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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені А.С. МАКАРЕНКА

Н А К А З

£*<Р S J ,U V 8  м. Суми №

Про затвердження складу 
комісій для організації та 
проведення Всеукраїнських 
олімпіад Сумського державного 
педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка у 2020 році

Відповідно до розділу VIII, пункту 1. абз.8 Умов прийому на навчання 
до закладів вищої освіти в 2020 році затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України від 11.10.2019 року № 1285, зареєстрованих 
Міністерством юстиції України від 02.12.2019 року № 1192/34163, Положення 
про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 
2016 року № 1587, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 10 
січня 2017 року № 16/29884, Порядку проведення Всеукраїнських олімпіад для 
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
ухваленого рішенням вченої ради університету 26 листопада 2018 року, 
протокол № 4, службових записок керівників структурних підрозділів 
університету та рішення приймальної комісії від 20.12.2019 року, протокол 
№  66

НАКАЗУЮ:
З метою якісної організації та проведення Всеукраїнських олімпіад 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти 

(надалі -  Всеукраїнські олімпіади) затвердити наступні склади комісій за

предметами:



1. Предметно-методичні комісії (розробка завдань Всеукраїнської олімпіади, 

встановлення критеріїв оцінювання робіт її учасників та безпосереднє 

проведення) 

з біології:

1. Вакал Анатолій Петрович (доцент кафедри загальної біології та екології);

2. Міронець Людмила Петрівна (доцент кафедри загальної біології та екології);

3. Говорун Олександр Володимирович (доцент кафедри біології людини та 

тварин).

з географії:

1. Корнус Анатолій Олександрович (доцент кафедри загальної та регіональної 

географії);

2. Сюткін Сергій Іванович (доцент кафедри загальної та регіональної 

географії);

3. Корнус Олеся Григорівна (доцент кафедри загальної та регіональної 

географії).

з хімії:

1. Бабенко Олена Михайлівна (доцент кафедри хімії та МНХ);

2. Скляр Анатолій Михайлович (доцент кафедри хімії та МНХ);

3. Харченко Юлія Володимирівна (доцент кафедри хімії та МНХ). 

з математики:

1. Одінцова Оксана Олександрівна (доцент кафедри математики);

2. Лукашова Тетяна Дмитрівна (доцент кафедри математики);

3. Хворостіна Юрій Вячеславович (ст. викладач кафедри математики);

4. Мартиненко Олена Вікторівна (доцент кафедри математики), 

з фізики:

1. Каленик Михайло Вікторович (доцент кафедри фізики та МНФ);

2. Салтикова Алла Іванівна (доцент кафедри фізики та МНФ);

3. Завражна Олена Михайлівна (доцент кафедри фізики та МНФ).

2. Комісії організаційного комітету (методичне забезпечення та вирішення 

організаційних питань з проведення Всеукраїнської олімпіади)



з біології:

1. Генкал Світлана Едуардівна (доцент кафедри біології людини та тварин);

2. Карпенко Ольга Віталіївна (зав. лабораторією кафедри загальної біології та 

екології);

3. Литвиненко Юлія Іванівна (доцент кафедри загальної біології та екології), 

з географії:

1. Завгородня Юлія Володимирівна (зав. лабораторією кафедри загальної та 

регіональної географії);

2. Сюткін Сергій Іванович (доцент кафедри загальної та регіональної 

географії);

3. Данильченко Олена Сергіївна (ст. викладач кафедри загальної та 

регіональної географії).

з хімії:

1. Бабенко Олена Михайлівна (доцент кафедри хімії та МНХ);

2. Більченко Михайло Миколайович (доцент кафедри хімії та МНХ);

3. Бондаренко Наталія Олександрівна (ст. лаборант кафедри хімії та МНХ). 

з математики:

1. Страх Олександр Петрович (ст. викладач кафедри математики);

2. Кіблицька Ольга Вікторівна (лаборант кафедри математики);

3. Бозіяк Ольга Анатоліївна (ст. лаборант кафедри математики), 

з фізики:

1. Ткаченко Юлія Анатоліївна (лаборант кафедри фізики та МНФ);

2. Прилипко Тетяна Василівна (зав. лабораторією кафедри фізики та МНФ);

3. Дєдушева Інна Володимирівна (ст. лаборант кафедри фізики та МНФ).

3. Апеляційні комісії (розгляд апеляцій щодо виникнення питань 

правильності та об’єктивності оцінювання виконаних завдань учасником 

Всеукраїнської олімпіади) 

з біологи, географи, хіми:

1. Касьяненко Геннадій Якович (доцент кафедри хімії та МНХ) -  голова 

комісії.
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2. Шевченко Ірина Вікторівна (лаборант кафедри біології людини та тварин) -  

секретар комісії.

Члени комісії:

1. Генкал Світлана Едуардівна (доцент кафедри біології людини та тварин) -  

з біології;

2. Данильченко Олена Сергіївна (ст. викладач кафедри загальної та 

регіональної географії) -  з географії:

3. Бондаренко Наталія Олександрівна (ст. лаборант кафедри хімії та МНХ) -
• ••• з хімії:

з математики, фізики:

1. Лиман Федір Миколайович (професор кафедри математики) -  голова 

комісії);

2. Погребний Валерій Данилович (доцент кафедри математики) -  секретар 

комісії;

3. Шкурдода Юрій Олексійович (доктор ф-м наук кафедри фізики) -  член 

комісії.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора -

Пшеничну Л.В. А

Ю.О. Ляннон



з

Перший, проректор

(  Л.В. ПШЕНИЧНА

« ( / £  » *•' /< ^ < _ 2019 р.

Відповідальний секретар приймальної комісії

Ю.В. ХВОРОСТІНА

2019 р.

Провідний юрисконсульт юридичного відділу 

_ В.М. ЧЕРКАШИН

2019 р.

Проект наказу підготував 
начальник Центру професійно- 

дації та вступу на

Я.В. ЛЕОНЕНКО

^  2019 р.

список розсилки:
Приймальна комісія - 1 екз. 
ПГФ- 1 екз.
ФМФ -  1 екз.


