
 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

 

НАКАЗ  

 

19.12.2017                             м. Сєвєродонецьк                              № 247C 
 

 

 

Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів  

в 2017/2018 навчальному році 

 

 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

від 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки 

України від 02.08.2017 № 1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році», на 

виконання п. 2.1. розділу «Підтримка талановитою та обдарованої молоді» 

Регіональної цільової соціальної програми «Освіта Луганщини» на 2017-2020 

роки», з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу 

обдарованої молоді  

 

НАКАЗУЮ : 

 

1. Луганському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 

(ректор Цимбал І.І.): 

 

1). організувати проведення в січні-лютому 2018 року в містах 

Сєвєродонецьку та Старобільську ІІІ етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів відповідно до графіку проведення 

учнівських інтелектуальних змагань (додаток 1). 

 

2). здійснити науково-методичне забезпечення проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2018 

році.  
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3). здійснити витрати на проведення ІІІ етапу олімпіад згідно з 

затвердженим кошторисом  

 

4). надіслати звіти про проведення ІІІ етапу олімпіад та заявки на участь 

команди учнів Луганської області в IV етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад на адресу Інституту модернізації змісту освіти МОН України 

до 05 березня 2018 року. 

 

2. Затвердити: 

 

1). склад оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у Луганській області в 2018 році (додаток 2); 

 

2). склад предметно-методичних комісій із складання завдань для ІІІ 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів в 

2018 році (додаток 3); 

 

3). склад журі із навчальних предметів ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  2018 року (додаток 4); 

 

4). склад експертів-консультантів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 2018 року (додаток 5). 

 

3. Начальникам управлінь (відділів) освіти міських рад,  

райдержадміністрацій та об’єднаних територіальних громад сформувати 

відповідно до рейтингу міст та районів кількісний склад учнівських команд та 

забезпечити участь дітей у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із навчальних 

предметів у 2018 році. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу 

дошкільної та загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки 

Луганської обласної державної адміністрації Сагіну Н. С. 

 

 

 

 

 

 

Директор  Департаменту      Ю.В. Стецюк 

 

 

 

 

 
Сагіна Н.С.  



                            Додаток 1 

                                                               до наказу Департаменту освіти і науки  

                              19.12.2017  № 247С 

 

ГРАФІК  

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з навчальних предметів в 2018 році 

мм. Сєвєродонецьк, Старобільськ 

 

Дата Навчальний предмет, класи, кількість учасників Усього 
учасників 

13.01.2018 

(субота) 

Фізика 

(теор. тур) 

8-11 кл. 

88 уч. 

 

Екологія** 

(теор.тур + захист пр.) 

10-11 кл. 

54 уч. 

 

Українська мова 

і література 

8-11 кл. 

87 уч. 

 

 

229 

14.01.2017 

(неділя) 

Історія 

 

8-11 кл. 

89 уч. 

 

Економіка 

(теор. + практ. тури) 

9-11 кл. 

69 уч. 

Німецька мова 

(І-ІІІ тури) 

9-11 кл. 

36 уч. 

Французька мова 

(І-ІІІ тури) 

9-11 кл. 

30 уч. 

 

 

224 

20.01.2018 

(субота) 

 

 

Хімія 

(теор. тур) 

8-11 кл. 

87 уч. 

Астрономія 

 

10-11 кл. 

54 уч. 

Англійська мова  

(І-ІІІ тури) 

9-11 кл. 

69 уч. 

 

210 

21.01.2018 

(неділя) 

 

*Математика 

(І тур) 

7-11 кл. 

99  уч. 

Трудове навчання** 

(теор.тур + захист пр.) 

9-11 кл. 

66 уч.(тех.) 66 уч.(обсл.) 

Російська мова  

і література 

9-11 кл. 

70 уч. 

 

 

301 

 

 

26.01.2018 

(п’ятниця) 

 

Розгляд апеляцій з 

хімії (теор. тур), фізики (теор. тур), математики (І тур), економіки, 

історії, української філології, астрономії, екології, трудового навчання 

(теор. тур), іноземних мов (І-ІІІ тури) 

 м. Сєвєродонецьк, СЗШ № 20 (13.30-14.30) 

 

27.01.2018 

(субота) 

*Біологія 

(теор. + практ. 

тури) 

8-11 кл. 

84 уч 

*Математика** 

(ІІ тур) 

7-11 кл. 

 

40 уч. 

Правознавство 

 

9-11 кл. 

72 уч. 

 

 

196 

28.01.2018 

(неділя) 

Хімія** 

(експер. тур) 

8-11 кл. 

36 уч. 

Іноземні мови** 

(говоріння) 

9-11 кл. 

36+30+69 уч 

Географія 

(теор. + практ. тури) 

8-11 кл. 

84 уч. 

 

 

255 

03.02.2018 

(субота) 

Інформатика* 

І тур 

9-11 кл. 

70 уч. 

   

 

70 
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04.02.2018 

(неділя) 

Фізика** 

(практ. тур) 

8-11 кл. 

36 уч. 

   

 

36 

09.02.2018 

(п’ятниця) 

Розгляд апеляцій з 

інформатики, географії, правознавства, біології,  

математики (ІІ тур) 

 м. Сєвєродонецьк, СЗШ № 20 (13.30-14.30) 

 

10.02.2018 

(cубота) 

Інформаційні технології* 

9-11 кл. 

70 уч. 

  

70 

16.02.2017 

(п’ятниця) 
Розгляд апеляцій з інф. технологій 

 м. Сєвєродонецьк, СЗШ № 20 (13.00-14.00) 

 
 

Прим.  

*  Олімпіади проводяться за завданнями МОН України 

**Олімпіади проводяться тільки в м. Сєвєродонецьк 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту     Ю.В. Стецюк 
 

  



                      Додаток 2 

                                                                  до наказу Департаменту освіти і науки  

                                 19.12.2017  № 247С 

 

 

СКЛАД  ОРГКОМІТЕТУ 

Ш етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів 

у Луганській області в 2017-2018 навчальному році 

 

 
 

Cтецюк 

Юрій Вікторович 
директор Департаменту освіти і науки Луганської 

обласної держадміністрації, голова оргкомітету 

 

Сагіна 

Наталія 

Станіславівна 

начальник відділу дошкільної та загальної середньої 

освіти Департаменту освіти і науки, заступник 

голови оргкомітету 

 

Цимбал  

Ірина Іванівна 

 

ректор Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, заступник 

голови оргкомітету 

 
Данильєв  

Анатолій Олексійович 
проректор Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 
Жерліцин  

Сергій Олександрович 
проректор Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 
Івашкіна 

Олена Анатоліївна 

начальник відділу освіти Старобільської районної 

державної адміністрації 

 

Касьянова 

Ольга Володимирівна 
проректор Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 
Каширіна  

Ольга Григорівна 

начальник відділу освіти Сєвєродонецької міської 

ради (за згодою) 

 
Князєва  

Лілія Анатоліївна 
завідувач комунальної установи «Сєвєродонецький 

методичний центр» 

 
Поркуян 

Ольга Вікторівна 

ректор Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля (за згодою) 

 

Савченко С.В. 

(за згодою) 
ректор державного закладу «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» 

(за згодою) 
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Сопельник 

Наталія Миколаївна 
завідувач Старобільського районного методичного 

кабінету 

 
 

 

 

 

Директор Департаменту     Ю.В. Стецюк 
 

  



              Додаток 3 

                                                               до наказу Департаменту освіти і науки  

                              19.12.2017  № 247С 

 

 

СКЛАД   

предметно-методичних комісій зі складання завдань для ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018 році 

 

Російська мова і література 

 

Кошман  

Ірина Миколаївна 

завідувач кафедри журналістики 

Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля 

Колодяжна 

Валентина Їгорівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Гриньова 

Лариса Геннадіївна 
учитель вищої кваліфікаційної категорїї 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 18 
 

Українська мова і література 

 

Бондаренко 

Галина Петрівна 

доцент кафедри української філології та журналістики 

Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля 

Колодяжна 

Валентина Єгорівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Савенкова 

Ольга Валеріївна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти  

 

Французька мова 

 

Максименко  

Ольга Володимирівна 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Луганського державного університету внутрішніх 

справ ім. Е.О Дідоренка    

Кечик 

Ольга Олександрівна 

старший викладач кафедри природничо-наукових 

дисциплін і методики їх викладання Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти  

Тарасова  

Ольга Анатоліївна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти  
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Англійська мова 

 

Кечик  

Ольга Олександрівна 

 

старший викладач кафедри природничо-наукових 

дисциплін та методики їх викладання Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти 

Максименко  

Ольга Володимирівна 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Луганського державного університету внутрішніх 

справ ім. Е.О Дідоренка    

Тарасова  

Ольга Анатоліївна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Німецька мова 

 

Кечик  

Ольга Олександрівна 

старший викладач кафедри природничо-наукових 

дисциплін та методики їх викладання, кандидат 

педагогічних наук 

Максименко  

Ольга Володимирівна 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Луганського державного університету внутрішніх 

справ ім. Е.О Дідоренка    

Тарасова  

Ольга Анатоліївна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Географія 

 

Мельник 

Ірина Геннадіївна 

доцент кафедри географії ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» 

Коваленко  

Ярослава Валеріївна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Лисенко 

Надія Іванівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Економіка 
 

Часнікова  

Олена Володимирівна 

 

доцент кафедри педагогічної майстерності 

коммунального навчального закладу Київської 

обласної ради «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів» 

Коваленко  

Ярослава Валеріївна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Кобзистий 

Геннадій Григорович 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею 
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Біологія* 
 

Алексієнко  

Людмила Дмитрівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №8  

Лисенко  

Надія Іванівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Мацай 

Наталія Юріївна 

доцент кафедри біології державного закладу 

«Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» 

 

Екологія 

 

Мацай 

Наталія Юріївна 

доцент кафедри біології державного закладу 

«Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» 

Губська  

Ольга Петрівна 

заступник декана факультету природничих наук 

державного закладу «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» 

Лисенко  

Надія Іванівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Хімія 

 

Бондар 

Любов Олександрівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Струцький  

Олександр Васильович 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

комунального навчально-виховного комплексу 

«Рубіжанський ліцей» Рубіжанської міської ради, 

Заслужений учитель України 

Хорошилов 

Геннадій Євгенович 

доцент кафедри лабораторної діагностики, хімії та 

біохімії ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка» 

 

Інформатика* 
 

Могильний  

Геннадій Анатолійович 

 

директор Інституту фізики, математики та 

інформаційних технологій державного закладу 

«Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» 
Сафонова 

Світлана Олександрівна 
доцент кафедри комп'ютерних наук і інженерії 

Східноукраїнського національного університету  

імені Володимира Даля 

Удовенко  

Наталія Іванівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 
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Інформаційні технології* 
 

Могильний  

Геннадій Анатолійович 

 

директор Інституту фізики, математики та 

інформаційних технологій державного закладу 

«Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» 
Сафонова 

Світлана Олександрівна 
доцент кафедри комп'ютерних наук і інженерії 

Східноукраїнського національного університету  

імені Володимира Даля 

Удовенко  

Наталія Іванівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Фізика, астрономія 

 

Костоглодова  

Олена Григоріївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель–

методист 

Стецюк  

Лариса Миколаївна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Холодняк  

Віктор Миколайович 

старший викладач кафедри математики, 

інформатики та фізики Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира 

Даля  

 

Математика* 

 

Каламбет  

Ірина Володимирівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи №  14  

Стецюк  

Лариса Миколаївна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Чмирьова  

Ганна Іванівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею 

 

Історія 

 

Саранов 

Сергій Вікторович 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

та методики їх викладання Луганського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

Сапицька  

Олена Михайлівна 

доцент кафедри історії Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля 

Хайло  

Ірина Володимирівна 

в.о. завідувача кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін та методики їх викладання Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти 
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Правознавство 

 

Саранов 

Сергій Вікторович 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

та методики їх викладання Луганського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

Татаренко  

Галина Вікторівна 

доцент кафедри правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля 

Хайло  

Ірина Володимирівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Трудове навчання 

 

Бурдун  
Віктор Васильович 

завідувач кафедри технологій виробництва і 

професійної освіти ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» 
Охріна 
Ірина Іванівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 16 
Рачок  
Оксана Леонідівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 
 

 

 

Директор Департаменту      Ю.В. Стецюк 

 

 

 

 

 

Прим.  
олімпіади з математики*, біології*, інформатики*, інформаційних технологій* 

проводитимуться за завданнями ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»  (м. Київ). 

Склад комісій з цих предметів  затверджено на випадок виникнення в регіоні форс-мажорних 

обставин, які не дозволять використовувати завдання ІМЗО. 

 

  



             Додаток 4 

                                                              до наказу Департаменту освіти і науки  

                             19.12.2017  № 247С 

 

СКЛАД ЖУРІ 

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  

в 2018 році 

 

Російська мова і література 

Кошман 

Ірина Миколаївна 

завідувач кафедри журналістики Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля, 

доцент, голова журі 

 

Колодяжна 

Валентина Єгорівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар та член 

журі 

 

 

Зиза  

Анна Миколаївна 

 

учитель вищої кваліфікаційної категорії КЗ 

«Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 

Лисичанської міської ради" 

 

Ахтирська  

Ірина Іванівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Рубіжанська 

спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 7 Рубіжанської 

міської ради  

 

Буравльова  

Наталія Митрофанівна  

 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Рубіжанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 

Рубіжанської міської ради  

 

Гончарова 

Ніна Геннадіївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 14 

 

Гриньова 

Лариса Геннадіївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорїї 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 18 

 

Загоруйко 

Оксана Григорівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 

№ 15 

 

Коновалова  

Ніна Іванівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Лисичанської 

багатопрофільної гімназії 

 

Кравцова  

Вікторія Павлівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії КЗ 

«Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 

Лисичанської міської ради» 
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Синча 

Наталія Борисівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 

№ 6 

 

Тарариєва  

Тетяна Іванівна 

 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Рубіжанської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 Рубіжанської 

міської ради  

 

Шелеметьєва  

Людмила Іванівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії КНВЗ 

«Рубіжанський ліцей» управління освіти Рубіжанської 

міської ради 

 

 

Українська мова і література 

 
Бондаренко 

Галина Петрівна 

доцент кафедри української філології та журналістики 

Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля, голова журі 

 

Колодяжна 

Валентина Єгорівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар та член 

журі 

 

Антонова 

КлавдияАндреевна 

вчитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів 

№ 10 

 

Коняхіна 

Ганна Олегівна 

вчитель- вищої кваліфікаційної категорії Лисичанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

 

Кукуста   

Тетяна Петрівна 

вчитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

№ 14 

 

Марисняк 

Тетяна Миколаївна 

вчитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею 

 

Овчаренко  

Валентина Іванівна 

вчитель вищої кваліфікаційної категорії Рубіжанська 

спеціалізована школа I-III ступенів № 2 

 

Онуфрійчук 

Світлана Іванівна 

вчитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів 

№ 10 

 

П’ятих 

Тетяна Гаврилівна  

вчитель вищої кваліфікаційної категорії Лисичанської 

багатопрофільної гімназії 
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Птушка 

Олена Вікторівна 

 вчитель вищої кваліфікаційної категорії Рубіжанської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10    

  

Стрєльцова 

Ірина Василівна 

вчитель вищої кваліфікаційної категорії Лисичанської 

багатопрофільної гімназії 

 

Третяк 

Любов Василівна 

вчитель вищої кваліфікаційної категорії  Рубіжанської 

загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів № 1 

 

Холодняк 

Любов Василівна 

вчитель вищої кваліфікаційної категорії Рубіжанської 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 4  

 

Щенятська 

Валентина Вікторівна 

вчитель вищої кваліфікаційної категорії Лисичанської 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів  № 30 

 

 

Французька мова 
 

Кечик  

Ольга Олександрівна 

 

старший викладач кафедри природничо-наукових 

дисциплін та методики їх викладання Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, голова журі 

 

Тарасова 

Ольга Анатоліївна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар та член 

журі 

 

Грищенко  

Катерина Вікторівна 

викладач кафедри германо-романської філології та 

перекладу Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля 

 

Давіденко  

Наталія Олександрівна 

викладач кафедри іноземних мов та професійної 

комунікації Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля 

 

Жук 

Олександр Максимович 

 

методист КУ «Сєвєродонецький методичний центр» 

Максименко 

Ольга Володимирівна 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е. Дідоренка 

 

 

  

https://lg.isuo.org/schools/view/id/19875
https://lg.isuo.org/schools/view/id/19875
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Німецька мова 
 

Кечик  

Ольга Олександрівна 

старший викладач кафедри природничо-наукових 

дисциплін та методики їх викладання Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, голова журі 

 

Тарасова  

Ольга Анатоліївна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар  та член 

журі 

 

Безпарточна  

Тетяна Миколаївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

спеціалізованої середньої школи № 17 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов  

м. Сєвєродонецьк 

 

Комісарова  

Тамара Семенівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької  загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 12 

 

Стрільцова 

Тетяна Павлівна 

учитель другої кваліфікаційної категорії КЗ 

«Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 27 Лисичанської міської ради» 

 

Шевченко  

Ольга Іванівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

спеціалізованої середньої школи № 17 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов  

м. Сєвєродонецьк 

 

 

 

Англійська мова 

 
Кечик  

Ольга Олександрівна 

 

старший викладач кафедри природничо-наукових 

дисциплін та методики їх викладання Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, голова журі 

 

Тарасова 

Ольга Анатоліївна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар та член 

журі 

 

Верховод  

Оксана Володимирівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

спеціалізованої середньої школи № 17 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов   

м. Сєвєродонецьк 
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Вінюкова  

Оксана Володимирівна 

учитель вищої кваліфікаційної  категорії Рубіжанської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 2  

 

Гавриленко  

Оксана Вікторівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

спеціалізованої середньої школи № 17 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов   

м. Сєвєродонецьк 

 

Коробченко  

Надія Борисівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької  загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 16 

 

Михайлова  

Юлія Романівна 

учитель англійської мови Сєвєродонецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10  

 

Нікітченко 

Олена Станіславівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Панічевська  

Людмила Миколаївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії КЗ 

«Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 5»   

 

Самойлова 

Ірина Миколаївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії  

Рубіжанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 10  

 

Солодка  

Світлана Володимирівна 

учитель І кваліфікаційної категорії Сєвєродонецького 

багатопрофільного ліцею  

 

Трунова  

Світлана Геннадіївна  

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

спеціалізованої середньої школи № 17 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов   

м. Сєвєродонецьк 

 

Тютюннік  

Катерина Олексіївна 

учитель ІІ кваліфікаційної категорії Сєвєродонецького 

НВК «Спеціалізована школа-колегіум Національного 

університету "Києво-Могилянська академія» 

 

Цуканова  

Ольга Вікторівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії КЗ 

«Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 8» 
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Географія 
 

Мельник 

Ірина Геннадіївна 

 

доцент кафедри географії ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка», 

голова журі 

 

Коваленко  

Ярослава Валеріївна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар та член 

журі 

 

Гребенюк  

Наталія Василівна 

учитель І кваліфікаційної категорії Сєвєродонецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 

 

Красюк 

Світлана Леонідівна 

 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

спеціалізованої середньої школи № 17 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов  

м. Сєвєродонецьк 

 

Мороз  

Галина Володимирівна  

 

методист КУ «Лисичанський методичний центр» 

 

Приходько  

Олена Миколаївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Рубіжанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8  

 

 

Економіка 

 
Часнікова  

Олена Володимирівна 

 

доцент кафедри педагогічної майстерності 

коммунального навчального закладу Київської 

обласної ради «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів», голова 

журі 

 

Коваленко  

Ярослава Валеріївна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар та член 

журі 

 

Кобзистий 

Геннадій Григорович 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею 

 

Черкашина  

Людмила Миколаївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 15 
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Біологія 
 

Мацай 

Наталія Юріївна 

доцент кафедри біології ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка», голова журі 

 

Лисенко  

Надія Іванівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар та член 

журі 

 

Агафонова 

Ольга Григорівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецького НВК «Спеціалізована школа-

колегіум Національного університету «Києво-

Могилянська академія» 

  

Вербицька 

Тетяна Володимирівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 міста 

Сєвєродонецька  

Воротинцева 

Наталія Іванівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії КЗ 

«Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 30 Лисичанської міської ради» 

Єфімова  

Вікторія Леонідівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Рубіжанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

 

Коваленко  

Лілія Павлівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Кремінської 

загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів № 1 

 

Середа  

Тетяна Володимирівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії комунального  

навчально-виховного комплексу «Рубіжанський ліцей» 

Рубіжанської міської ради  

 

Топалова  

Інна Іванівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 12  

 

Екологія 
 

Мацай 

Наталія Юріївна 

доцент кафедри біології ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка», голова журі 

 

Лисенко  

Надія Іванівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар та член 

журі 

 

Губська  

Ольга Петрівна 

заступник декана факультету природничих наук ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» 
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Коваленко  

Ярослава Валеріївна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Яценко  

Тетяна Валеріївна 

учитель біології Рубіжанської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 7 Рубіжанської міської ради  

 

 

Хімія 
 

Хорошилов 

Геннадій Євгенович 

доцент кафедри лабораторної діагностики, хімії та 

біохімії ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка», голова журі 

 

Бондар 

Любов Олександрівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар та член 

журі 

 

Сєвєрін  

Лариса Євгенівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 10 

 

Струцький  

Олександр Васильович 

учитель вищої кваліфікаційної категорії КНВК 

«Рубіжанський ліцей» Рубіжанської міської ради, 

Заслужений учитель України 

 

Шиліна  

Жанна Іванівна  
учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів  № 11 

 

Ципіна  

Ганна Валентинівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4 

 

 

Фізика 

 
Костоглодова  

Олена Григоріївна  

учитель вищої кваліфікаційної категорії, голова журі 

 

 

Стецюк  

Лариса Миколаївна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар  та член 

журі 
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Бугрова  

Зоя Степанівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 

 

Олейнік  

Лідія Федорівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею 

 

Тінькова  

Лідія Михайлівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №  4 

 

 

Математика 

 
Чмирьова  

Ганна Іванівна 

 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею, голова 

журі 

 

Стецюк  

Лариса Миколаївна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар та член 

журі 

 

Бурлакова 

Тетяна Василівна 

учитель першої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької  загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6  

 

Головко  

Оксана Сергіївна 

учитель першої кваліфікаційної категорії  

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 18 

 

Каламбет 

Ірина Володимирівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької  загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 14 

 

Литвиненко  

Людмила Григорівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею 

 

Рибнікова  

Майя Романівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею  
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Астрономія 

 
Костоглодова  

Олена Григорівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії , голова журі 

 

 

Стецюк  

Лариса Миколаївна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар та член 

журі 

 

Бугрова  

Зоя Степанівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької  загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5  

 

Олейнік  

Лідія Федорівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею 

 

Тінькова  

Лідія Михайлівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької  загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4 

 

Історія 

 
Сапицька  

Олена Михайлівна 

доцент кафедри історії Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля, 

голова журі 

 

Хайло  

Ірина Володимирівна 
в.о. завідувача кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін та методики їх викладання Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, секретар та член журі 

 

Капацій    

Валентин Васильович 

учитель вищої кваліфікаційної категорії середньої 

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 6  

м. Сєвєродонецьк 

 

Марченко 

Сергій Леонідович 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецького НВК «Спеціалізована школа - 

колегіум Національного університету "Києво-

Могилянська академія» 

 

Михайленко  

Віра  Іванівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 16  

 

Москаленко  

Олена Юріївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6  
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Негматов 

Валерій Джурабайович 

учитель вищої кваліфікаційної категорії середньої 

загальноосвітньої  школа І-ІІІ ступенів № 20 міста 

Сєвєродонецька  

 

Стасюлевич  

Ганна Володимирівна 

учитель першої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 12  

 

Чернишов   

Андрій Геннадійович 

учитель вищої кваліфікаційної категорії середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18  

м. Сєвєродонецьк 

 

Шестопалова  

Ольга Юхимівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецького НВК «Спеціалізована школа-

колегіум Національного університету «Києво-

Могилянська академія»  

 

 

Правознавство 

Татаренко  

Галина Вікторівна 

доцент кафедри правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля, 

голова журі 

 

Хайло  

Ірина Володимирівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар та член 

журі 

 

Агафонова  

Наталія Олексіївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 8  

 

Бахтіна 

Світлана Іванівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 11  

 

Бережна  

Тетяна Сергіївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 13  

 

Капацій    

Валентин Васильович 

учитель вищої кваліфікаційної категорії середньої 

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 6 міста 

Сєвєродонецька 

 

Стасюлевич  

Ганна Володимирівна 

учитель першої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 12  
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Чуваєва  

Зоя Павлівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 14  

 

 

Інформатика 
 

Могильний  

Геннадій Анатолійович 

 

директор Інституту фізики, математики та 

інформаційних технологій ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка», 

голова журі 

Удовенко  

Наталія Іванівна 

 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної  педагогічної освіти, секретар та член 

журі 

 

Донченко  

Володимир Юрійович 

заступник директора Інституту фізики, математики та 

інформаційних технологій ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» 

 

Сафонова 

Світлана Олександрівна 

доцент кафедри комп'ютерних наук і інженерії 

Східноукраїнського національного університету  імені 

Володимира Даля 

 
Семенов 

Микола Анатолійович 

доцент кафедри інформаційних технологій та систем 

Інституту фізики, математики та інформаційних 

технологій ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка» 

 

Шумова 

Лариса Олександрівна 

доцент кафедри комп’ютерних наук і інженерії 

Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля 

 

 

Інформаційні технології 

 
Могильний  

Геннадій Анатолійович 

директор Інституту фізики, математики та 

інформаційних технологій ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка», 

голова журі 

 

Удовенко  

Наталія Іванівна 

 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної  педагогічної освіти, секретар та член 

журі 

 

Донченко  

Володимир Юрійович 

заступник директора Інституту фізики, математики та 

інформаційних технологій ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» 
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Сафонова 

Світлана Олександрівна 

доцент кафедри комп'ютерних наук і інженерії 

Східноукраїнського національного університету  імені 

Володимира Даля 

 

Семенов 

Микола Анатолійович 

доцент кафедри інформаційних технологій та систем 

Інституту фізики, математики та інформаційних 

технологій ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка» 

 

Шумова 

Лариса Олександрівна 

доцент кафедри комп’ютерних наук і інженерії 

Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля 

 

 

Трудове навчання 

 
Бурдун  
Віктор Васильович 

завідувач кафедри технологій виробництва і 

професійної освіти ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка», голова журі  

 

Рачок  
Оксана Леонідівна 

методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар  та член 

журі 

 
Артюшенко  

Юрій Леонідович  
учитель вищої кваліфікаційної категорії ОНЗ-

Біловодської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів 
 

Брянченко 

Микола Семенович 

викладач першої кваліфікаційної категорії ДНЗ 

«Сєвєродонецьке ВПУ» 

 

Вертелецький 

Артем Володимирович 

учитель першої кваліфікаційної категорії Марківської 

гімназії  Марківської райдержадміністрації 

 

Гупал 

Анатолій Вікторович 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Попаснянської багатопрофільної гімназії № 25 

 

Демченко 

Павло Євгенович 

викладач першої кваліфікаційної категорії 

відокремленого підрозділу «Лисичанський 

педагогічний коледж Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка» 

 

Кувічиська  

Юлія Іванівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Рубіжанської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №  7 

 

Літовка 

Євген Юрійович 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Лисичанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 



14 

 

 
Маркиш 

Ірина Іванівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Рубіжанської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 

 

Нікончук 

Людмила Яківна 

старший майстер виробничого навчання 

Сєвєродонецького ВПУ № 92 

 

Охріна 
Ірина Іванівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №  16 

 

Сталінська 

Ольга Миколаївна 

майстер виробничого навчання Сєвєродонецького 

ВПУ № 92 

 
Цимбалюк  
Олена Анатоліївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №  5 

 

Шиняєва 

Олена Миколаївна 

учитель кваліфікаційної категорії – спеціаліст 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 14 

 
 

 

 

 

Директор Департаменту     Ю.В. Стецюк 

  



              Додаток 5 

                                                               до наказу Департаменту освіти і науки  

                              19.12.2017  № 247С 

 

 

СКЛАД  

експертів-консультантів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметі в 2018 році 

 
Волкова  

Лариса Петрівна 

 

 

 

старший викладач кафедри педагогіки та психології 

Луганського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, експерт-консультант олімпіад з 

фізики та астрономії 

Губська  

Ольга Петрівна 

 

заступник декана факультету природничих наук ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка», експерт-консультант олімпіади з 

біології 

 

Данильєв  

Анатолій Олексійович 

 

проректор з науково-педагогічної роботи Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, експерт-консультант олімпіад з історії та 

правознавства 

 

Жерліцин  

Сергій  Олександрович 

 

проректор з науково-педагогічної роботи Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, експерт-консультант  олімпіад з географії, 

економіки та екології 

 

Ісак  

Олександр Дем’янович 

доцент кафедри загальнохімічних дисциплін Інституту 

хімічних технологій Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне), 

експерт-консультант олімпіади з хімії 

 

Лісюк 
Світлана Анатоліївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6, експерт-консультант олімпіади з 

трудового навчання 

 

Максименко 

Ольга Володимирівна 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Едуарда Дідоренка, експерт-консультант 

олімпіад з російської мови і літератури, української 

мови і літератури 

 

Літвінова 

Марина Михайлівна 

завідувач кафедри германо-романської філології та 

перекладу Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля, експерт-

консультант олімпіад з іноземних мов 
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Стасюк 

Вікторія Сергіівна 
методист Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, експерт-

консультант олімпіади з математики 

 

Степаненко 

Анна Іллівна 

старший викладач кафедри природничо-наукових 

дисциплін та методики їх викладання Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, експерт-консультант олімпіад з 

інформатики та інформаційних технологій 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту       Ю.В. Стецюк 
 


