
Додаток 1 

до наказу Департаменту освіти і науки 

Одеської облдержадміністрації 

від «07»12. 2018 р.  № 340/ОД 
 

 

ОРГКОМІТЕТ  

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів: 

Лончак Олександр 

Анатолійович 

Коваль Ірина  

Анатоліївна 

 

директор Департаменту освіти і науки Одеської 

обласної державної адміністрації (голова оргкомітету) 

начальник відділу дошкільної та загальної середньої 

освіти управління дошкільної, загальної середньої та 

професійної освіти (заступник голови оргкомітету) 

Задорожна Любов 

Кирилівна  

 

Метліцька Алла 

Миколаївна 

 

Шапірова Наталя 

Прокопівна 

кандидат філософських наук, в. о. ректора               

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради»  

проректор з фінансово-економічної діяльності         

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» 

завідувач відділу інноваційного та творчого розвитку 

особистості КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» 

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української 

мови та літератури: 

Ягоднікова Вікторія 

Вікторівна  

 

Плетньова Лариса 

Анатоліївна  

завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (голова оргкомітету) 

методист науково-методичної лабораторії української 

мови та літератури, зарубіжної літератури, мов і 

літератур національних меншин кафедри суспільно-

гуманітарної освіти КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» 

(відповідальний секретар оргкомітету) 

 

       Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української мови та літератури: 

Хрустик Надія 

Михайлівна  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова (голова журі) 

Свінтковська Світлана 

Андріївна 

завідувач науково-методичної лабораторії української 

мови та літератури, зарубіжної літератури, мов і 

літератур національних меншин кафедри суспільно-

гуманітарної освіти КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» (заступник 

голови журі) 



Бєлочук Олена  

Іванівна 

учитель Одеської загальноосвітньої школи                      

№ 27 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області 

Верготі Лідія  

Танасіївна  

учитель української мови та літератури Чорноморської 

гімназії № 1 Чорноморської міської ради Одеської 

області 

Дирдо Ольга  

Павлівна  

учитель української мови та літератури Одеської 

гімназії № 5 Одеської міської ради Одеської області 

Жолонківська Тетяна  

Олександрівна  

Кливняк Надія 

Веніамінівна  

 

учитель української мови та літератури Одеської 

гімназії № 4 Одеської міської ради Одеської області 

учитель української мови та літератури 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 

Чорноморської міської ради Одеської області 

Космакова Наталія 

Володимирівна 

 

 

 

Ліпінська Антоніна  

Іванівна 

учитель української мови та літератури Одеського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія № 2 – 

спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 

міської ради Одеської області 

учитель української мови та літератури Одеської 

загальноосвітньої школи № 63 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області 

Лихошапко Світлана 

Дмитрівна 

учитель української мови та літератури Одеської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи № 40               

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Максютіна Олена 

Геннадіївна 

учитель української мови та літератури Одеської 

загальноосвітньої школи № 38 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області 

Мамедова Валентина 

Василівна 

 

учитель української мови та літератури Одеської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи № 117             

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Пастух Світлана 

Миколаївна 

 

 

 

Овчіннікова Любов 

Анатоліївна     

 

учитель української мови та літератури Одеського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія № 7 – 

спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови» Одеської міської ради 

Одеської області 

учитель української мови та літератури Одеської 

загальноосвітньої школи № 22 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області 

Слєпченко Олена 

Олександрівна 

учитель української мови та літератури Одеської 

загальноосвітньої школи № 27 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області 

Сордія Олена 

Анатоліївна 

учитель української мови та літератури Одеського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія № 7 – 

спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови» Одеської міської ради 



Одеської області 

Стонога Алла  

Василівна 

учитель української мови та літератури Одеської 

загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області 

Ткаченко Тетяна 

Григорівна 

 

Ткаченко Світлана  

Іванівна  

 

учитель української мови та літератури Одеського 

економічного ліцею Одеської міської ради Одеської 

області 

учитель української мови та літератури 

Великодальницького навчально-виховного комплексу 

«школа-гімназія» Біляївського району Одеської області 

Тур Світлана 

Миколаївна 

учитель української мови та літератури Одеської 

гімназії № 4 Одеської міської ради Одеської області 

Утєшева Тетяна 

Сергіївна 

учитель української мови та літератури Одеської 

загальноосвітньої школи № 130 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області 

Хроненко Світлана 

Михайлівна 

учитель української мови та літератури Одеської 

загальноосвітньої школи № 82 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області 

Цапушел Наталя  

Володимирівна  

учитель української мови та літератури Хлібодарської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Біляївського 

району Одеської області  

Цимбал Тетяна 

Василівна 

учитель української мови та літератури Одеської 

загальноосвітньої школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області 

Чабан Тамара 

Володимирівна 

учитель української мови та літератури Одеської 

загальноосвітньої школи № 82 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області 

Шинкаренко Тетяна 

Анатоліївна  

учитель української мови та літератури Чорноморської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Чорноморської міської ради Одеської області 

Шипілова Надія  

Іванівна 

учитель української мови та літератури Одеської 

загальноосвітньої школи № 106 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області 

Шумовецька Інна 

Миколаївна 

учитель української мови та літератури Одеської 

загальноосвітньої школи № 106 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області 

Юракова Ніна 

Миколаївна 

учитель української мови та літератури Одеської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи № 117             

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Ярова Руслана 

Костянтинівна 

учитель української мови та літератури Одеської 

загальноосвітньої школи № 86 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області 

 

 

 



ЕКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Могильницька Галина 

Анатоліївна 

старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної 

освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» 

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії: 

Ягоднікова Вікторія 

Вікторівна 

завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради» (голова оргкомітету) 

Котенко Олена 

Миколаївна 

завідувач науково-методичної лабораторії суспільних та 

мистецьких дисциплін кафедри суспільно-гуманітарної 

освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (відповідальний секретар) 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії: 

Поспєлов Андрій 

Сергійович 

 

 

Цвіркун Олександр 

Федорович 

 

кандидат історичних наук, професор кафедри 

кораблеводіння і штурманського озброєння Інституту 

військово – морських сил Національного університету 

«Одеська морська академія» (голова журі) 

кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільно-

гуманітарної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» (заступник голови журі) 

Бессараб Лариса 

Федорівна 

учитель історії Одеського навчально-виховного 

комплексу № 84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської міської 

ради Одеської області 

Войтович Ірина 

Олександрівна 

Гайдукова Ірина 

Анатоліївна 

учитель історії Одеського юридичного ліцею Одеської 

міської ради Одеської області 

учитель історії Доброславського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів – 

гімназія» Лиманського району Одеської області 

Гордієнко Анна 

Сергіївна 

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

суспільно – гуманітарної освіти КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

Джафарова Стела 

Григорівна 

учитель історії Одеської спеціалізованої школи № 117                     

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Кринська Анна 

Владиславівна 

Круглова Ганна  

Іванівна 

учитель історії Одеської гімназії № 5 Одеської міської 

ради Одеської області 

учитель історії Одеської загальноосвітньої школи № 122 

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Молодець Ірина 

Володимирівна 

учитель історії Одеської загальноосвітньої школи № 80             

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Назарчук Надія 

Віталіївна 

учитель історії приватного закладу «Одеська приватна 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Гармонія» 



Настечин Сергій 

Дмитрович 

 

Онищук Оксана 

Миколаївна 

учитель навчально-виховного комплексу «Балтська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 - гімназія» 

Балтської міської ради Одеської області 

учитель історії комунального закладу «Южненська 

Авторська М. П. Гузика експериментальна 

спеціалізована загальноосвітня школа-комплекс             

І-ІІІ ступенів Южненської міської ради Одеської 

області» 

Очеретяна Валентина 

Іванівна 

учитель історії Яськівської загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів Біляївського району Одеської області 

Саєнко Євгенія  

Василівна 

Тимошенко Оксана 

Вікторівна 

методист відділу освіти Чорноморської міської ради 

Одеської області 

учитель історії Одеського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія № 2 – спеціалізована школа            

I ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» 

Одеської міської ради Одеської області 

ЕКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Левчишена Оксана 

Михайлівна 

кандидат історичних наук, завідувач кафедри освітньої 

політики КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» 

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства: 

Ягоднікова Вікторія 

Вікторівна 

 завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (голова оргкомітету) 

Котенко Олена 

Миколаївна 

завідувач науково-методичної лабораторії суспільних та 

мистецьких дисциплін кафедри суспільно-гуманітарної 

освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (відповідальний секретар 

оргкомітету) 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства: 

Крестовська Наталія 

Миколаївна 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії і історії держави і права Міжнародного 

гуманітарного університету (голова журі) 

Хижняк Євген 

Сергійович   

кандидат юридичних наук, декан факультету 

адвокатури, доцент кафедри криміналістики 

Національного університету «Одеська юридична 

академія» (заступник голови журі) 

Гайдаєнко Наталія 

В’ячеславівна 

 

 

Деменчук Марина 

Олександрівна 

 
 

учитель правознавства Одеської спеціалізованої школи 

№ 86 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

англійської мови Одеської міської ради Одеської 

області 

асистент кафедри організації судових, правоохоронних 

органів та адвокатури Національного університету 

«Одеська юридична академія» 

 



Задоя Іванна  

Іванівна 

 

Зволінська Марія 

Володимирівна 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного і 

трудового права Національного університету «Одеська 

морська академія» 

учитель правознавства комунального закладу 

«Слобідська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Кодимської районної ради Одеської області 

Ігнатова – Харченко 

Марина Михайлівна 

учитель правознавства Великодолинського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа                

І-ІІІ ступенів – гімназія» Овідіопольського району 

Одеської області 

Карагіоз Руслан 

Степанович 

 

 

 

Кісліцина Ірина 

Олександрівна 

кандидат політичних наук, доцент кафедри публічного 

адміністрування Одеського державного університету 

внутрішніх справ, старший дільничий офіцер поліції 

Приморського ВП ГУНП в Одеській області, майор 

поліції 

кандидат юридичних наук, асистент кафедри організації 

судових, правоохоронних органів та адвокатури 

Національного університету «Одеська юридична 

академія» 

Корнієнко Максим 

Вікторович 

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 

публічного управління та адміністрування Одеського 

державного університету внутрішніх справ, 

підполковник поліції 

Кройтор Артем 

Вікторович 

кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних 

технологій Національного університету «Одеська 

юридична академія» 

Лекар Вікторія 

Вікторівна 

учитель правознавства навчально-виховного комплексу 

«Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів              

№ 3 – колегіум» Балтської міської ради Одеської 

області 

Майорський В’ячеслав 

Віталійович 

кандидат педагогічних наук, учитель правознавства 

Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 Чорноморської міської ради Одеської області 

Польська Лариса 

Дмитрівна 

учитель правознавства Арцизького навчально – 

виховного комплексу «Загальноосвітня школа                

І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія» Арцизької районної ради 

Одеської області 

Попаз Катерина 

Іванівна 

учитель правознавства Ренійського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа                 

І-ІІІ ступенів – ліцей» Ренійської районної ради 

Одеської області 

Серебро Михайло 

Володимирович 

кандидат юридичних наук, заступник декана факультету 

адвокатури, доцент кафедри загальнотеоретичної 

юриспруденції Національного університету «Одеська 

юридична академія» 



Скорич Сніжана 

Іллівна 

 

 

Хижняк Анастасія 

Володимирівна 

 

учитель правознавства обласного закладу 

«Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат 

«Болградська гімназія імені Г. С. Раковского» 

Болградського району Одеської області 

адвокат, асистент кафедри цивільного права 

Національного університету «Одеська юридична 

академія» 

Чаплинська Оксана 

Володимирівна 

учитель правознавства Фонтанського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа                

І–ІІІ ступенів – гімназія» Лиманського району Одеської 

області 

Чекмарьова Лариса 

Юріївна 

заступник декана факультету адвокатури з наукової 

роботи, асистент кафедри організації судових, 

правоохоронних органів та адвокатури Національного 

університету «Одеська юридична академія» 

ЕКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Янчук Наталя 

Дмитрівна 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри суспільно-

гуманітарної освіти КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» 

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов: 

Ягоднікова Вікторія 

Вікторівна 

завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (голова оргкомітету) 

Весна Тетяна 

Василівна 

доцент, заступник декана факультету романо - германської 

філології Одеського національного університету 

імені        І. І. Мечникова (заступник голови оргкомітету) 

Юрченко Тетяна 

Валеріївна 

завідувач науково-методичної лабораторії іноземних 

мов КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (заступник голови 

оргкомітету) 

Сенчена Наталія 

Геннадіївна 

методист науково-методичної лабораторії іноземних 

мов КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (відповідальний секретар 

оргкомітету) 

Русінова Лариса  

Яківна 

методист науково-методичної лабораторії іноземних 

мов КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (відповідальний секретар 

оргкомітету) 

Ульянова Валентина 

Артемівна 

методист науково-методичної лабораторії іноземних 

мов КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (відповідальний секретар 

оргкомітету)  

 

 

 



Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови: 

 

Поздняков Денис 

Олександрович 

 

 

 

Пожарицька Олена 

Олександрівна 

 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

лексикології і стилістики англійської мови факультету 

романо - германської філології Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

(голова журі) 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри граматики 

англійської мови факультету романо - германської 

філології Одеського національного університету імені   

І. І. Мечникова (заступник голови журі) 

Геращенко Ольга 

В’ячеславівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 

міської ради Одеської області 

Красніцька Катерина 

Вікторівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри лексикології 

та стилістики англійської мови факультету романо -

германської філології Одеського Національного 

університету імені І. І. Мечникова 

Білоус Ганна 

Сергіївна 

учитель Одеської спеціалізованої школи № 121                               

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов 

Одеської міської ради Одеської області 

Ветлинська Тетяна 

Володимирівна 

 

Віт Юлія  

Валеріївна 

учитель Одеського ліцею з посиленою військово-

фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської 

області 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

теоретичної та прикладної фонетики англійської мови 

факультету романо - германської філології Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

Головіна Мілена 

Едуардівна 

учитель Одеської гімназії № 1 імені А. П. Бистріної 

Одеської міської ради Одеської області 

Горбунова Тетяна 

Леонідівна 

Городнича Марина 

Іванівна 

Жечков Микола 

Петрович 

учитель Одеської гімназії № 4 Одеської міської ради 

Одеської області  

учитель Одеської гімназії № 5 Одеської міської ради 

Одеської області 

учитель Суворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ізмаїльського 

району Одеської області 

Євдокимова Інна 

Олександрівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теоретичної 

та прикладної фонетики англійської мови факультету 

романо -германської філології Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова 

Запека Світлана 

Григорівна 

учитель Одеської гімназії № 9 Одеської міської ради 

Одеської області 

Калініченко Зінаїда 

Олександрівна 

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 43               

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 



Коваль Руслана 

Миколаївна 

Козуб Лариса 

Анатоліївна  

учитель Одеського ліцею «Приморський» Одеської 

міської ради Одеської області 

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 37            

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Краснопольська  

Оксана 

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 40            

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Коренфельд Ірина 

Ігорівна 

учитель Одеської гімназії № 1 імені А. П. Бистріної 

Одеської міської ради Одеської області 

Кулик Марина 

Григорівна  

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 

«Надія» «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний заклад № 275» Одеської міської ради 

Одеської області 

Кумпан Марина 

Борисівна 

учитель приватного закладу «Одеська приватна 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Гармонія» 

Кухар Алла  

Михайлівна 

учитель Одеської спеціалізованої школи № 35                    

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської 

мови Одеської міської ради Одеської області 

Лебедева Світлана 

Георгіївна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 

міської ради Одеської області 

Лунгул Наталія 

Олексіївна 

учитель Одеської гімназії № 8 Одеської міської ради 

Одеської області 

Моїсеїнко Наталя 

Григорівна 

 

 

Нетреба Катерина 

Сергіївна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри граматики 

англійської мови факультету романо-германської 

філології Одеського національного університету 

імені   І. І. Мечникова 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

лексикології та стилістики англійської мови факультету 

романо-германської філології Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова 

Ославська Зоряна 

Ярославівна 

учитель Одеської спеціалізованої школи № 117                   

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Савенко Оксана  

Ігорівна 

учитель Одеської гімназії № 1 імені А. П. Бистріної 

Одеської міської ради Одеської області 

Семенова Оксана  

Яківна 

учитель Одеської гімназії № 1 імені А. П. Бистріної 

Одеської міської ради Одеської області 

Петреллі Анна  

Іванівна 

учитель Одеської гімназії № 9 Одеської міської ради 

Одеської області 

Ткаченко Марія  

Юріївна 

учитель Одеської гімназії № 9 Одеської міської ради 

Одеської області 

Топчу Іскендер учитель приватного закладу «Одеська приватна 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей 

«Чорноморський» 



Руденко Світлана 

Анатоліївна 

учитель Одеської гімназії № 5 Одеської міської ради 

Одеської області  

Хапіна Оксана 

Володимирівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

теоретичної та прикладної фонетики англійської мови 

факультету романо - германської філології Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

Цібере Фердаускай 

Таїрівна 

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 92             

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Черноіваненко Вікторія 

Олександрівна 

 

 

Шеффер Тетяна  

Ігорівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 

міської ради Одеської області 

учитель Одеської гімназії № 4 Одеської міської ради 

Одеської області 

Шилінговська Ірина 

Петрівна 

учитель Одеської гімназії № 5 Одеської міської ради 

Одеської області  

Щербакова Наталя 

Василівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія № 7 - спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 

міської ради Одеської області 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови: 

Діденко Максим 

Олександрович 

 

 

Чумаков Олександр 

Миколайович 

 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької 

мови факультету романо-германської філології 

Одеського національного університету імені                   

І. І. Мечникова (голова журі) 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької 

мови факультету романо-германської філології 

Одеського національного університету імені                    

І. І. Мечникова (заступник голови журі) 

Армаш Алевтина 

Лаврентіївна 

учитель Одеської гімназії № 1 імені А. П. Бистріної 

Одеської міської ради Одеської області 

Губанова Наталя 

Степанівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 

міської ради 

Клевець Тетяна 

Анатоліївна 

учитель Одеської спеціалізованої школи № 35                

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської 

мови Одеської міської ради Одеської області 

Кумайгородська Марина 

Юріївна 

заступник директора з іноземних мов Одеського 

навчально-виховного комплексу № 90                             

імені О. С. Пушкіна «Спеціалізована школа                        

І–ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Одеської міської ради Одеської області 

Майстренко Ірина 

Іванівна 

учитель Одеської гімназії № 8 Одеської міської ради 

Одеської області 



Майструк Олена 

Геннадіївна 

 

 

Майстро Людмила 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія № 7-спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 

міської ради Одеської області 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу     

№ 90 імені О. С. Пушкіна «Спеціалізована школа            

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Одеської міської ради 

Маринкіна Олена 

В’ячеславівна 

учитель Одеської гімназії №5 Одеської міської ради 

Одеської області 

Маринюк Вікторія 

Валентинівна 

Монастирська Юлія 

Григорівна 

 

 

Нікіфоренко Ірина 

Валеріївна 

 

учитель Одеської гімназії № 1 імені А. П. Бистріної 

Одеської міської ради Одеської області 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької 

мови факультету романо-германської філології 

Одеського національного університету імені                    

І. І. Мечникова 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької 

мови факультету романо-германської філології 

Одеського національного університету імені                    

І. І. Мечникова 

Пономарьова Юлія 

Миколаївна 

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 65                  

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Паранюк Олена 

Володимирівна 

 

 

Ропатан Тетяна 

Володимирівна 

 

 

Сорока Юлія 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 

міської ради Одеської області 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу      

№ 90 імені О. С. Пушкіна «Спеціалізована школа             

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Одеської міської ради 

учитель Одеської гімназії № 4 Одеської міської ради 

Журук Наталя 

Вікторівна 

учитель комунального закладу «Южненська Авторська 

М. П. Гузика експериментальна спеціалізована 

загальноосвітня школа-комплекс І-ІІІ ступенів 

Южненської міської ради Одеської області» 

Кравцова Наталія 

Петрівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія № 7 – спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 

міської ради Одеської області 

Требенкова Ірина 

Романівна 

Хасанова Разіфа 

Баріевна 

учитель Одеської гімназії № 5 Одеської міської ради 

Одеської області 

учитель Одеської гімназії № 4 Одеської міської ради 

Одеської області 

 

 



Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови: 

Весна Тетяна  

Василівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

французької філології факультету романо-германської 

філології Одеського національного університету імені    

І. І. Мечникова (голова журі) 

Млинчик Андрій 

Венедиктович 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

французької філології факультету романо-германської 

філології Одеського національного університету імені    

І. І. Мечникова (заступник голови журі) 

Коккіна Ліліта  

Рейносівна 

 

 

Жданова Наталя 

Михайлівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри французької 

філології факультету романо-германської філології 

Одеського національного університету імені                                  

І. І. Мечникова 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 

№ 84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської міської 

ради 

Іванів Сніжана 

Афанасіївна 

учитель Маріїнської гімназії Одеської міської ради 

Одеської області 

Михайлова Ірина 

Ігорівна 

учитель приватного закладу «Одеська приватна 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей 

«Чорноморський» 

Ноздрачова Наталя 

Миколаївна 

учитель Одеської гімназії № 5 Одеської міської ради 

Одеської області 

Москаленко Антоніна 

Георгіївна 

учитель Одеської гімназії № 8 Одеської міської ради 

Одеської області 

Майданюк Вікторія 

Сергіївна 

учитель Одеської спеціалізованої школи № 40                

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Назаренко Тетяна 

Леонідівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу     

№ 84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської міської 

ради Одеської області 

Омельченко Олександр 

Семенович 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу     

№ 84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської міської 

ради Одеської області 

Орлова Ганна  

Сергіївна 

учитель Одеської спеціалізованої школи № 121                   

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов 

Одеської міської ради Одеської області 

Плотнікова Катерина 

Сергіївна 

учитель Одеської гімназії № 4 Одеської міської ради 

Одеської області 

 



Шелакіна Галина 

Василівна 

учитель Одеської спеціалізованої школи № 10                       

І-ІІІ ступенів імені льотчиків-космонавтів                                    

Т. Г. Добровольского та Г. С. Шоніна Одеської міської 

ради Одеської області 

Шкляренко Вікторія 

Сергіївна 

учитель Одеської спеціалізованої школи № 86                    

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської 

мови Одеської міської ради Одеської області 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови: 

Григорович Олена 

Володимирівна 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

іспанської філології факультету романо - германської 

філології Одеського національного університету 

імені  І. І. Мечникова (голова журі) 

Галашова Вікторія 

Миколаївна 

учитель приватного підприємства загальноосвітня 

школа «Майбуття» І-ІІІ ступенів 

Дубініна Єлизавета 

Володимирівна 

учитель Одеської гімназії № 4 Одеської міської ради 

Одеської області 

Ларіонова Галина 

Василівна 

учитель Одеської спеціалізованої школи - інтернату № 2 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської 

мови Одеської міської ради Одеської області 

ЕКСПЕРТИ – КОНСУЛЬТАНТИ ОЛІМПІАД: 

Бангура Діана директор французького культурного центру «Альянс 

Франсез» 

Майер Андреа координатор німецького культурного центру 

«Баварський Дім Одеса» 

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики: 

Папач Ольга  

Іванівна  

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

природничо-математичної освіти та інформаційних 

технологій КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (голова оргкомітету) 

Потьомкіна Вікторія 

Юріївна 

методист науково-методичної лабораторії математичних 

дисциплін КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (відповідальний секретар 

оргкомітету) 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики: 

Вартанян Григорій 

Михайлович 

кандидат фізико-математичних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

(голова журі) 

Грінчук Валентина 

Василівна 

завідувач науково-методичної лабораторії математичних 

дисциплін КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (заступник голови журі) 

Адамчук Аліна 

Володимирівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія № 2 – спеціалізована загальноосвітня школа                

І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» 

Одеської міської ради Одеської області 



Адамов Олексій 

Миколайович 

асистент кафедри Одеського національного університету                  

імені І. І. Мечникова 

Белозьорова Марія 

Олександрівна 

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач 

Одеського національного університету                                

імені І. І.Мечникова 

Васильєв Сергій 

Миколайович 

викладач математики Одеського технічного коледжу 

Одеської національної академії харчових технологій 

Волкова Марія 

Георгіївна 

кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського 

Дрік Наталія  

Георгіївна 

кандидат фізико-математичних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова  

Журавльова Світлана 

Анатоліївна 

учитель загальноосвітньої школи №3 м. Чорноморська 

Одеської області 

Задоріна Ольга 

Миколаївна 

кандидат педагогічних наук, доцент КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

Іванов Олег 

Миколайович 

учитель загальноосвітнього політехнічного                

ліцею ІІ-ІІІ ступенів м. Ізмаїла Одеської області 

Іщенко Анастасія 

Леонідівна 

старший викладач Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського 

Качан Тетяна  

Василівна 

викладач математики Одеського технічного коледжу 

Одеської національної академії харчових технологій 

Кореновський Аркадій 

Олександрович 

кандидат фізико-математичних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова  

Кушнерук Анастасія 

Сергіївна 

кандидат педагогічних наук, доцент  

Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського 

Леончик Євген 

Юрійович 

кандидат фізико-математичних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

Мігов Василь  

Іванович 

учитель загальноосвітнього політехнічного ліцею                 

ІІ-ІІІ ступенів м. Ізмаїла Одеської області 

Олефір Олена  

Іванівна 

кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського 

Попова Лариса 

Костянтинівна 

учитель ліцею «Приморський» Одеської міської ради 

Одеської області 

Потапенко Ігор 

Володимирович 

асистент кафедри Одеського національного університету              

імені І. І. Мечникова 

Свєтной Олександр 

Петрович 

кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського 

Самкова Галина 

Євгенівна 

кандидат фізико-математичних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова  

Смаль Катерина 

Олександрівна 

учитель Чорноморської гімназії №1 Чорноморської 

міської ради Одеської області 



Саприкін Сергій 

Михайлович 

кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського 

Трохимчук Наталія 

Анатоліївна 

учитель Білгород-Дністровського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа ІІ ступеня-ліцей» 

Чепок Ольга  

Олегівна 

аспірант Одеського національного університету                

імені І. І. Мечникова 

Шумченя Тетяна 

Володимирівна 

учитель Одеської гімназії № 4 Одеської міської ради 

Одеської області  

Яковлева Ольга 

Миколаївна 

кандидат фізико - математичних наук, доцент 

Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського 

ЕКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Мітельман Ігор 

Михайлович  

кандидат фізико-математичних наук, професор        

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради»  

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики: 

Папач Ольга  

Іванівна 

 

завідувач кафедри природничо-математичної освіти та 

інформаційних технологій КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» 

(голова оргкомітету) 

Ятвецька Лариса 

Іванівна 

завідувач науково-методичної лабораторії природничих 

дисциплін та географії кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій    

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (відповідальний секретар оргкомітету) 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики: 

Гоцульський Володимир 

Якович 

доктор фізико-математичних наук, професор Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

(голова журі) 

Зеленін Сергій 

Володимирович 

 

Кулінський Володимир 

Леонідович 

 

кандидат фізико-математичних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

(заступник голови журі) 

доктор фізико-математичних наук, професор Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

(заступник голови журі) 

Шаповалов Ігор 

Петрович 

кандидат фізико-математичних наук, науковий 

співробітник кафедри теоретичної фізики Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

(заступник голови журі) 

Андріанова Олена  

Олексіївна  

 

 

 

учитель Одеської гімназії № 9 Одеської міської ради 

Одеської області  

 

 

 



Бульба Алла  

Іванівна 

учитель комунального закладу «Южненська Авторська 

М. П. Гузика експериментальна спеціалізована 

загальноосвітня школа-комплекс І-ІІІ ступенів 

Южненської міської ради Одеської області» 

Бутенко Олександр 

Федорович 

 

Валенда Юлія 

Георгіївна 

учитель Великодолинського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів - 

гімназія» Овідіопольського району Одеської області 

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 63                

I-III ступенів Одеської міської ради 

Варшкевич Олена 

Гаріївна 

учитель Одеського економічного ліцею Одеської 

міської ради Одеської області 

Віктор Павло 

Андрійович 

кандидат фізико-математичних наук, доцент, викладач 

комунального закладу «Рішельєвський ліцей» 

Даньо Людмила 

Павлівна  

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 

«Морський ліцей – загальноосвітня школа № 24              

І–ІІІ ступенів» Одеської міської ради Одеської області 

Доній Діана 

Олександрівна 

учитель Одеської спеціалізованої школи № 117                 

І–ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Єрьоміна Анна 

Володимирівна 

учитель Одеської гімназії № 8 Одеської міської ради 

Одеської області 

Зарейчук Світлана 

Іванівна 

учитель Білгород-Дністровського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа ІІ ступеня-ліцей» 

Златов Сергій  

Іванович 

викладач Одеського морехідного коледжу технічного 

флоту Національного університету «Одеська морська 

академія» 

Катц Андрій 

Михайлович 

Коваленко Марія 

Володимирівна 

аспірант Одеського національного університету імені     

І. І. Мечникова 

студент Одеського  національного університету імені    

І. І. Мечникова 

Колебошин Валерій 

Якович 

кандидат фізико-математичних наук, доцент, директор 

комунального закладу «Рішельєвський ліцей» 

Колеснікова Оксана 

Анатоліївна 

викладач комунального закладу «Рішельєвський ліцей»  

Колодій Валентина 

Олегівна 

учитель Чорноморської загальноосвітньої школи           

з профільним навчанням І-ІІІ ступенів №7 

Чорноморської міської ради Одеської області 

Кузьмін Станіслав 

Олександрович 

студент Одеського національного університету імені    

І. І. Мечникова 

Кричун Іван  

Сергійович  

методист  навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти в Одеській області 

Леонова Людмила 

Юріївна 

учитель Одеської гімназії №9 Одеської міської ради 

Одеської області 

Македонський Трифон 

Дмитрович 

учитель загальноосвітнього політехнічного ліцею                

ІІ-ІІІ ступенів м. Ізмаїла Одеської області 

 



Манакін Вадим 

Леонідович 

викладач комунального закладу «Рішельєвський ліцей» 

Маслєєва Наталя 

Володимирівна  

кандидат фізико-математичних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

Мірошниченко Віктор 

Якович 

учитель Білгород-Дністровського районного ліцею 

Одеської області 

Мітельман Міра 

Шулемівна 

Нєдова Марія 

Миколаївна 

учитель Одеської гімназії №1 імені А. П. Бистріної 

Одеської міської ради Одеської області 

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 11           

I-III ступенів Одеської міської ради 

Оліфіренко Юлія 

Олександрівна 

учитель Одеського ліцею «Приморський» Одеської 

міської ради Одеської області 

Паніот Наталя 

Анатоліївна 

учитель Чорноморської гімназії № 1 Чорноморської 

міської ради Одеської області 

Солецький  Роман  

Миколайович 

студент Одеського національного університету                

імені І. І. Мечникова 

Сидоренко Анатолій 

Миколайович 

Твардовський Дмитро  

Євгенович   

учитель загальноосвітнього політехнічного ліцею                

ІІ-ІІІ ступенів м. Ізмаїла Одеської області 

студент Одеського національного університету імені    

І. І. Мечникова 

Тепляков Олександр 

Вікторович 

викладач комунального закладу «Рішельєвський ліцей» 

Удовиця Любов 

Григорівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія №2 – спеціалізована загальноосвітня школа          

І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» 

Одеської міської ради Одеської області 

Юрганова Ірина 

Володимирівна 

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 82                      

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Ятвецький Володимир 

Мойсейович 

старший викладач КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради»  

ЕКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Ніцук Юрій 

Андрійович 

доктор фізико-математичних наук, професор Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова  

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії: 

Папач Ольга  

Іванівна 

 

завідувач кафедри природничо-математичної освіти та 

інформаційних технологій КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» 

(голова оргкомітету)  

Ятвецька Лариса 

Іванівна 

завідувач науково-методичної лабораторії 

природничих дисциплін та географії кафедри 

природничо-математичної освіти та інформаційних 

технологій КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» (відповідальний 

секретар оргкомітету) 

 



Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії: 

Марсакова Владислава 

Ігорівна   

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

теоретичної фізики та астрономії Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

(голова журі) 

Андронов Іван 

Леонідович 

доктор фізико-математичних наук, професор, кафедри 

астрономії, завідувач кафедри математики, фізики та 

астрономії Одеського національного морського 

університету (заступник голови журі) 

Базєй Наталія 

Вікторівна 

 

Андрич Катерина 

Дмитрівна 

науковий співробітник науково-дослідного інституту 

«Астрономічна обсерваторія» Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

студентка 1 курсу магістратури за спеціальністю 

«фізика та астрономія» Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова 
Базєй Олександр 

Анатолійович 

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

теоретичної фізики та астрономії Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова  
Бреус Віталій 

Віталійович 

 

Коваленко Марія  

Володимирівна 

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри   

математики, фізики та астрономії Одеського 

національного морського університету 

студентка 1 курсу бакалаврата за спеціальністю 

«фізика та астрономія» Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова 
Мурніков Борис 

Олександрович 

лаборант кафедри теоретичної фізики та астрономії 

Одеського національного університету імені                

І. І. Мечникова 
Павленко Данило 

Олександрович 

науковий співробітник науково-дослідного інституту 

«Астрономічна обсерваторія» Одеського 

національного університету імені І. І Мечникова 

Твардовський Дмитро 

Євгенович 

студент 2 курсу бакалаврата за спеціальністю «фізика 

та астрономія» Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова 
Чінарова Лідія  

Львівна 

кандидат фізико-математичних наук, науковий 

співробітник науково - дослідного інституту 

«Астрономічна обсерваторія» Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

Денисюк Тетяна 

Василівна 

учитель Одеської гімназії № 5 Одеської міської ради 

Одеської області 

Юрганова Ірина 

Володимирівна 

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 82               

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

 

 

 

 



ЕКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Андрієвський Сергій 

Михайлович   

доктор фізико-математичних наук, професор, директор 

науково-дослідного інституту «Астрономічна 

обсерваторія» Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова 

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії: 

Папач Ольга  

Іванівна 

 

завідувач кафедри природничо-математичної освіти та 

інформаційних технологій КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» 

(голова оргкомітету) 

Менчук Василь 

Васильович 

кандидат хімічних наук, доцент, декан Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

(заступник голови оргкомітету) 

Кононенко Лариса 

Михайлівна 

методист науково-методичної лабораторії природничих 

дисциплін та географії кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій   

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (відповідальний секретар оргкомітету) 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії: 

Ведута Віра  

Василівна  

кандидат хімічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова (голова 

журі) 

Зільберман Алла 

Аркадіївна 

старший викладач КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» (заступник голови журі) 

Афанасенко Елеонора 

Андріївна 

студентка Одеського національного університету                 

імені І. І. Мечникова 

Бевзюк Катерина 

Вікторівна 

Глазунова Марина  

Анатоліївна 

викладач Одеського національного медичного 

університету 

учитель Одеської гімназії № 1 імені А. П. Бистріної 

Одеської міської ради Одеської області 

Златов Євген 

Владиславович 

студент Одеського національного політехнічного 

університету 

Лістицька Марія  

Львівна 

учитель Одеської гімназії № 1 імені А. П. Бистріної 

Одеської міської ради Одеської області 

Ляпунов Олександр 

Юрійович 

кандидат хімічних наук, співробітник Фізико-хімічного 

інституту імені О. В. Богатського 

Перлова Ольга 

Вікторівна 

кандидат хімічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

Сікорська Світлана 

Вікторівна 

учитель Одеської гімназії № 9 Одеської міської ради 

Одеської області 

Снігур Денис 

Васильович 

аспірант Одеського національного університету                 

імені І. І. Мечникова 

Цимбал Тетяна 

Вікторівна 

 

учитель комунального закладу «Рішельєвський ліцей» 



Чекал Степан  

Іванович 

студент Одеського національного університету                 

імені І. І. Мечникова 

Шапірова Наталя 

Прокопівна 

старший викладач КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» 

ЕКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Малахова Наталія 

Михайлівна 

кандидат хімічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова  

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології: 

Папач Ольга  

Іванівна 

 

завідувач кафедри природничо-математичної освіти та 

інформаційних технологій КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» 

(голова оргкомітету) 

Заморов Веніамін 

Веніамінович 

кандидат біологічних наук, доцент, декан Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

(заступник голови оргкомітету) 

Кононенко Лариса 

Михайлівна 

методист науково-методичної лабораторії природничих 

дисциплін та географії кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій   

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (відповідальний секретар оргкомітету) 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології: 

Ямборко Ганна 

Валентинівна 

кандидат біологічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

(голова журі) 

Паузер Олена  

Борисівна 

кандидат біологічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

(заступник голови журі) 

Асманська Ганна 

Сергіївна 

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 92                      

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Бредихіна Тетяна 

Сергіївна  

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 51                      

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Гасанова Ірина 

Володимирівна 

учитель Одеської гімназії № 5 Одеської міської ради 

Одеської області 

Данилова Галина 

Олександрівна 

учитель Нерубайської загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів № 2 Біляївського району Одеської області 

Діденко Галина 

Олександрівна 

учитель комунального закладу «Южненська Авторська 

М. П. Гузика експериментальна спеціалізована 

загальноосвітня школа - комплекс І-ІІІ ступенів 

Южненської міської ради Одеської області» 

Іщенко Ірина 

Миколаївна 

учитель Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№33 Одеської міської ради Одеської області 

Мігунова Олена  

Ігорівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу              

№ 13 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Одеської міської ради Одеської області 

 



Москвіна Людмила 

Сергіївна 

учитель Маріїнської гімназії Одеської міської ради 

Одеської області 

Родіонов Денис 

Борисович 

кандидат біологічних наук, доцент Одеського 

національного університету ім. І. І. Мечникова 

Русанова Олена 

Миколаївна 

учитель Одеського ліцею «Приморський» Одеської 

міської ради Одеської області 

Фіногеєва Інна 

Андріївна 

учитель Одеської гімназії № 1 імені А. П. Бистріної  

Одеської міської ради Одеської області 

Чернявський Олександр 

Васильович 

старший викладач Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова  

Шевченко Катерина 

Микитівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія № 2 – спеціалізована загальноосвітня                

школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської 

мови» Одеської міської ради Одеської області 

ЕКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Курочкін Сергій 

Леонідович 

кандидат біологічних наук, заступник директора 

Одеського регіонального центру оцінювання якості 

освіти 

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології: 

Папач Ольга  

Іванівна 

 

завідувач кафедри природничо-математичної освіти та 

інформаційних технологій КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» (голова 

оргкомітету) 

Заморов Веніамін 

Веніамінович 

кандидат біологічних наук, доцент, декан Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

(заступник голови оргкомітету) 

Кононенко Лариса 

Михайлівна   

методист науково-методичної лабораторії 

природничих дисциплін та географії кафедри 

природничо-математичної освіти та інформаційних 

технологій КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» (відповідальний 

секретар оргкомітету) 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології: 

Чернявський Олександр 

Васильович 

старший викладач Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова (голова журі) 

Паузер Олена  

Борисівна 

кандидат біологічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

(заступник голови журі) 

Асманська Ганна 

Сергіївна 

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 92            

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Гасанова Ірина 

Володимирівна 

учитель Одеської гімназії № 5 Одеської міської ради 

Одеської області 



Горбунова Ірина 

Володимирівна 

учитель Одеської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 121 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Одеської міської ради Одеської області 

Ковтун Ірина  

Олегівна 

студентка Одеського національного університету                  

імені І. І. Мечникова 

Москвіна Людмила 

Сергіївна 

учитель Маріїнської гімназії Одеської міської ради 

Одеської області 

Позднякова Наталія 

Олександрівна 

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 14            

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Родіонов Денис 

Борисович 

кандидат біологічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

Русанова Олена 

Миколаївна 

Топоренко Віктор 

Сергійович 

учитель ліцею «Приморський» Одеської міської ради 

Одеської області 

учитель комунального закладу «Рішельєвський ліцей 

Фіногеєва Інна 

Андріївна 

учитель Одеської гімназії № 1 імені А. П. Бистріної  

Одеської міської ради Одеської області 

Шевченко Катерина 

Микитівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія № 2 – спеціалізована загальноосвітня                  

школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської 

мови» Одеської міської ради Одеської області 

ЕКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Курочкін Сергій 

Леонідович 

кандидат біологічних наук, заступник директора 

Одеського регіонального центру оцінювання якості 

освіти 

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії: 

Папач Ольга  

Іванівна 

 

завідувач кафедри природничо-математичної освіти та 

інформаційних технологій КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» (голова 

оргкомітету) 

Черкез Євген 

Анатолійович  

доктор геологічних наук, професор Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

(заступник голови оргкомітету) 

Тертична Ірина  

Павлівна 

методист науково-методичної лабораторії природничих 

дисциплін та географії кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій  

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (відповідальний секретар оргкомітету) 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії: 

Яворська Вікторія 

Олександрівна  

доктор географічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

(голова журі) 

 

 



Куделіна Світлана 

Борисівна 

старший викладач Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова (заступник голови 

журі) 

Бранчук Оксана 

Миколаївна 

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 118                        

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Ганєва Наталя 

Володимирівна 

учитель приватного закладу «Одеська приватна 

загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - ліцей 

«Чорноморський» 

Гижко Лілія  

Володимирівна  

кандидат географічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

Гонтенко Катерина 

Анатоліївна 

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 56                     

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Гула Вікторія 

Олександрівна 

учитель Чорноморської загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів № 4 Чорноморської міської ради Одеської 

області 

Костюк Валентин 

Никандрович 

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 44                

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Левченко Ірина  

Ігорівна 

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 80                        

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Муркалов Олександр 

Борисович 

кандидат географічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

Нефьодова Ніна 

Євгенівна 

Панкратенкова Дар’я 

Олегівна 

Приходько Зоя 

Володимирівна 

кандидат географічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

викладач Одеського національного університету імені  

І. І. Мечникова 

кандидат географічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

П’яткова Алла 

Василівна  

кандидат географічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

Радченко Олена 

Валентинівна 

Роскос Наталія 

Олександрівна 

Смольський Владислав 

Леонідович 

учитель Одеського ліцею «Приморський» Одеської 

міської ради Одеської області 

старший викладач Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова 

доцент Одеського національного університету імені             

І. І. Мечникова 

Станєва Олександра 

Борисівна 

учитель Одеської Маріїнської гімназії Одеської міської 

ради Одеської області 

Стоянова Тетяна 

Миколаївна 

Тертична Юлія 

Олексіївна 

учитель Одеської гімназії № 5 Одеської міської ради 

Одеської області 

учитель географії Одеської приватної загальноосвітньої 

І-ІІІ ступенів школи «Вєда» 

Тортик Микола 

Йосипович 

кандидат географічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова  

 

 



Усенко Світлана 

Робертівна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу № 53 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Одеської 

міської ради Одеської області 

Холостенко Лариса 

Василівна 

методист науково-методичної лабораторії суспільних та 

мистецьких дисциплін кафедри суспільно-гуманітарної 

освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» 

Хомутов Віктор  

Анатолійович 

старший викладач Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова 

Цуркан Оксана  

Іванівна 

кандидат географічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова  

ЕКСПЕРТ- КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Топчієв Олександр 

Григорович 

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри 

Одеського національного університету                                         

імені І. І. Мечникова 

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки: 

Ягоднікова Вікторія 

Вікторівна 

завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (голова оргкомітету) 

Холостенко Лариса 

Василівна 

методист науково-методичної лабораторії суспільних та 

мистецьких дисциплін кафедри суспільно-гуманітарної 

освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (відповідальний секретар 

оргкомітету) 

 Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

економіки: 

Ломачинська Ірина 

Анатоліївна 

кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії та історії економічної думки  

Одеського національного університету імені                   

І. І. Мечникова (голова журі) 

Доброва Тетяна 

Георгіївна 

кандидат економічних наук, доцент 

Південноукраїнського державного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського (заступник голови 

журі) 

Алєксєєнко Ольга 

Володимирівна 

учитель економіки Чорноморської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Чорноморської міської ради 

Одеської області 

Бабанська Ольга 

Василівна 

кандидат економічних наук, викладач Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова         

(за згодою) 

Гайнулліна Олена 

Миколаївна 

учитель економіки Білгород-Дністровського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа                 

ІІ ступеня-ліцей» 

 

 



Давидович Ілля 

Дмитрович 

аспірант кафедри економічної теорії та історії 

економічної думки Одеського національного 

університету ім. І.І.Мечникова 

Кузов Геннадій 

Кирилович 

учитель ліцею «Приморський» Одеської міської ради 

Одеської області 

Пічугіна Юлія 

Валеріївна 

Пугачова Наталія 

Миколаївна 

 

кандидат економічних наук, викладач комунального 

закладу «Рішельєвський ліцей» 

кандидат економічних наук, асистент кафедри 

економічної теорії та історії економічної думки 

Одеського національного університету                           

імені І. І.Мечникова 

Скороход Ірина 

Петрівна 

кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії та історії економічної думки 

Одеського національного університету імені                   

І. І. Мечникова 

Тертична Ірина 

Павлівна 

методист науково-методичної лабораторії природничих 

дисциплін та географії кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій  

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради»  

ЕКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Харитонова Бела 

Григорівна 

учитель економіки Одеського економічного ліцею 

Одеської міської ради Одеської області 

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики: 

Папач Ольга  

Іванівна 

 

завідувач кафедри природничо-математичної освіти та 

інформаційних технологій КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» (голова 

оргкомітету) 

Гапонова Олена 

Юріївна 

кандидат педагогічних наук, завідувач науково-

методичної лабораторії інформатики, дистанційної та 

STEM - освіти КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» (відповідальний 

секретар) 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики: 

Мазурок Ігор  

Євгенович   

 

кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Одеського національного університету                        

імені І. І. Мечникова (голова журі) 

Антоненко Олександр 

Сергійович 

кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Одеського національного університету                      

імені І. І. Мечникова 

Страхов Євгеній 

Михайлович 

кандидат фізико-математичних наук, старший 

викладач Одеського національного університету                

імені І. І. Мечникова 

Максимов Артур 

Леонідович 

старший викладач Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова 



ЕКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Шуміхін Сергій 

Аркадійович 

кандидат фізико-математичних наук, старший 

викладач Одеського національного університету          

імені І. І. Мечникова 

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних 

технологій: 

Папач Ольга  

Іванівна 

завідувач кафедри природничо-математичної освіти та 

інформаційних технологій КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» (голова 

оргкомітету) 

Чебаненко Наталя 

Олегівна 

методист кафедри природничо-математичних дисциплін 

та інформаційних технологій науково-методичної 

лабораторії інформатики, дистанційної та STEM - освіти 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (відповідальний секретар оргкомітету) 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних 

технологій: 
Котлик Сергій 

Валентинович  

 

 

Ломовцев Павло 

Борисович 

директор навчально-наукового інституту комп`ютерних 

систем і технологій «Індустрія 4.0» імені                    

П.М. Платонова, кандидат технічних наук, доцент 

(голова журі) 

декан факультету комп`ютерної інженерії, 

програмування та кіберзахисту, кандидат технічних 

наук, доцент Одеської національної академії харчових 

технологій (заступник голови журі) 

Кіт Ігор  

Володимирович 

 

 

 

Корнієнко Юрій 

Костянтинович 

 

Мітрофанова Наталя 

Федорівна 

 

Попков Денис 

Миколайович 

учитель Одеської спеціалізованої загальноосвітньої    

школи І-ІІІ ступенів «Освітні ресурси та технологічний 

тренінг» № 94 з поглибленим вивченням івриту та 

інформаційних технологій Одеської міської ради 

Одеської області 

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

інформаційних технологій та кібербезпеки Одеської 

національної академії харчових технологій 

асистент кафедри інформаційних технологій та 

кібербезпеки Одеської національної академії харчових 

технологій 

директор центру комп’ютерних технологій Одеської 

національної академії харчових технологій  

Селіванова Алла 

Віталіївна 

кандидат технічних наук, доцент кафедри 

інформаційних технологій та кібербезпеки Одеської 

національної академії харчових технологій 

Снігур Тетяна 

Сергіївна 

 

асистент кафедри інформаційних технологій та 

кібербезпеки Одеської національної академії харчових 

технологій  

 



ЕКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Мічуріна Ганна 

Вікторівна 

директор Одеського ресурсно-технологічного центру                  

ОРТ - Україна, провідний спеціаліст відділу досліджень 

та розробок ОРТ СНГ України 

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового 

навчання: 

Ягоднікова Вікторія 

Вікторівна 

завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради» (голова оргкомітету) 

Нікітенко Регіна 

Іванівна 

завідувач науково-методичної лабораторії здоров’я, 

фізичної культури, технологій та предмета «Захист 

Вітчизни» КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (відповідальний секретар 

оргкомітету) 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з обслуговуючої праці: 

Гайдук Наталія 

Олексіївна 

 

Голумбієвська Ніна 

Табрисівна 

начальник управління освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Саратської районної державної адміністрації (голова 

журі) 

учитель Одеської загальноосвітньої школи № 18               

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

(заступник голови журі) 

Караулан Марія 

Степанівна 

Кваша Євгенія 

Микитівна 

Парпалак Вероніка 

Володимирівна 

Орел Марина  

Василівна 

Бойштян Катерина 

Сергіївна 

завідувач КУ «Саратський РМК з питань освіти» 

Саратської районної ради Одеської області 

учитель Михайлівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів -ДНЗ 

(ясла-садок)» Саратської районної ради Одеської області 

учитель Новоселівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів -

ліцей» Саратської районної ради Одеської області 

учитель Розівської ЗОШ І-ІІ ступенів Саратської районної 

ради Одеської області 

керівник гуртка КЗ «Саратський районний Будинок 

дитячої творчості» Саратської районної ради Одеської 

області 

Лозенко Наталія  

Володимирівна 

учитель Одеської загальноосвітньої школи №92                    

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

Нані Світлана 

Миколаївна 

учитель Слобідської загальноосвітньої школи                         

І-ІІІ ступенів Кодимського району Одеської області 

Нікітенко Регіна 

Іванівна 

завідувач науково-методичної лабораторії здоров’я, 

фізичної культури, технологій та предмета «Захист 

Вітчизни» КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради»  

Саламатіна Алла 

Володимирівна 

учитель Успенівської загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів Саратського району Одеської області 

 

 

 



Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з технічної праці: 

Положаєнко Сергій 

Анатолійович 

 

Бухтій Ольга 

Володимирівна 

 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

комп’ютерних систем управління Одеського 

національного політехнічного університету (голова журі) 

учитель Нерубайського навчально-виховного комплексу 

«школа – гімназія» Біляївського району Одеської області 

(заступник голови журі) 

Адаменко Олег 

Олександрович 

методист з технологій Чорноморського міського 

методичного кабінету 

Куликов Андрій 

Васильович 

учитель Матроського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Ізмаїльської районної 

ради Одеської області 

Лук’янчук Олександр 

Анатолійович 

Модвал Сергій 

Вікторович 

Гаркуша Олександр 

Борисович 

Комишан Роман 

Васильович 

Голтян Світлана 

Григорівна 

учитель К-Балківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Саратської 

районної ради Одеської області. 

учитель Ярославської ЗОШ І-ІІІ ступенів Саратської 

районної ради Одеської області 

учитель Михайлівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ 

(ясла-садок)» Саратської районної ради Одеської області 

учитель Саратського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» 

Саратської районної ради Одеської області 

учитель Новоселівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-

ліцей» Саратської районної ради Одеської області 

Цисар Андрій 

Анатолійович 

учитель Дальницької загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської області 

ЕКСПЕРТИ-КОНСУЛЬТАНТИ ОЛІМПІАДИ: 

Коєва Марина 

Миколаївна 

учитель Великодолинського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

гімназія» Овідіопольського району Одеської області 

Молчанов Борис 

Григорович 

учитель Одеської загальноосвітньої школи №63                       

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області  

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови 

та літератури: 

Ягоднікова Вікторія 

Вікторівна 

 

Бузіян Наталя 

Степанівна 

завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (голова оргкомітету) 

методист науково-методичної лабораторії української 

мови і літератури, зарубіжної літератури, мов та 

літератур національних меншин кафедри суспільно-

гуманітарної освіти КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» 

(відповідальний секретар оргкомітету) 

 

 



Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та 

літератури: 

Касім Галина  

Юріївна 

кандидат філологічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова (голова 

журі) 

Яковенко Людмила 

Іванівна 

доцент Одеського національного університету                          

імені І. І. Мечникова (заступник голови журі) 

Беспаленко Дар’я 

Ігорівна  

магістр, аспірант Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова 

Потапова Людмила 

Анатоліївна 

учитель Одеської спеціалізованої школи № 121                    

І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов 

Одеської міської ради Одеської області 

ЕКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Кушнір Тетяна 

Миколаївна 

учитель Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія № 7 – спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови» Одеської 

міської ради Одеської області 

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з молдовської 

мови та літератури: 

Ягоднікова Вікторія 

Вікторівна 

завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (голова оргкомітету) 

Галупа Наталія  

Іванівна 

учитель Крутоярівської загальноосвітньої школи                         

І-ІІІ ступенів Білгород-Дністровського району Одеської 

області (відповідальний секретар оргкомітету) 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з молдовської мови та 

літератури: 

Фєтєску Лариса 

Іванівна 

методист науково-методичної лабораторії української 

мови і літератури, зарубіжної літератури, мов та 

літератур національних меншин кафедри суспільно-

гуманітарної освіти КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» (голова 

журі) 

Стайку Мила 

Михайлівна 

учитель Орловської загальноосвітньої школи                       

І-ІІІ ступенів Ренійського району Одеської області 

(заступник голови журі) 

Дякону Марія  

Павлівна 

 

учитель Озернянської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської 

області 

Цинцар Валентина  

Денисівна 

учитель Фуратівської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів Саратської районної ради Одеської області 

ЕКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Пасат Олександра 

Олександрівна 

 

учитель Крутоярівської загальноосвітньої школи                         

І-ІІІ ступенів Білгород-Дністровського району Одеської 

області 



Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з болгарської 

мови та літератури: 

Ягоднікова Вікторія 

Вікторівна 

 

Бузіян Наталя 

Степанівна 

завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (голова оргкомітету) 

методист науково-методичної лабораторії української 

мови і літератури, зарубіжної літератури, мов та 

літератур національних меншин кафедри суспільно-

гуманітарної освіти КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» 

(відповідальний секретар оргкомітету) 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з болгарської мови та 

літератури: 

Колесник Валентина 

Олександрівна 

професор філологічних наук Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова (голова журі) 

Георгієва Світлана 

Іванівна 

кандидат філологічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

(заступник голови журі) 

Драгнєва Світлана 

Іванівна 

викладач болгарської мови та літератури, віце-президент 

Асоціації болгар в Україні 

Кара Наталя 

Василівна  

учитель обласного закладу «Спеціалізована 

загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія 

імені Г. С. Раковського» 

Карагуца Євдокія  

Іванівна 

учитель Кальчевської загальноосвітньої школи                     

І-ІІІ ступенів Болградського району Одеської області 

Кисса Валентина 

Опанасівна 

учитель Главанської загальноосвітньої школи                     

І-ІІІ ступенів Арцизького району Одеської області 

Лахнєва Діана  

Станчева 

 

старший викладач болгарської мови та літератури Одеської 

загальноосвітньої школи № 31 I-III ступенів Одеської 

міської ради Одеської області, відряджена Міністерством 

освіти і науки Республіки Болгарія 

Радолова Світлана 

Вікторівна 

учитель Центру дитячої та юнацької творчості 

Ізмаїльського району Одеської області 

Арнаудова Росіца 

Іванівна 

старший викладач болгарської мови та літератури Одеської 

загальноосвітньої школи № 31 I-III ступенів Одеської 

міської ради Одеської області 

ЕКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Стоянова Дарина 

Іванівна 

кандидат філологічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови 

та літератури: 

Ягоднікова Вікторія 

Вікторівна 

завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (голова оргкомітету) 

  



Карайван Наталя 

Іванівна 

методист науково-методичної лабораторії української 

мови та української літератури, зарубіжної літератури, 

мов і літератур національних меншин кафедри 

суспільно-гуманітарної освіти КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» 

(відповідальний секретар оргкомітету) 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та 

літератури: 

Гукова Ліна  

Миколаївна 

кандидат філологічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

(голова журі) 

Беньковська Ганна 

Дмитрівна 

старший викладач Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова  

Козлов Сергій 

Михайлович 

заслужений учитель України, учитель-методист  

Одеської спеціалізованої школи № 121 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов Одеської 

міської ради Одеської області 

Трімбач Леннора 

Володимирівна 

заслужений учитель України, учитель російської мови та 

літератури Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія № 2 – спеціалізована загальноосвітня школа     

І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» 

Одеської міської ради Одеської області 

Фоміна Людмила 

Федорівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української та російської мов Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова 

ЕКСПЕРТ– КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Коршко Олена  

Петрівна 

кандидат педагогічних наук, учитель Одеської гімназії 

№ 1 імені А .П. Бистріної Одеської міської ради 

Одеської області, викладач кафедри суспільно-

гуманітарної освіти КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» 

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з мови іврит: 

Ягоднікова Вікторія 

Вікторівна 

 

Пєршин Євген 

Вікторович 

завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (голова оргкомітету) 

лаборант КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (відповідальний секретар 

оргкомітету) 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з мови іврит: 

Дрєєрман Марк 

Григорович  

кандидат педагогічних наук, ректор Одеського 

Єврейського університету (голова журі) 

Щербатюк Раїса 

Іванівна 

учитель Одеської спеціалізованої школи I-III ступенів 

«Освітні ресурси та технологічний тренінг» № 94 з 

поглибленим вивченням івриту та інформатики 

Одеської міської ради Одеської області (заступник 



голови журі) 

Вінер Габріель учитель Одеського приватного навчально-виховного 

комплексу «Дошкільний навчальний заклад-

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів    

«Ор Самеах» Одеської області 

Вульф Хані учитель Одеської спеціалізованої школи I-III ступенів з 

поглибленим вивченням івриту та англійської мови 

«Хабад-Ор Авнер» 

Ехт Лея Рахель  учитель Одеського приватного навчально-виховного 

комплексу «Дошкільний навчальний заклад-

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів    

«Ор Самеах» Одеської області 

Хольцберг Бат Шева учитель Одеської спеціалізованої школи I-III ступенів з 

поглибленим вивченням івриту та англійської мови 

«Хабад-Ор Авнер» 

ЕКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Бережна Наталя 

Миколаївна 

учитель Одеської спеціалізованої школи I-III ступенів 

«Освітні ресурси та технологічний тренінг» № 94 з 

поглибленим вивченням івриту та інформатики 

Одеської міської ради Одеської області 

Оргкомітет ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з новогрецької 

мови: 

Ягоднікова Вікторія 

Вікторівна 

завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти     

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (голова оргкомітету) 

Пєршин Євген 

Вікторович 

лаборант КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (відповідальний секретар 

оргкомітету) 

Журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з новогрецької мови: 

Подковирофф  

Нанушка 

старший викладач Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова (голова журі) 

Григорович Олена 

Володимирівна 

старший викладач Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова (заступник голови 

журі) 

Кости Раня учитель Одеської загальноосвітньої школи № 118                 

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 

ЕКСПЕРТ- КОНСУЛЬТАНТ ОЛІМПІАДИ: 

Парадисопулос 

Софроніс  

директор Одеської філії Грецького Фонду Культури 

 

 

Заступник начальника управління –  

начальник відділу професійної освіти  

управління дошкільної, загальної середньої  

та професійної освіти        Т. М. Абозіна 



Додаток 2 

до наказу Департаменту освіти і науки 

Одеської облдержадміністрації 

від «07»12. 2018 р. № 340/ОД 
 

 

Графік 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2018/2019 навчальному році  

 

12 січня фізика (теоретичний тур) 

13 січня фізика (практичний тур) 

19 січня трудове навчання 

19 січня українська мова і література 

19 січня хімія 

20 січня математика  

20 січня історія 

26 січня біологія 

26 січня іноземна мова (теоретичний тур) 

27 січня іноземна мова (практичний тур) 

27 січня географія 

27 січня математика 

02-03 лютого інформатика 

09 лютого інформаційні технології  

10 лютого економіка 

15 лютого екологія 

16 лютого астрономія 

16 лютого російська мова 

17 лютого правознавство 

19 лютого іврит 

23 лютого молдовська мова і література 

23 лютого болгарська мова і література 

01 березня новогрецька мова 

02 березня польська мова 
 

 

 

 

 

Заступник начальника управління –  

начальник відділу професійної освіти  

управління дошкільної, загальної середньої  

та професійної освіти        Т. М. Абозіна 

 

 



ВІЗИ: 

Заступник начальника управління –  

начальник відділу професійної освіти  

управління дошкільної, загальної середньої  

та професійної освіти        Т. М. Абозіна 

 

Начальник відділу дошкільної та  

загальної середньої освіти управління  

дошкільної, загальної середньої та 

професійної освіти        І. А. Коваль 

 

Головний спеціаліст – юрисконсульт      В. В. Діордіца 

 

В. о. ректора академії         Л.К.Задорожна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


