленко Наталія Олександрівна, доцент кафедри екології 

та охорони навколишнього середовища Дніпровського державного технічного 

університету, кандидат технічних наук (за згодою); 

12. Роєнко Ірина Анатоліївна, вчитель хімії та екології комунального 

закладу освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міської ради; 

13. Сидоренко Ольга Миколаївна, вчитель біології комунального 

закладу “Партизанська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів” Дніпровської 

районної ради; 

14. Федотова Ларнеса Андріївна, вчитель хімії та екології 

комунального закладу освіти “Спеціалізована школа № 67 еколого-

економічного профілю” Дніпровської міської ради; 



15. Фролова Лілія Анатоліївна, доцент кафедри технології 

неорганічних речовин та екології Українського державного хіміко-

технологічного університету, кандидат технічних наук (за згодою); 

16. Чорна Валентина Іванівна, завідуюча кафедрою екології та 

охорони навколишнього середовища Дніпровського державного аграрно-

економічного університету, доктор біологічних наук, професор (за згодою); 

17. Шматков Григорій Григорович, завідуючий кафедрою екології та 

охорони навколишнього середовища Придніпровської державної академії 

будівництва та архітектури, доктор біологічних наук, професор (за згодою); 

18. Якуба Марина Станіславівна, доцент кафедри геоботаніки, 

ґрунтознавства та екології Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, кандидат біологічних наук (за згодою); 

19. Щербак Світлана Миколаївна, вчитель біології Криворізької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 121 Криворізької міської ради; 

 

з економіки 

1. Даценко Вікторія Володимирівна, декан факультету економіки, 

бізнесу та міжнародних відносин Університету митної справи та фінансів, 

кандидат економічних наук, доцент, голова журі (за згодою); 

2. Скоробогатов Андрій Вікторович, старший викладач кафедри 

природничо-математичної освіти комунального закладу вищої освіти 

“Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, 

заступник голови журі;  

3. Токарева Ірина Олександрівна, вчитель географії комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 47 з поглибленим 

вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю” Дніпровської 

міської ради, секретар журі; 

4. Бикова Адель Леонідівна, виконуюча обов’язки завідувача 

кафедри економіки та соціально-трудових відносин Університету митної 

справи та фінансів, кандидат економічних наук (за згодою); 

5. Ватченко Олександра Борисівна, доцент кафедри підприємництва 

та економіки підприємств Університету митної справи та фінансів, кандидат 

економічних наук (за згодою); 

6. Гавриленко Любов Іванівна, вчитель географії, заступник 

директора Криворізької гімназії № 95 Криворізької міської ради; 

7. Горященко Юлія Григорівна, доцент кафедри підприємництва та 

економіки підприємств Університету митної справи та фінансів, кандидат 

економічних наук (за згодою); 

8. Жадько Костянтин Степанович, завідувач кафедри 

підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та 

фінансів, доктор економічних наук, професор (за згодою); 

9. Іванчик Олена Василівна, заступник директора комунального 

позашкільного навчального закладу освіти “Нікопольський міжшкільний 

центр трудового навчання та технічної творчості”; 



10. Ільченко Вікторія Миколаївна, старший викладач кафедри 

підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та 

фінансів (за згодою); 

11. Клочко Наталія Валентинівна, вчитель географії комунального 

закладу “Tехнічний ліцей” Кам’янської міської ради; 

12. Кодацька Наталія Олександрівна, доцент кафедри економіки та 

соціально-трудових відносин Університету митної справи та фінансів, 

кандидат економічних наук (за згодою); 

13. Корягіна Тетяна Вікторівна, доцент кафедри оподаткування та 

соціального забезпечення Університету митної справи та фінансів, кандидат 

наук з державного управління (за згодою); 

14. Кравченко Олена Валентинівна, вчитель економіки комунального 

закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 36 “спеціалізована середня 

загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний 

навчальний заклад” Дніпровської міської ради; 

15. Лобза Алла В’ячеславівна, доцент кафедри економіки та 

соціально-трудових відносин Університету митної справи та фінансів, 

кандидат економічних наук (за згодою); 

16. Михальчук Людмила Володимирівна, старший викладач кафедри 

підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та 

фінансів, кандидат економічних наук (за згодою); 

17. Мосолова Наталя Миколаївна, вчитель географії Криворізької 

середньої загальноосвітньої школи № 91 Криворізької міської ради; 

18. Нікілєва Наталія Олексіївна, доцент кафедри економічної теорії 

Українського державного хіміко-технологічного університету, кандидат 

економічних наук (за згодою); 

19. Петренюк Ганна Петрівна, вчитель географії Криворізької 

середньої загальноосвітньої школи № 12 Криворізької міської ради; 

20. Пікуліна Надія Юріївна, доцент кафедри підприємництва та 

економіки підприємств Університету митної справи та фінансів, кандидат 

економічних наук (за згодою); 

21. Рубан Оксана Володимирівна, старший викладач кафедри 

економічної теорії Українського державного хіміко-технологічного 

університету (за згодою); 

22. Семенова Людмила Юріївна, доцент кафедри економіки та 

соціально-трудових відносин Університету митної справи та фінансів, 

кандидат економічних наук (за згодою); 

23. Христюк Ірина Яківна, вчитель економіки комунального закладу 

освіти “Навчально-виховний комплекс № 122 “загальноосвітній навчальний 

заклад – дошкільний навчальний заклад” Дніпровської міської ради; 

24. Черба Віта Миколаївна, доцент кафедри оподаткування та 

соціального забезпечення Університету митної справи та фінансів, кандидат 

наук з державного управління (за згодою); 



25. Шаповалова Наталя Миколаївна, вчитель економіки 

Павлоградської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 19 Павлоградської 

міської ради; 

 

з інформатики 

1. Хижа Олександр Леонідович, доцент кафедри комп’ютерних 

технологій факультету прикладної математики Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук, голова 

журі (за згодою); 

2. Буланий Олександр Павлович, доцент кафедри інформаційних 

систем та технологій Університету митної справи та фінансів, кандидат фізико-

математичних наук, заступник голови журі (за згодою); 

3. Мірошниченко Андрій Анатолійович, доцент кафедри управління 

інформаційно-освітніми проектами комунального закладу вищої освіти 

“Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, 

кандидат філософських наук, заступник голови журі; 

4. Філозова Лариса Володимирівна, вчитель інформатики 

комунального закладу освіти “Фінансово-економічний ліцей” Дніпровської 

міської ради, секретар журі; 

5. Афанасьєва Світлана Олександрівна, вчитель інформатики 

комунального закладу “Тернівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 7” 

Тернівської міської ради; 

6. Бабурніч Вікторія Володимирівна, вчитель інформатики 

Павлоградської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 Павлоградської 

міської ради;  

7. Безрукавий Юрій Васильович, учитель інформатики комунального 

закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-

математичного профілю”; 

8. Безуглова Наталія Миколаївна, вчитель інформатики 

Синельниківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 

Синельниківської міської ради; 

9. Бондар Володимир Анатолійович, учитель інформатики 

комунального закладу освіти Солонянське навчально-виховне об'єднання 

“Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І–ІІІ ступенів – Центр 

позашкільної освіти” (опорний заклад) Солонянської селищної ради; 

10. Бондарєва Раїса Григорівна, вчитель інформатики 

Павлоградського міського ліцею Павлоградської міської ради; 

11. Будіна Наталія Василівна, вчитель інформатики комунального 

закладу “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад 

– дошкільний навчальний заклад № 13” Кам’янської міської ради; 

12. Гладкий Віталій Юрійович, учитель інформатики Криворізької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 19 Криворізької міської ради; 

13. Горшкова Анна Алімівна, вчитель інформатики Криворізького 

навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного 

спрямування” Криворізької міської ради; 



14. Двойнішніков Максим Вікторович, інженер-розробник 

програмного забезпечення компанії “DataArt” (за згодою); 

15. Ентін Йосиф Абрамович, учитель інформатики комунального 

закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 

Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” 

Дніпровської міської ради; 

16. Єлісеєв Антон Володимирович, учитель інформатики 

комунального закладу “Царичанська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів” 

Царичанської селищної ради; 

17. Зирянова Ірина Олегівна, вчитель інформатики, завідуюча 

лабораторією нових інформаційних технологій комунального закладу освіти 

“Загальноосвітній навчальний заклад № 31” Дніпровської міської ради; 

18. Івашина Тетяна Ярославівна, вчитель інформатики Вільногірської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 Вільногірської міської ради; 

19. Ільченко Ірина Григорівна, вчитель інформатики, заступник 

директора комунального закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-

інтернат фізико-математичного профілю”; 

20. Кисельова Олена Михайлівна, декан факультету прикладної 

математики, завідуюча кафедрою обчислювальної математики та математичної 

кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

доктор фізико-математичних наук (за згодою); 

21. Корзун Олексій Іванович, учитель інформатики комунального 

закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 23” 

Нікопольської міської ради; 

22. Коротенко Григорій Михайлович, професор кафедри 

геоінформаційних систем Державного вищого навчального закладу 

“Національний гірничий університет”, доктор технічних наук (за згодою); 

23. Костюков Володимир Павлович, учитель інформатики 

комунального закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій 

при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” 

Дніпровської міської ради, 

24. Малоіван Ірина Євгенівна, вчитель інформатики, заступник 

директора комунального закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних 

технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся 

Гончара” Дніпровської міської ради, 

25. Михайличенко Наталія Василівна, методист з інформаційних 

технологій методичного центру управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Дніпровської міської ради; 

26. Мірошниченко Олена Олегівна, завідувач відділом читального 

залу обласного наукового бібліотечно-інформаційного центру комунального 

закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” 

Дніпропетровської обласної ради”; 

27. Пазіна Наталія Вікторівна, вчитель інформатики комунального 

закладу “Вербківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів” Вербківської 

сільської ради; 
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28. Рижкова Ольга Олександрівна, вчитель інформатики 

Павлоградського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад № 2” Павлоградської 

міської ради; 

29. Селіванов Андрій Андрійович, студент факультету прикладної 

математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(за згодою); 

30. Скуратовська Людмила Григорівна, вчитель інформатики 

середньої загальноосвітньої школи № 18 – загальноосвітнього навчального 

закладу І–ІІІ ступенів Новомосковської міської ради; 

31. Солдатов Дмитро Сергійович, учитель інформатики комунального 

закладу освіти “Кам’янська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів” 

Нікопольської районної ради; 

32. Хацкевич Олександр Георгійович, учитель інформатики 

комунального закладу освіти “Загальноосвітній навчальний заклад № 81” 

Дніпровської міської ради; 

33. Чуб Ганна Юріївна, вчитель інформатики комунального закладу 

освіти “Ліцей науково-природничого навчання” Жовтоводської міської ради; 

34. Чухно Костянтин Олексійович, учитель інформатики 

комунального закладу освіти “Тернівська гімназія” Криворізької міської ради; 

35. Шишкін Дмитро Юрійович, співробітник установи “Циклум” (за 

згодою); 

 

з інформаційних технологій 

1. Байбуз Олег Григорович, завідувач кафедри математичного 

забезпечення ЕОМ факультету прикладної математики Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних 

наук, доцент, голова журі (за згодою); 

2. Кузічев Микола Миколайович, методист з інформаційних 

технологій методичного центру управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Дніпровської міської ради, заступник голови журі; 

3. Мірошниченко Андрій Анатолійович, доцент кафедри управління 

інформаційно-освітніми проектами комунального закладу вищої освіти 

“Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, 

кандидат філософських наук, заступник голови журі; 

4. Малоіван Ірина Євгенівна, вчитель інформатики, заступник 

директора комунального закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних 

технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся 

Гончара” Дніпровської міської ради, секретар журі; 

5. Афанасьєва Світлана Олександрівна, вчитель інформатики 

комунального закладу “Тернівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 7” 

Тернівської міської ради; 

6. Бабурніч Вікторія Володимирівна, вчитель інформатики 

Павлоградської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 Павлоградської 

міської ради;  



7. Безкровна Світлана Дмитрівна, вчитель інформатики 

Криворізького навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія-ліцей 

академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

8. Безрукавий Юрій Васильович, учитель інформатики комунального 

закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-

математичного профілю”; 

9. Бондар Володимир Анатолійович, учитель інформатики 

комунального закладу освіти Солонянське навчально-виховне об'єднання 

“Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І–ІІІ ступенів – Центр 

позашкільної освіти” (опорний заклад) Солонянської селищної ради; 

10. Бондарєва Раїса Григорівна, вчитель інформатики 

Павлоградського міського ліцею Павлоградської міської ради; 

11. Бондік Ірина Георгіївна, вчитель інформатики комунального 

закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 

Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” 

Дніпровської міської ради; 

12. Бражнік Світлана Євгенівна, вчитель інформатики комунального 

закладу освіти “Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням 

іноземних мов” Дніпровської міської ради; 

13. Будіна Наталія Василівна, вчитель інформатики навчально-

виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад № 13” Кам’янської міської ради; 

14. Єлісеєв Антон Володимирович, учитель інформатики 

комунального закладу “Царичанська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів” 

Царичанської селищної ради; 

15. Зензерова Наталія Юріївна, вчитель інформатики комунального 

закладу “Верхівцевський навчально-виховний комплекс “середня 

загальноосвітня школа № 1 – дошкільний навчальний заклад” 

Верхньодніпровської районної ради; 

16. Зирянова Ірина Олегівна, вчитель інформатики, завідуюча 

лабораторією нових інформаційних технологій комунального закладу освіти 

“Загальноосвітній навчальний заклад № 31” Дніпровської міської ради; 

17. Івашина Тетяна Ярославівна, вчитель інформатики Вільногірської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 Вільногірської міської ради; 

18. Ільченко Ірина Григорівна, вчитель інформатики, заступник 

директора комунального закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-

інтернат фізико-математичного профілю”; 

19. Кисельова Олена Михайлівна, декан факультету прикладної 

математики, завідуюча кафедрою обчислювальної математики та математичної 

кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

доктор фізико-математичних наук (за згодою); 

20. Мартинова Ольга Вікторівна, вчитель інформатики середньої 

загальноосвітньої школи № 6 – загальноосвітнього навчального закладу І–ІІІ 

ступенів Новомосковської міської ради; 



21. Мірошниченко Олена Олегівна, завідувач відділом читального 

залу обласного наукового бібліотечно-інформаційного центру комунального 

закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” 

Дніпропетровської обласної ради”; 

22. Назарова Надія Сергіївна, вчитель інформатики 

Новомосковського міського ліцею “Самара”; 

23. Ніколаєв Тарас Геннадійович, старший викладач кафедри 

економічної кібернетики Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, учитель інформатики комунального закладу “Навчально-

виховний комплекс № 100 “загальноосвітній навчальний заклад І–ІІ ступенів 

– ліцей” Дніпровської міської ради; 

24. Олейниченко Валентин Дмитрович, учитель інформатики 

комунального закладу освіти “Привовчанська загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів” Павлоградської районної ради; 

25. Олінович Юлія Миколаївна, вчитель інформатики комунального 

закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 

Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” 

Дніпровської міської ради; 

26. Охота Ігор Миколайович, учитель інформатики комунального 

закладу “Навчально-виховний комплекс № 1 (середня школа І–ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад)” м. Покров; 

27. Пазіна Наталія Вікторівна, вчитель інформатики комунального 

закладу “Вербківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів” Вербківської 

сільської ради; 

28. Пєтухова Світлана Іванівна, вчитель інформатики Криворізького 

Покровського ліцею Криворізької міської ради; 

29. Рижкова Ольга Олександрівна, вчитель інформатики 

Павлоградського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад № 2” Павлоградської 

міської ради; 

30. Самусевич Ірина Олександрівна, вчитель інформатики 

комунального закладу “Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської 

міської ради; 

31. Скуратовська Людмила Григорівна, вчитель інформатики 

середньої загальноосвітньої школи № 18 – загальноосвітнього навчального 

закладу І–ІІІ ступенів Новомосковської міської ради; 

32. Солдатов Дмитро Сергійович, учитель інформатики комунального 

закладу освіти “Кам’янська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів” 

Нікопольської районної ради; 

33. Хацкевич Олександр Георгійович, учитель інформатики 

комунального закладу освіти “Загальноосвітній навчальний заклад № 81” 

Дніпровської міської ради; 

34. Чуб Ганна Юріївна, вчитель інформатики комунального закладу 

освіти “Ліцей науково-природничого навчання” Жовтоводської міської ради; 
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35. Чухно Костянтин Олексійович, учитель інформатики Тернівської 

гімназії Криворізької міської ради; 

36. Шолохова Олена Вікторівна, вчитель інформатики комунального 

закладу “Тернівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 6” Тернівської 

міської ради; 

 

з іспанської мови 

1. Устинова Ріотана Фомівна, директор україно-іспанського центру 

“Дон Кіхот” м. Дніпро, голова журі (за згодою); 

2. Анєчкіна Ольга Іванівна, вчитель іспанської мови Криворізької 

спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради, 

заступник голови журі; 

3. Кравченко Кристина Валеріївна, вчитель іспанської мови 

комунального закладу освіти “Спеціалізована школа № 7 з поглибленим 

вивченням іноземних мов” Дніпровської міської ради, секретар журі; 

4. Галіба Лілія Валеріївна, вчитель іспанської мови комунального 

закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з 

поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міської ради; 

5. Гончарова Софія Евгеніївна, вчитель іспанської мови 

комунального закладу освіти “Спеціалізована школа № 7 з поглибленим 

вивченням іноземних мов” Дніпровської міської ради; 

6. Коваленко Тетяна Василівна, вчитель іспанської мови 

комунального закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа 

№ 9 з поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міської ради; 

7. Коваль Любов Петрівна, вчитель іспанської мови комунального 

закладу освіти “Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням 

іноземних мов” Дніпровської міської ради; 

8. Кравченко Валентина Василівна, вчитель іспанської мови 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 6” 

Дніпровської міської ради; 

9. Павлова Сніжана Леонідівна, вчитель іспанської мови 

комунального закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа 

№ 9 з поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міської ради; 

10. Степанова Тетяна Максимівна, вчитель іспанської мови 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 19” 

Дніпровської міської ради; 

11. Холодков Вадим Сергійович, учитель іспанської мови 

комунального закладу освіти “Спеціалізована школа І- ІІІ ступенів № 16” 

Дніпровської міської ради; 

 

з математики 

1. Парфінович Наталія Вікторівна, завідувач кафедри математичного 

аналізу і теорії функцій Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, доктор фізико-математичних наук, доцент, голова журі (за 

згодою);  



2. Кірман Вадим Кімович, доцент кафедри природничо-

математичної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат 

педагогічних наук, заступник голови журі;  

3. Коваленко Олег Вікторович, доцент кафедри математичного 

аналізу і теорії функцій Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук, заступник голови журі 

(за згодою); 

4. Ясносокирська Ірина Григорівна, вчитель математики 

комунального закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат 

фізико-математичного профілю”, секретар журі; 

5. Біліченко Роман Олегович, доцент кафедри математичного аналізу 

і теорії функції Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, кандидат фізико-математичних наук (за згодою); 

6. Бондаренко Яна Сергіївна, доцент кафедри статистики й теорії 

ймовірностей Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, кандидат фізико-математичних наук, доцент (за згодою); 

7. Вайман Володимир Львович, завідувач кафедри математики, 

фізики та інформатики комунального закладу освіти “Ліцей природничо-

наукового навчання” Жовтоводської міської ради; 

8. Вакарчук Михайло Борисович, доцент кафедри математичного 

аналізу і теорії функцій Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук, доцент (за згодою); 

9. Головко Максим Геннадійович, студент факультету фізики, 

електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (за згодою); 

10. Головко Олександра Валентинівна, студентка механіко-

математичного факультету Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара (за згодою); 

11. Гончаров Сергій Валерійович, доцент кафедри статистики й теорії 

ймовірностей Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, кандидат фізико-математичних наук (за згодою); 

12. Гузєєва Юлія Анатоліївна, вчитель математики комунального 

закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 

Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” 

Дніпровської міської ради;  

13. Давидов Володимир Іванович, старший викладач кафедри 

аерогідромеханіки Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара (за згодою); 

14. Дагларова Наталія Леонідівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи Криворізької гімназії № 95 Криворізької міської ради; 

15. Дерець Євгенія Вікторівна, доцент кафедри вищої математики 

Дніпровського державного технічного університету, кандидат фізико-

математичних наук, доцент (за згодою); 



16. Добровольський Віктор Миколайович, учитель математики 

комунального закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій 

при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” 

Дніпровської міської ради; 

17. Дрібас Ганна Валеріївна, вчитель математики Криворізького 

Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради; 

18. Желтуха Тетяна Валентинівна, вчитель математики Криворізького 

Жовтневого ліцею Криворізької міської ради; 

19. Зонтов Володимир Олександрович, математик-аналітик (Data 

Scientist) компанії EOS Data Analytscs (за згодою); 

20. Караваєв Костянтин Дмитрович, студент факультету прикладної 

математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(за згодою); 

21. Карнаух Євген Володимирович, доцент кафедри статистики й 

теорії ймовірностей Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, кандидат фізико-математичних наук, доцент (за згодою); 

22. Козиненко Олександр Вікторович, аспірант механіко-

математичного факультету Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара (за згодою); 

23. Конарева Світлана Вікторівна, асистент кафедри математичного 

аналізу і теорії функцій Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук (за згодою); 

24. Копилєв Олександр Анатолійович, викладач математики 

державного навчального закладу “Криворізький центр підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі”; 

25. Кофанов Володимир Олександрович, професор кафедри 

математичного аналізу і теорії функцій Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних наук, 

професор (за згодою); 

26. Лескевич Тетяна Юріївна, доцент кафедри математичного аналізу 

і теорії функцій Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, кандидат фізико-математичних наук (за згодою); 

27. Літовченко Олександра Аїсовна, методист вищої категорії 

регіонального центру моніторингу освіти Центру довузівської підготовки 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (за згодою); 

28. Манько Юрій Вікторович, студент механіко-математичного 

факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(за згодою); 

29. Мінаєв Павло Євгенійович, студент факультету фізики, 

електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (за згодою); 

30. Пасько Анатолій Миколайович, доцент кафедри математичного 

аналізу і теорії функцій Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук, доцент (за згодою); 



31. Пипка Олександр Олександрович, доцент кафедри алгебри та 

геометрії механіко-математичного факультету Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент (за згодою); 

32. Підволоцька Віолета Юріївна, студентка механіко-математичного 

факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(за згодою); 

33. Полякова Тетяна Федорівна, вчитель математики комунального 

закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-

математичного профілю”; 

34. Постольник Тетяна Вільгемівна, завідувач кафедри математики 

комунального закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій 

при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” 

Дніпровської міської ради; 

35. Руденко Олександр Олексійович, доцент кафедри математичного 

аналізу і теорії функцій Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук, доцент (за згодою); 

36. Свирида Надія Андріївна, студентка механіко-математичного 

факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(за згодою); 

37. Селіванов Андрій Андрійович, студент факультету прикладної 

математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(за згодою); 

38. Сотниченко Олена Віталіївна, вчитель математики комунального 

закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 

Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” 

Дніпровської міської ради; 

39. Ткаченко Марина Євгеніївна, доцент кафедри математичного 

аналізу і теорії функцій Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук, доцент (за згодою); 

40. Ткачук Олександр Леонідович, учитель математики Томаківської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 Томаківської селищної ради 

Томаківського району; 

41. Трактинська Вікторія Миколаївна, доцент кафедри математичного 

аналізу і теорії функцій Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук, доцент (за згодою); 

42. Трактинський Віталій Олегович, студент механіко-математичного 

факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(за згодою); 

43. Турчин Валерій Миколайович, завідувач кафедри статистики й 

теорії ймовірностей Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, кандидат фізико-математичних наук, професор (за згодою); 

44. Турчин Євген Валерійович, доцент кафедри диференціальних 

рівнянь Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент (за згодою); 



45. Чупурдя Василь Анатолійович, доцент кафедри алгебри і 

геометрії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент (за згодою); 

46. Ящук Антон Миколайович, математик-аналітик компанії СANDY 

GRILL (за згодою); 

 

з мови іврит та єврейської літератури 

1. Аджиашвилі Лалі Єфремівна, вчитель мови іврит комунального 

закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 144 “Спеціалізована школа 

з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських 

традицій – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської 

міської ради, голова журі; 

2. Глейзер Ольга Володимирівна, вчитель мови іврит комунального 

закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 144 “Спеціалізована школа 

з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських 

традицій – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської 

міської ради, заступник голови журі; 

3. Кригер Ірина Аркадіївна, керівник методичного об’єднання 

вчителів івриту та єврейських традицій комунального закладу освіти 

“Навчально-виховний комплекс № 144 “Спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій – 

дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради, 

секретар журі; 

4. Гречина Валентина Володимирівна, вчитель мови іврит 

середнього загальноосвітнього навчально-виховного комплексу “ОР-Авнер” 

Кам’янської міської ради; 

5. Пальчикова Раїса Григорівна, вчитель мови іврит комунального 

закладу “Навчально-виховний комплекс “Криворізька спеціалізована школа І–

ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов – дошкільний 

навчальний заклад”; 

6. Цопа Дар’я, вчитель мови іврит комунального закладу освіти 

“Навчально-виховний комплекс № 144 “Спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій – 

дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради, 

заступник голови журі; 

 

з німецької мови 

1. Ковальова Ярослава Василівна, завідуюча кафедрою германської 

філології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

кандидат філологічних наук, голова журі (за згодою); 

2. Міхоніна Наталія Геннадіївна, доцент кафедри германської 

філології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

кандидат філологічних наук, заступник голови журі (за згодою); 

3. Івіна Лілія Василівна, вчитель німецької мови комунального 

закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 148 – спеціалізована школа 



– дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) “Планета Щастя” Дніпровської 

міської ради, секретар журі; 

4. Алієва Тетяна Олексіївна, вчитель німецької мови комунального 

загальноосвітнього навчального закладу “Гімназія № 15” м. Нікополь; 

5. Дремлюга Олесандр Олександрович, вчитель німецької мови 

Криворізької спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 4 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Криворізької міської ради; 

6. Коваленко Людмила Миколаївна, вчитель німецької мови 

комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 21 м. Кам’янське” 

Кам’янської міської ради; 

7. Ломако Олена Миколаївна, вчитель німецької мови комунального 

закладу освіти “Cпеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з 

поглибленим вивченням іноземної мови”| Дніпровської міської ради; 

8. Ніколаєва Вікторія Володимирівна, вчитель німецької мови 

Криворізької спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 20 з поглибленим 

вивченням німецької мови Криворізької міської ради; 

9. Панько Зіновія Дмитрівна, вчитель німецької мови Кільченської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради; 

10. Пірогова Наталія Іванівна, вчитель німецької мови комунального 

закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 137” Дніпровської міської 

ради; 

11. Ратєєва Анастасія Анатоліївна, вчитель німецької мови 

Криворізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 32 Криворізької 

міської ради; 

12. Руденко Валентина Анатоліївна, вчитель німецької мови 

Криворізького навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей 

академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

13. Цикалюк Ірина Михайлівна, вчитель німецької мови 

комунального закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа 

№ 53 з поглибленим вивченням німецької мови” Дніпровської міської ради; 

14. Шалдуга Інна Петрівна, вчитель німецької мови комунального 

закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 148 – спеціалізована школа 

– дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) “Планета Щастя” Дніпровської 

міської ради; 

15. Шуліка Інна Володимирівна, вчитель німецької мови 

Павлоградського міського ліцею Павлоградської міської ради; 

 

з польської мови та літератури 

1. Андрощук Гражина Мечіславівна, вчитель польської мови 

комунального закладу освіти “Нікопольська середня загальноосвітня школа 

№ 4” Нікопольської міської ради, голова журі; 

2. Датченко Юлія Валентинівна, доцент кафедри загального і 

російського мовознавства факультету української й іноземної філології та 

мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, кандидат філологічних наук, заступник голови журі (за згодою); 



3. Матросова Людмила Ізидорівна, вчитель польської мови 

Криворізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 103 Криворізької 

міської ради, секретар журі; 

4. Манько Ірина Миколаївна, викладач польської мови центру 

польської мови і культури імені Кароля Войтили м. Дніпро (за згодою); 

5. Парфентьєва Марія Андріївна, керівник клубу польського кіно 

Центру українсько-польської співпраці Національного технічного 

університету “Дніпровська політехніка” (за згодою); 

 

з правознавства 

1. Романенко Катерина Михайлівна, декан факультету менеджменту 

та освітніх інновацій комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, доктор наук з 

державного управління, кандидат юридичних наук, доцент, голова журі; 

2. Базилевська Людмила Леонтіївна, завідуюча навчально-

методичною лабораторією соціально-гуманітарних дисциплін кафедри 

соціально-гуманітарної освіти комунального закладу вищої освіти 

“Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, 

заступник голови журі; 

3. Пиріг Олександр Володимирович, учитель історії та 

правознавства комунального закладу “Китайгородський заклад загальної 

середньої освіти І–ІІІ ступенів” Китайгородської сільської ради 

Царичанського району, секретар журі; 

4. Антипова Світлана Анатоліївна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу “Навчально-виховний комплекс № 37 м. Кам’янське” 

Кам’янської міської ради; 

5. Бабенко Жанна Георгіївна, вчитель історії та правознавства 

Криворізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 111 Криворізької 

міської ради; 

6. Бахтіяров Сергій Васильович, викладач правознавства державного 

навчального закладу “Вище професійне училище № 17” м. Дніпро; 

7. Гарнік Ніна Андріївна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу “Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської 

міської ради;  

8. Гончар Ольга Петрівна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 20 ім. О.І. Стовби” 

Кам’янської міської ради; 

9. Гопак Надія Пантеліївна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу загальної середньої освіти ІІ–ІІІ ступенів гуманітарна 

гімназія імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради; 

10. Давлєтова Людмила Іванівна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа 

№ 9 з поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міської ради; 



11. Зель Марія Олексіївна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу “Нікопольська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів 

№ 5” Нікопольської міської ради; 

12. Карпань Ірина Семенівна, доцент кафедри соціально-гуманітарної 

освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат філософських наук; 

13. Качала Оксана Іванівна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу “Богуславська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів” 

Павлоградського району; 

14. Клімова Ганна Дмитрівна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для 

сільської молоді”; 

15. Коваленко Людмила Олександрівна, вчитель історії та 

правознавства комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс 

№ 12” “загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія” Дніпровської 

міської ради; 

16. Ковальова Наталія Андріївна, вчитель історії та правознавства 

Павлоградської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 Павлоградської 

міської ради; 

17. Ковтуновська Галина Миколаївна, вчитель історії та 

правознавства Павлоградської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 15 

Павлоградської міської ради; 

18. Козорог Олександра Геннадіївна, координатор з формальної 

освіти Української Гельсінської спілки з прав людини та Всеукраїнської 

освітньої програми “Розуміємо права людини” (за згодою); 

19. Корзун Катерина Миколаївна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів № 23” Нікопольської міської ради; 

20. Маручок Любов Дмитрівна, вчитель історії та правознавства 

Магдалинівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Магдалинівської 

районної ради; 

21. Милостива Ірина Миколаївна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу “Олександрівська загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів” Дніпровської районної ради; 

22. Муровцева Антоніна Володимирівна, учитель історії та 

правознавства Криворізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 50 

Криворізької міської ради; 

23. Нежигай Тетяна Миколаївна, вчитель історії та правознавства 

опорного комунального навчального закладу “Лозуватська загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка” Криворізької районної ради; 

24. Носов Володимир Володимирович, учитель історії та 

правознавства Вільногірської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 4 

Вільногірської міської ради; 

25. Охредько Лілія Іванівна, вчитель історії та правознавства 

Криворізької гімназії № 127 Криворізької міської ради; 



26. Пелюх Лариса Вікторівна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 62” 

Дніпровської міської ради; 

27. Поляков Сергій Якович, учитель історії та правознавства 

колегіуму № 11 загальноосвітнього навчального закладу І–ІІІ ступенів 

Новомосковської міської ради; 

28. Світличний Олексій Олексійович, доцент кафедри кримінального 

права та кримінології Національного технічного університету “Дніпровська 

політехніка”, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою); 

29. Сіроух Галина Олексіївна, вчитель історії та правознавства 

Синельниківського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа 

І–ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Синельниківської міської 

ради; 

30. Терентенко Валентина Дмитрівна, вчитель історії та 

правознавства комунального закладу “Верхньодніпровська середня 

загальноосвітня школа № 5 І–ІІІ ступенів” Верхньодніпровської районної 

ради; 

31. Чемересюк Наталя Борисівна, вчитель історії та правознавства 

Марганецької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 Марганецької 

міської ради; 

32. Щербакова Галина Євтихіївна, вчитель історії та правознавства 

комунального закладу “Навчально-виховний комплекс № 2 (середня школа І–

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) м. Покров”; 

 

з російської мови та літератури 

1. Родний Олег Володимирович, професор кафедри зарубіжної 

літератури факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор 

філософських наук, голова журі (за згодою); 

2. Пристайко Тамара Степанівна, завідувач кафедри російського та 

загального мовознавства факультету української й іноземної філології та 

мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, заступник голови журі (за згодою); 

3. Гусєва Олена Володимирівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи комунального закладу освіти “Гімназія № 1” Дніпровської 

міської ради, секретар журі; 

4. Балюрко Наталія Іванівна, вчитель російської мови та літератури 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 133” 

Дніпровської міської ради; 

5. Башлій Юлія Михайлівна, вчитель російської мови та літератури 

Марганецької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 9 з поглибленим 

вивченням інформатики у 8-11 класах Марганецької міської ради; 

6. Білоусова Тетяна Олексіївна, вчитель російської мови та 

літератури комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 

№ 45” Дніпровської міської ради; 



7. Богасевич Євгенія Вікторівна, вчитель російської мови та 

літератури комунального закладу “Навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітній навчальний заклад І–ІІ ступенів – академічний ліцей № 15 

м. Кам’янське” Кам’янської міської ради; 

8. Буніна Ірина Олександрівна, вчитель російської мови та 

літератури Криворізької Центрально-Міської гімназії Криворізької міської 

ради; 

9. Виноградова Тетяна Володимирівна, вчитель російської мови та 

літератури Павлоградської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 20 

Павлоградської міської ради; 

10. Гаркуша Вікторія Володимирівна, вчитель російської мови та 

літератури комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 9” 

м. Покров; 

11. Гонтар Тетяна Євгенівна, вчитель російської мови та літератури 

Магдалинівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Магдалинівської 

районної ради; 

12. Дерусова Ілона Юріївна, вчитель російської мови та літератури 

Криворізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 114 Криворізької 

міської ради; 

13. Іщенко Наталія Федорівна, вчитель російської мови та літератури 

комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів № 9” Нікопольської міської ради; 

14. Коробова Наталія Йосипівна, вчитель російської мови та 

літератури Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів № 59 Криворізької міської ради; 

15. Кривоконь Лариса Віталіївна, вчитель російської мови та 

літератури Криворізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 95 

Криворізької міської ради; 

16. Маркіна Світлана Миколаївна, вчитель російської мови та 

літератури “Васильківського навчально-виховного комплексу № 3 

“загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” 

Васильківської районної ради; 

17. Мельник Оксана Валеріївна, вчитель російської мови та 

літератури Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів № 71 Криворізької міської ради; 

18. Морохова Вікторія Миколаївна, вчитель російської мови та 

літератури комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс 

№ 33” “Маріїнська багатопрофільна гімназія – загальноосвітній навчальний 

заклад І ступеня” Дніпровської міської ради; 

19. Надточій Тетяна Миколаївна, вчитель російської мови та 

літератури комунального закладу “Богуславська загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів” Павлоградської районної ради; 

20. Осташко Таміла Володимирівна, вчитель російської мови та 

літератури комунального закладу “Верхньодніпровська середня 



загальноосвітня школа № 5 І–ІІІ ступенів” Верхньодніпровської районної 

ради; 

21. Пастушенко Наталія В’ячеславівна, вчитель російської мови та 

літератури комунального закладу освіти “Навчально-виховне об’єднання 

№ 28” Дніпровської міської ради; 

22. Пиріг Олена Володимирівна, вчитель російської мови та 

літератури Перещепинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 

Новомосковської районної ради; 

23. Пінчук Тамара Олексіївна, вчитель російської мови та літератури 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 26” 

Дніпровської міської ради; 

24. Пуйто Альбіна Михайлівна, вчитель російської мови та літератури 

комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 99 

“багатопрофільна гімназія – загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – 

дошкільний заклад” Дніпровської міської ради; 

25. Ростомьян Сусанна Хачиківна, вчитель російської мови та 

літератури комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 59 

“Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” 

Дніпровської міської ради; 

26. Рябова Єлизавета Федорівна, вчитель російської мови та 

літератури Синельниківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 

Синельниківської міської ради; 

27. Рябошапка Наталя Богданівна, вчитель російської мови та 

літератури комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 

№ 21” Дніпровської міської ради; 

28. Соломка Людмила Анатоліївна, вчитель російської мови та 

літератури опорної школи. Комунального закладу освіти “Навчально-

виховний комплекс “Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 – Покровський 

ліцей” Покровської селищної ради Покровського району; 

29. Токарєва Юлія Сигізмундівна, вчитель російської мови та 

літератури комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс 

№ 131 “загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія” Дніпровської 

міської ради; 

30. Толочок Валентина Володимирівна, вчитель російської мови та 

літератури комунального закладу освіти “Спеціалізована багатопрофільна 

школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міської 

ради; 

31. Чеберко Наталія Василівна, вчитель російської мови та літератури 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 1” 

Дніпровської міської ради; 

32. Шиліна Валентина Миколаївна, вчитель російської мови та 

літератури Павлоградської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 11 

Павлоградської міської ради; 

33. Шумік Тетяна Миколаївна, вчитель російської мови та літератури 

комунального закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій 



при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” 

Дніпровської міської ради; 

34. Щасна Жанна Миколаївна, вчитель російської мови та літератури 

комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 100 

“загальноосвітній навчальний заклад I–II ступенів – ліцей” Дніпровської 

міської ради; 

35. Юрчук Марина Олексіївна, вчитель російської мови та літератури 

Криворізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 125 Криворізької 

міської ради; 

 

з трудового навчання 

1. Ковальчук Ірина Михайлівна, доцент кафедри публічного 

управління та права комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат 

педагогічних наук, голова журі; 

2. Новіков Максим Леонідович, начальник відділу освіти виконкому 

Металургійної районної у місті Кривому Розі ради, заступник голови журі; 

3. Коміссарчук Алла Іванівна, вчитель трудового навчання 

Павлоградської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 9 Павлоградської 

міської ради, секретар журі; 

4. Арсеньєв Валерій Анатолійович, учитель трудового навчання 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 50” 

Дніпровської міської ради; 

5. Василенко Галина Григорівна, начальник відділу інформаційно-

комунікаційних технологій, вищої та професійно-технічної освіти управління 

освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради; 

6. Голенко Олександр Леонідович, учитель трудового навчання 

Павлоградської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 7 Павлоградської 

міської ради; 

7. Гончаренко Володимир Миколайович, учитель трудового 

навчання Криворізької педагогічної гімназії Криворізької міської ради; 

8. Задворна Наталія Іванівна, вчитель трудового навчання 

комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа № 25 з 

поглибленим трудовим і профільним навчанням” Нікопольської міської ради; 

9. Колеснік Наталія Володимирівна, завідуюча навчально-

методичною лабораторією з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”,; 

10. Коротун Валерій Миколайович, директор районного 

комунального закладу освіти “Слав’янська середня загальноосвітня школа І–

ІІІ ступенів” Межівської районної ради; 

11. Кубрак Лариса Миколаївна, вчитель комунального закладу освіти 

“Навчально-виховний комплекс “Дніпровська вальдорфська середня 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів” Дніпровської міської ради; 



12. Лаудін Микола Борисович, директор Миролюбівської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Новомосковської районної ради; 

13. Первій Олег Миколайович, учитель трудового навчання 

комунального закладу освіти “Межівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 

№ 2” Межівської селищної ради; 

14. Петрова Лариса Вадимівна, вчитель трудового навчання 

Марганецької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 Марганецької 

міської ради; 

15. Сотнічук Інна Анатоліївна, методист навчально-методичного 

відділу моніторингу якості освіти та аудиту комунального закладу вищої 

освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної 

ради”,; 

16. Титаренко Наталія Володимирівна, вчитель трудового навчання 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 77” 

Дніпровської міської ради; 

17. Халік Володимир Арсентійович, учитель трудового навчання 

комунального закладу “Новопільський навчально-виховний комплекс 

(загальноосвітня школа I–III ступенів – дошкільний навчальний заклад)” 

Криворізької районної ради; 

18. Шитко Юлія Іванівна, вчитель трудового навчання комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 135” Дніпровської міської 

ради; 

19. Шуміліна Світлана Іванівна, вчитель трудового навчання 

комунального закладу “Тернівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів з 

класами вечірньої форми навчання № 4” Тернівської міської ради; 

 

з фізики 

1. Орлянський Олег Юрійович, доцент кафедри теоретичної фізики 

факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара, кандидат фізико-

математичних наук, голова журі (за згодою); 

2. Без’янов Олександр Олександрович, учитель фізики комунального 

закладу “Навчально-виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад 

–дошкільний навчальний заклад № 36” Кам’янської міської ради; 

3. Веприцька Тетяна Володимирівна, вчитель фізики 

Магдалинівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Магдалинівської 

районної ради; 

4. Глубенок Світлана Валентинівна, вчитель фізики Криворізького 

Покровського ліцею Криворізької міської ради; 

5. Голобородько Віра Анатоліївна, вчитель фізики Криворізького 

навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного 

спрямування” Криворізької міської ради; 

6. Головко Максим Геннадійович, студент факультету фізики, 

електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (за згодою); 



7. Гомілко Ігор Володимирович, доцент кафедри радіоелектроніки 

факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара, кандидат фізико-

математичних наук (за згодою); 

8. Гордієнко Галина Петрівна, вчитель фізики комунального закладу 

освіти “Спеціалізована школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної 

мови” Дніпровської міської ради; 

9. Горєв В’ячеслав Миколайович, асистент кафедри безпеки 

інформації та телекомунікацій Національного гірничого університету (за 

згодою); 

10. Григор’єв Сергій Борисович, директор комунального закладу 

освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 

національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради, 

кандидат фізико-математичних наук; 

11. Гулов Олексій Володимирович, старший науковий співробітник 

лабораторії квантової хромоплазми факультету фізики, електроніки та 

комп’ютерних систем Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, кандидат фізико-математичних наук (за згодою); 

12. Дергачов Михайло Петрович, доцент кафедри фізики твердого 

тіла та оптоелектроніки Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук (за згодою); 

13. Жернокльов Володимир Миколайович, учитель фізики 

комунального закладу загальної середньої освіти ІІ–ІІІ ступенів 

Жовтоводський ліцей; 

14. Задорожний Віталій Миколайович, учитель фізики Криворізького 

природничо-наукового ліцею Криворізької міської ради; 

15. Задорожний Микола Іванович, учитель фізики Новоюліївської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Софіївської районної ради; 

16. Карасик Володимир Давидович, учитель фізики комунального 

закладу освіти “Спеціалізована багатопрофільна з поглибленим вивченням 

англійської мови школа № 23” Дніпровської міської ради; 

17. Коваленко Валерій Сергійович, вчитель фізики Криворізької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 52 Криворізької міської ради; 

18. Кожушко Андрій Андрійович, науковий співробітник лабораторії 

квантової хромоплазми факультету фізики, електроніки та комп’ютерних 

систем Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (за 

згодою); 

19. Костенко Юрій Анатолійович, учитель фізики комунального 

закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-

математичного профілю”; 

20. Кравченко Тетяна Вікторівна, вчитель фізики Криворізької 

гімназії № 49 Криворізької міської ради; 

21. Кудрявцев Андрій Володимирович, учитель фізики комунального 

закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 



Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” 

Дніпровської міської ради; 

22. Лук’янов Іван Вікторович, учитель фізики комунального закладу 

“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради; 

23. Лягушин Сергій Федорович, учитель фізики комунального 

закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-

математичного профілю”, кандидат фізико-математичних наук; 

24. Мінаєв Павло Євгенійович, студент факультету фізики, 

електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (за згодою); 

25. Певзнер Олександр Олегович, аспірант кафедри теоретичної 

фізики факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (за згодою); 

26. Пляка Сергій Миколайович, доцент кафедри фізики твердого тіла 

та оптоелектроніки факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 

фізико-математичних наук (за згодою); 

27. Подлєсна Олена Миколаївна, вчитель фізики комунального 

закладу “Спеціалізована природничо-математична школа І–ІІІ ступенів при 

Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” 

Нікопольської міської ради; 

28. Пономаренко Володимир Анатолійович, учитель фізики 

Павлоградського міського ліцею Павлоградської міської ради; 

29. Ржепецький Василь Петрович, учитель фізики комунального 

закладу освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”, 

кандидат фізико-математичних наук; 

30. Сапьяний Анатолій Миколайович, учитель фізики комунального 

закладу освіти “Hавчально-виховний комплекс № 100 “загальноосвітній 

навчальний заклад I–IIІ ступенів – ліцей” Дніпровської міської ради; 

31. Сесь Ніна Вікторівна, вчитель фізики комунального закладу 

освіти “Спеціалізована школа № 129 фізико-математичного профілю” 

Дніпровської міської ради; 

32. Скуратова Тетяна Євгенівна, вчитель фізики комунального 

закладу “Спеціалізована природничо-математична школа І–ІІІ ступенів при 

Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” 

Нікопольської міської ради; 

33. Смойловський Олександр Наумович, завідувач лабораторії 

кафедри теоретичної фізики факультету фізики, електроніки та комп’ютерних 

систем Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (за 

згодою); 

34. Соболь Олена Миколаївна, вчитель фізики комунального закладу 

“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І–ІІІ ступенів” 

Верхньодніпровської районної ради; 

35. Федько Ярослав Юрійович, вчитель фізики комунального закладу 

освіти “Навчально-виховне об’єднання № 136 “класична гімназія ім. Кирила і 



Мефодія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний 

центр” Дніпровської міської ради; 

36. Чаговець Борис Миколайович, учитель фізики Криворізького 

природничо-наукового ліцею Криворізької міської ради; 

37. Шевченко Олексій Володимирович, учитель фізики 

Синельниківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 

Синельниківської міської ради; 

38. Шевчук Тетяна Дмитрівна, вчитель фізики Меліоративної 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Новомосковської районної ради; 

39. Юдін Сергій Петрович, учитель фізики комунального закладу 

освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 

національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради, 

кандидат фізико-математичних наук; 

 

з французької мови 

1. Кірковська Інга Станіславівна, завідуюча кафедрою романської 

філології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

кандидат філологічних наук, голова журі (за згодою); 

2. Лиман Тетяна Андріївна, вчитель французької мови комунального 

закладу освіти “Зайцівська середня загальноосвітня школа” Синельниківської 

районної ради, секретар журі; 

3. Ацеховська Людмила Василівна, вчитель французької мови 

Криворізької загальноосвітньої школи I–III ступенів № 112 Криворізької 

міської ради; 

4. Бікмансурова Елеонора Сергіївна, вчитель французької мови 

комунального закладу освіти “Первомайський навчально-виховний комплекс 

“загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” Синельниківської районної ради; 

5. Букрєєва Олена Олександрівна, вчитель французької мови 

Павлоградської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 2 Павлоградської 

міської ради; 

6. Іванченко Любов Леонідівна, вчитель французької мови 

комунального закладу “Олександрівська загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів” Дніпровської районної ради; 

7. Клімов Євгеній Васильович, учитель французької мови 

Павлоградської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 8 Павлоградської 

міської ради; 

8. Мілєніна Тетяна Павлівна, вчитель французької мови 

комунального закладу загальної середньої освіти ІІ–ІІІ ступенів гуманітарна 

гімназія імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради; 

9. Руденко Світлана Вікторівна, вчитель французької мови 

Криворізької гімназії № 95 Криворізької міської ради; 

10. Ткаченко Ірина Вікторівна, вчитель французької мови 

комунального закладу “Спеціалізована школа з поглибленим вивченням 



іноземних мов I ступеня – колегіум № 16 м. Кам’янське” Кам’янської міської 

ради; 

11. Федюшичева Галина Миколаївна, вчитель французької мови 

комунального закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа 

№ 126 з поглибленим вивченням французької мови” Дніпровської міської 

ради; 

12. Черкасова Тетяна Василівна, вчитель французької мови 

комунального закладу “Навчально-виховний комплекс “Гімназія № 11 – 

спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад “Еврика” Кам’янської міської ради; 

13. Шерстньова Олена В’ячеславівна, вчитель французької мови 

навчально-виховного комплексу “Ліцей – спеціалізована загальноосвітня 

школа I–III ступенів № 10” Марганецької міської ради; 

14. Шокель Ольга Борисівна, вчитель французької мови комунального 

закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 100 “Загальноосвітній 

навчальний заклад І–ІІ ступенів – ліцей” Дніпровської міської ради; 

 

з хімії 

1. Варгалюк Віктор Федорович, декан хімічного факультету 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор 

хімічних наук, професор, голова журі (за згодою); 

2. Зламанюк Людмила Михайлівна, доцент кафедри природничо-

математичної освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська 

академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат 

педагогічних наук, доцент, заступник голови журі; 

3. Шеремет Тетяна Михайлівна, вчитель хімії комунального закладу 

“Олександрівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів” Дніпровської 

районної ради, секретар журі; 

4. Бондаренко Наталія Олегівна, вчитель хімії Криворізького 

Центрально-міського ліцею Криворізької міської ради; 

5. Борщевич Лариса Вікторівна, доцент кафедри фізичної та 

неорганічної хімії Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, кандидат хімічних наук, доцент (за згодою); 

6. Гиренко Дмитро Вадимович, старший науковий співробітник 

науково-дослідницького інституту гальванохімії Українського державного 

хіміко-технологічного університету, кандидат хімічних наук (за згодою); 

7. Дмитрікова Лариса Василівна, викладач кафедри біохімії та 

медичної хімії, доцент стоматологічного факультету державного закладу 

“Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я 

України”,  кандидат хімічних наук, доцент (за згодою); 

8. Іващенко Ірина Володимирівна, вчитель хімії, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Колегіуму № 11 – загальноосвітнього навчального 

закладу І–ІІІ ступенів м. Новомосковська; 

9. Коряка Леонід Григорович, вчитель хімії, директор комунального 

закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 6” 



Нікопольської міської ради; 

10. Косицина Олена Сергіївна, старший викладач кафедри хімічної 

технології високомолекулярних сполук Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара, кандидат хімічних наук, доцент (за згодою);  

11. Кравченко Світлана Володимирівна, доцент кафедри хімії 

Дніпровського державного аграрного університету, кандидат хімічних наук (за 

згодою); 

12. Левченко Наталія Миколаївна, вчитель хімії Криворізького 

обласного ліцею-інтернату для сільської молоді; 

13. Ляшенко Андрій Хомич, директор комунального закладу 

“Дніпровська середня загальноосвітня багатопрофільна школа І–ІІІ ступенів” 

Верхньодніпровскої районної ради; 

14. Немеш Тетяна Вікторівна, вчитель хімії Криворізької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 126 Криворізької міської ради; 

15. Нестерова Олена Юріївна, доцент кафедри хімічної технології 

високомолекулярних сполук Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, кандидат хімічних наук, доцент (за згодою); 

16. Никифорова Ніна Анатоліївна, доцент кафедри теорії металургійних 

процесів і загальної хімії Національної металургійної академії України, 

кандидат технічних наук, доцент(за згодою); 

17. Петрушина Галина Олександрівна, доцент кафедри хімії 

Дніпровського державного аграрного університету, кандидат хімічних наук (за 

згодою); 

18. Пугач Людмила Іванівна, вчитель хімії, заступник директора 

комунального закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа 

№ 9 з поглибленим вивченням іноземної мови” Дніпровської міської ради; 

19. Риженко Ліля Михайлівна, вчитель хімії Криворізького навчально-

виховного комплексу № 35 “Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – 

багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради; 

20. Собіщанська Валентина Іванівна, вчитель хімії комунального 

закладу “Середня загальноосвітня школа № 2” м. Покров; 

21. Стец Надія Вікторівна, доцент кафедри фізичної та неорганічної 

хімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

кандидат хімічних наук, доцент (за згодою); 

22. Тарабара Ігор Миколайович, доцент кафедри органічної хімії 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 

хімічних наук, доцент (за згодою); 

23. Токар Андрій Володимирович, доцент кафедри хімії Дніпровського 

державного аграрного університету, кандидат хімічних наук (за згодою); 

24. Худякова Світлана Миколаївна, доцент кафедри аналітичної хімії 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 

хімічних наук, доцент (за згодою); 

25. Цокур Наталія Іванівна, викладач кафедри біохімії та медичної хімії, 

доцент стоматологічного факультету державного закладу “Дніпропетровська 

медична академія Міністерства охорони здоров’я України”, кандидат хімічних 



наук, доцент (за згодою); 

26. Черевко Наталія Миколаївна, вчитель хімії Орлівщинської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Новомосковської районної ради; 

27. Шумська Наталія Іванівна, вчитель хімії, заступник директора 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 31” 

Дніпровської міської ради. 
 

Начальник управління 

дошкільної, позашкільної та 

загальної середньої освіти 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

  

 

 

 

В.Г. СЕРЕДНЯ  
 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації  

26.11.2018 № 648/0/212-18 
 

СКЛАД 

експертів-консультантів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році 

 

 з української мови та літератури 

Біляцька Валентина Петрівна, професор кафедри філології та мовної 

комунікації Національного технічного університету “Дніпровська 

політехніка”, доктор філологічних наук (за згодою); 

 

з історії 

Щупак Ігор Якович, директор Українського інституту вивчення 

Голокосту “Ткума”, музею “Пам’ять єврейського народу та Голокосту в 

Україні”, кандидат історичних наук, докторант Запорізького національного 

університету (за згодою); 

 

з англійської мови 

Байсара Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

директор регіонального центру навчання іноземних мовам та підготовки до 

оцінювання рівня знань за системою міжнародної сертифікації Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара; 

 

з астрономії 

1. Кушнерьов Олександр Ігорович, доцент кафедри експериментальної 

фізики та фізики металів факультету фізики, електроніки та комп’ютерних 

систем Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

кандидат фізико-математичних наук (за згодою); 

2. Лягушин Сергій Федорович, доцент кафедри квантової макрофізики 

факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського 

національного університет імені Олеся Гончара, кандидат фізико-

математичних наук (за згодою); 

 

з біології 

Грицан Юрій Іванович, проректор Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного університету, доктор біологічних наук (за згодою); 

 

з географії 

Кудирко Василь Іванович, завідувач кафедри природничо-математичної 

освіти комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної 

освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат педагогічних наук; 

 



 

 

з економіки 

Кузьмінов Сергій Васильович, проректор з науково-педагогічної роботи, 

організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності 

Дніпровського університету імені Альфреда Нобеля, доктор економічних 

наук, професор (за згодою); 

 

з екології 

Григорова Марія Олександрівна, декан факультету підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників комунального закладу вищої освіти 

“Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, 

кандидат біологічних наук, доцент; 

 

з інформатики 

Безрукава Оксана Григорівна, вчитель інформатики комунального 

закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-

математичного профілю”; 

 

з інформаційних технологій 

Безрукава Оксана Григорівна, вчитель інформатики комунального 

закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-

математичного профілю”; 

 

з математики 

Поляков Олег Володимирович, директор комунального закладу освіти 

“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 

профілю”, кандидат фізико-математичних наук, доцент; 

 

з мови іврит та єврейської літератури 

Лея Альтойз, учитель мови іврит комунального закладу освіти 

“Навчально-виховний комплекс № 144 “Спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій – 

дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради 

 

з німецької мови 

Майковська Валерія Олександрівна, старший викладач кафедри 

германської філології Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара (за згодою); 

 

з російської мови та літератури 

Шепель Юрій Олександрович, професор кафедри перекладу та 

лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара, академік Академії наук вищої освіти України, доктор 

філологічних наук (за згодою); 



 

з фізики 

Соколовський Олександр Йосипович, професор кафедри теоретичної 

фізики факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор 

фізико-математичних наук (за згодою); 

 

з французької мови 

1. Палькевич Олена Сергіївна, старший викладач кафедри 

романської філології Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара (за згодою); 

2. Ким Лариса Олександрівна, старший викладач кафедри 

романської філології Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара (за згодою); 

 

з хімії 

1. Коваленко Валерій Сергійович, доцент кафедри фізичної та 

неорганічної хімії Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, кандидат хімічних наук, доцент (за згодою); 

2. Сидорова Лариса Петрівна, доцент кафедри аналітичної хімії 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 

хімічних наук, доцент (за згодою);  

3. Хмельнікова Людмила Іванівна, доцент кафедри загальної та 

клінічної фармації державного закладу “Дніпропетровська медична академія 

Міністерства охорони здоров’я України”, кандидат хімічних наук, доцент (за 

згодою). 

 
 

Начальник управління дошкільної, 

позашкільної та загальної середньої освіти 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

  
 
 
 
В.Г. СЕРЕДНЯ  

 


