ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
18.02.2019 № 87/0/212-19
СКЛАД
учасників відбірково-тренувальних зборів для підготовки до участі в
ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
2018/2019 навчального року
Розділ “Українська мова та література”
1.
Леонович Олександра Анатоліївна, учениця 8 класу Павлоградської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 Павлоградської міської ради;
2.
Брівка Карина Олексіївна, учениця 9 класу Першотравенської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 Першотравенської міської ради;
3.
Мавдрик Катерина Олександрівна, учениця 9 класу Водянської філії
комунального закладу “Мар’є-Дмитрівська опорна загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів” Девладівської сільської ради Софіївського району;
4.
Панкєєв Микола Сергійович, учень 10 класу комунального закладу
“Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня – гімназія”;
5.
Юхимець Тетяна Сергіївна, учениця 10 класу Криворізької
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 121 Криворізької міської ради;
6.
Плешивцева Ірина Олексіївна, учениця 11 класу Криворізької
гімназії № 95 Криворізької міської ради;
7.
Сівак Анастасія Вадимівна, учениця 11 класу комунального закладу
“Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня – гімназія”
Розділ “Історія”
1.
Жадько Микита Сергійович, учень 8 класу Вільногірської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;
2.
Заверуха Кирило Андрійович, учень 8 класу комунального закладу
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 13”;
3.
Назаров Данило Олександрович, учень 8 класу Криворізького
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія-ліцей академічного
спрямування” Криворізької міської ради;
4.
Гайт Віталій Олегович, учень 9 класу комунального закладу
“Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня –
колегіум № 16” Кам’янської міської ради;
5.
Страсбургер Олександр Михайлович, учень 9 класу середньої
загальноосвітньої школи № 6 – загальноосвітнього навчального закладу І–ІІІ
ступенів (м. Новомосковськ);

6.
Чередніченко Олександр Володимирович, учень 9 класу
комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів № 23”;
7.
Гринько Євгеній Ігорович, учень 10 класу Криворізької
загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів № 75 Криворізької міської ради;
8.
Коваленко Артур Владиславович, учень 10 класу комунального
закладу “Перещепинський опорний освітній заклад” (Новомосковський район);
9.
Харкавенко Владислав Богданович, учень 11 класу комунального
закладу “Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня – гімназія”;
10.
Швець Владислав Віталійович, учень 11 класу Криворізького
Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради
Розділ “Англійська мова”
1.
Вініченко Артем Романович, учень 9 класу комунального закладу
“Навчально-виховний комплекс “Гімназія № 11 – спеціалізована школа з
поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – дошкільний навчальний
заклад “Еврика” Кам’янської міської ради;
2.
Іщенко Вероніка Олександрівна, учениця 9 класу комунального
закладу освіти “Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних
мов” Дніпровської міської ради;
3.
Осьмак Тимофій Вікторович, учень 10 класу Криворізької гімназії
№ 95 Криворізької міської ради;
4.
Коваленко Богдана Тарасівна, учениця 10 класу комунального
закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 148” “спеціалізована школа –
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) “Планета Щастя” Дніпровської
міської ради;
5.
Захарова Вікторія Олексіївна, учениця 11 класу Криворізької
спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 107 з поглибленим вивченням
англійської мови Криворізької міської ради;
6.
Іванова Діана Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу
“Навчально-виховний комплекс “Гімназія № 11 – спеціалізована школа з
поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – дошкільний навчальний
заклад “Еврика” Кам’янської міської ради;
7.
Куждін Максим Олександрович, учень 11 класу Криворізької
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 114 Криворізької міської ради
Розділ “Географія”
1.
Біленко Юлія Олегівна, учениця 8 класу комунального закладу
“Середня загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської ради;
2.
Леонович Олександра Анатоліївна, учениця 8 класу Павлоградської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 Павлоградської міської ради;
3.
Мокляк Владислав Миколайович, учень 9 класу Синельниківської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 Синельниківської міської ради;

4.
Яловенко Юлія Сергіівна, учениця 9 класу комунального закладу
загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради;
5.
Буденюк Євгеній Андрійович, учень 10 класу комунального закладу
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 2 І–ІІІ ступенів”
Верхньодніпровської районної ради;
6.
Маломуж Володимир Володимирович, учень 10 клас комунального
закладу освіти “Криворізький ліцей-інтернат для сільської молоді”;
7.
Шишкіна Поліна Вікторівна, учениця 10 класу комунального
закладу “Середня загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської ради;
8.
Бакум Антон Владиславович, учень 11 клас комунального закладу
загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради;
9.
Дешева Дар’я Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу
загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради;
10.
Ярова Ірина Дмитрівна, учениця 11 класу комунального закладу
“Середня загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської ради
Розділ “Інформатика”
1.
Дяченко Ярослав Олегович, учень 9 класу комунального закладу
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;
2.
Словак Костянтин Романович, учень 9 класу Криворізького
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія-ліцей академічного
спрямування” Криворізької міської ради;
3.
Уланов Віктор Сергійович, учень 9 класу комунального закладу
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;
4.
Халік Сергій Олександрович, учень 9 класу комунального закладу
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;
5.
Денисов Костянтин Ігорович, учень 10 класу комунального закладу
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;
6.
Караваєв Іван Олександрович, учень 10 класу комунального закладу
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного
профілю”;
7.
Карпусь Артур Дмитрович, учень 10 класу комунального закладу
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;
8.
Перекопський Михайло Андрійович, учень 10 класу комунального
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської
міської ради;
9.
Сивошапка Ілля Олександрович, учень 10 класу комунального
закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізикоматематичного профілю”;

10.
Погуляка Богдан Олександрович, учень 11 класу комунального
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської
міської ради;
11.
Фоменко Олег Володимирович, учень 11 класу комунального
закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізикоматематичного профілю”;
12.
Фурсін Михайло Володимирович, учень 11 класу комунального
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської
міської ради
Розділ “Інформаційні технології”
1.
Бойченко Ксенія Андріївна, учениця 10 класу комунального закладу
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного
профілю”;
2.
Вінніченко Анастасія Володимирівна, учениця 10 класу
комунального закладу освіти “Фінансово-економічний ліцей” Дніпровської
міської ради;
3.
Данилов Олег Миколайович, учень 10 класу Криворізької
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 130 Криворізької міської ради;
4.
Довженко Роман Олександрович, учень 10 класу комунального
закладу загальної середньої освіти ІІ–ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;
5.
Котенко Олександра Павлівна, учениця 10 класу Криворізького
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного
спрямування” Криворізької міської ради;
6.
Рябоволенко Софія Володимирівна, учениця 10 класу комунального
закладу “Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня – гімназія”;
7.
Максимова Вікторія Дмитрівна, учениця 11 класу Криворізького
Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради;
8.
Нечаєв Владислав Сергійович, учень 11 класу Павлоградської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;
9.
Новосьолова Аліна Олександрівна, учениця 11 класу комунального
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської
міської ради;
10.
Ракша Вадим Васильович, учень 11 класу комунального закладу
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;
11.
Терещенко Дмитро Ігорович, учень 11 класу Тернівського
професійного гірничого ліцею;
12.
Тюріна Олександра Станіславівна, учениця 11 класу комунального
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при

Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської
міської ради;
13.
Шевцов Андрій Вікторович, учень 11 класу комунального закладу
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради
Розділ “Математика”
1.
Гулега Нікіта Ігорович, учень 8 класу комунального закладу освіти
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;
2.
Єгоров Максим Антонович, учень 8 класу комунального закладу
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;
3.
Козачук Анна Сергіївна, учениця 8 класу Криворізького
Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради;
4.
Левицький Герман Олегович, учень 8 класу комунального закладу
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного
профілю”;
5.
Павленко Юлія Олександрівна, учениця 8 класу комунального
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської
міської ради;
6.
Писаревський Захар Михайлович, учень 8 класу комунального
закладу “Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;
7.
Гечу Іван Васильович, учень 9 класу комунального закладу освіти
“Середня загальноосвітня школа № 69” Дніпровської міської ради;
8.
Рисаков Богдан Максимович, учень 9 класу комунального закладу
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного
профілю”;
9.
Семиволос Євгеній Артемович, учень 9 класу комунального закладу
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного
профілю”;
10.
Спиридонов Іван Андрійович, учень 9 класу Криворізької гімназії
№ 95 Криворізької міської ради;
11.
Арчаков Всеволод Костянтинович, учень 10 класу комунального
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської
міської ради;
12.
Заєць Микола Миколайович, учень 10 класу Криворізького
Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради;
13.
Костенко Роман Тарасович, учень 10 класу комунального закладу
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного
профілю”;
14.
Перекопський Михайло Андрійович, учень 10 класу комунального
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при

Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської
міської ради;
15.
Волков Гліб Юрійович, учень 11 класу комунального закладу освіти
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;
16.
Воротинцева Марія Євгенівна, учениця 11 класу комунального
закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізикоматематичного профілю”;
17.
Зелікман Борис Владиславович, учень 11 класу комунального
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської
міської ради;
18.
Кравчук Іван Андрійович, учень 11 класу Марганецької
спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 9 з поглибленим
вивченням окремих предметів Марганецької міської ради;
19.
Сафонов Нікіта Олександрович, учень 11 класу комунального
закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізикоматематичного профілю”
Розділ “Німецька мова”
1.
Романів Софія Андріївна, учениця 9 класу Криворізької
спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 20 з поглибленим
вивченням німецької мови Криворізької міської ради;
2.
Тяпкіна Софія Олексіївна, учениця 9 класу Криворізької
спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;
3.
Кучер Дар’я Юріївна, учениця 10 класу комунального закладу
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 53 з поглибленим
вивченням німецької мови” Дніпровської міської ради;
4.
Щербіна Гліб Геннадійович, учень 10 класу комунального закладу
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 53 з поглибленим
вивченням німецької мови” Дніпровської міської ради;
5.
Іванова Карина Євгенівна, учениця 11 класу комунального закладу
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 53 з поглибленим
вивченням німецької мови” Дніпровської міської ради;
6.
Коряка Анна Вікторівна, учениця 11 класу Криворізької
спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 20 з поглибленим
вивченням німецької мови Криворізької міської ради
Розділ “Правознавство”
1.
Білоножко Даніїл Андрійович, учень 9 класу Криворізької гімназії
№ 127 Криворізької міської ради;
2.
Кожеурова Марія Павлівна, учениця 9 класу Павлоградської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 Павлоградської міської ради;
3.
Ткаліч Катерина Костянтинівна, учениця 9 класу комунального
закладу освіти “Спеціалізована школа № 13” Дніпровської міської ради;

4.
Чорна Марія Костянтинівна, учениця 9 класу комунального закладу
“Нікопольська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 5”;
5.
Бабич Поліна Анатоліївна, учениця 10 класу комунального закладу
“Середня загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської ради;
6.
Сіда Юлія Анатоліївна, учениця 10 класу середньої
загальноосвітньої школи № 18 – загальноосвітнього навчального закладу І–ІІІ
ступенів (м. Новомосковськ);
7.
Шевченко Євген Русланович, учень 10 класу Криворізької гімназії
№ 127 Криворізької міської ради;
8.
Герасимов Тарас Олександрович, учень 11 класу комунального
закладу “Тернівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 5 Тернівської
міської ради”;
9.
Кузьменко Валерія Борисівна, учениця 11 класу комунального
закладу освіти ”Фінансово-економічний ліцей” Дніпровської міської ради;
10.
Новак Дмитро Євгенович, учень 11 класу Першотравенської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3
Розділ “Російська мова та література”
1.
Коведа Діана Володимирівна, учениця 9 класу комунального
закладу освіти “Cередня загальноосвітня школа № 26” Дніпровської міської
ради;
2.
Низова Анна Сергіївна, учениця 9 класу комунального закладу
освіти “Навчально-виховний комплекс № 99 “багатопрофільна гімназія – школа
І ступеня – дошкільний навчальний заклад” Дніпровської міської ради;
3.
Лобода Юлія Олександрівна, учениця 10 класу комунального
закладу освіти “Гімназія № 1” Дніпровської міської ради;
4.
Овечкіна Катерина Сергіївна, учениця 10 класу комунального
закладу освіти “Гімназія № 1” Дніпровської міської ради;
5.
Гичко Марія Олександрівна, учениця 11 класу Криворізької
загальноосвітньої спеціалізованої школи I–III ступенів № 4 з поглибленим
вивченням іноземних мов Криворізької міської ради;
6.
Пілюсова Анастасія Володимирівна, учениця 11 класу
Петропавлівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 з професійним
навчанням Петропавлівської районної ради
Розділ “Трудове навчання”
1.
Дірінг Анастасія Олексіївна, учениця 9 класу комунального закладу
“Тернівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 6 Тернівської міської ради”;
2.
Єрофеєнко Крістіна Олексіївна, учениця 9 класу Марганецької
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 Марганецької міської ради;
3.
Крупеня Марк Валентинович, учень 9 класу Криворізької гімназії
№ 95 Криворізької міської ради;
4.
Лєпєхов Олександр Дмитрович, учень 9 класу комунального
закладу “Тернівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 4 Тернівської
міської ради”;

5.
Лисяк Анастасія Вадимівна, учениця 9 класу Криворізької
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 32 Криворізької міської ради;
6.
Бутовський Дмитро Вікторович, учень 10 класу Криворізької
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 32 Криворізької міської ради;
7.
Карабут Катерина Дмитрівна, учениця 11 класу комунального
закладу “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад –
дошкільний навчальний заклад” № 13” Кам’янської міської ради;
8.
Лукашева Вікторія Сергіївна, учениця 11 класу комунального
закладу “Тернівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 7 Тернівської
міської ради”;
9.
Хімчак Максим Валерійович, учень 11 класу Криворізької гімназії
№ 91 Криворізької міської ради;
10.
Чепурко Євгенія Олександрівна, учениця 11 класу комунального
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 52” Дніпровської міської
ради
Розділ “Французька мова”
1.
Боголюбова Анастасія Владиславівна, учениця 9 класу
комунального закладу “Олександрівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів”
Дніпровської районної ради;
2.
Ковальчук Ярослава Григорівна, учениця 9 класу комунального
закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з
поглибленим вивченням французької мови” Дніпровської міської ради;
3.
Морозова Ксенія Владиславівна, учениця 10 класу комунального
закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з
поглибленим вивченням французької мови” Дніпровської міської ради;
4.
Павлова Стефанія Олександрівна, учениця 10 класу комунального
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 81” Дніпровської міської
ради;
5.
Віскунов Максим Андрійович, учень 11 класу комунального закладу
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з поглибленим
вивченням французької мови” Дніпровської міської ради;
6.
Менчук Арина Ігорівна, учениця 11 класу комунального закладу
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І–ІІІ ступенів
№ 26”
Розділ “Хімія”
1.
Ігнатов Максим Юрійович, учень 8 класу Криворізької
загальноосвітньої спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 4 з поглибленим
вивченням іноземних мов Криворізької міської ради;
2.
Коваленко Єгор Ігорович, учень 8 класу комунального навчального
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;
3.
Спицький Ярослав Олексійович, учень 8 класу комунального
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 76” Дніпровської міської
ради;

4.
Варакута Артем Миколайович, учень 9 класу комунального закладу
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного
профілю”;
5.
Розуменко Владислав Юрійович, учень 9 класу комунального
закладу “Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І–ІІІ
ступенів № 26”;
6.
Драницька Серафіма Володимирівна, учениця 10 класу
комунального закладу освіти “Святовасилівська середня загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів Святовасилівської сільської ради Солонянського району”;
7.
Кущ Юлія Вікторівна, учениця 10 класу Криворізької
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 110 Криворізької міської ради;
8.
Криворучко Марія Сергіївна, учениця 11 класу комунального
закладу освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат
“Дніпро”;
9.
Кривохіна Маргарита Борисівна, учениця 11 класу комунального
закладу загальної середньої освіти ІІ–ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей.
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ГРАФІК
проведення відбірково-тренувальних зборів для підготовки до участі
в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
2018/2019 навчального року
1.

Українська мова та література – 26.02 – 01.03.2019 р. на базі КЗВО

“Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”;
2.
Історія – 25.02 – 01.03.2019 р. на базі КЗВО “Дніпровська академія
неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”;
3.
Англійська мова – 26.02 – 01.03.2019 р. на базі КЗВО “Дніпровська
академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”;
4.
Астрономія – 25.02 – 01.03.2019 р. на базі КЗВО “Дніпровська
академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”;
5.
Географія – 25.02 – 01.03.2019 р. на базі КЗВО “Дніпровська
академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”;
6.
Економіка – 25.02 – 01.03.2019 р. на базі Університету митної
справи та фінансів;
7.
Інформатика – 25.02 – 01.03.2019 р. на базі КЗВО “Дніпровська
академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”;
8.
Інформаційні технології – 25.02 – 01.03.2019 р. на базі КЗВО
“Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”
та комунального закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій
при

Дніпровському

національному

університеті

імені

Олеся

Гончара”

Дніпровської міської ради;
9.
Математика – 22.02 – 26.02.2019 р. на базі КЗВО “Дніпровська
академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”;
10.
Німецька мова – 25.02 – 27.02.2019 р. на базі КЗВО “Дніпровська
академія

неперервної

освіти”

Дніпропетровської

обласної

ради”

та

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
11.
Правознавство – 25.02 – 28.02.2019 р. на базі КЗВО “Дніпровська
академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”;

12.

Російська мова та література – 27.02 – 01.03.2019 р. на базі КЗВО

“Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”;
13.
Трудове навчання – 26.02 – 28.02.2019 р. на базі КЗВО “Дніпровська
академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”;
14.
Фізика – 25.02 – 01.03.2019 р. на базі КЗВО “Дніпровська академія
неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”;
15.
Французька мова – 26.02 – 28.02.2019 р. на базі КЗВО “Дніпровська
академія

неперервної

освіти”

Дніпропетровської

обласної

ради”

та

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
16.
Хімія – 25.02 – 01.03.2019 р. на базі Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара.
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СПИСОК
працівників закладів загальної середньої освіти та закладів вищої освіти,
задіяних у проведенні відбірково-тренувальних зборів
2018/2019 навчального року
1.
Бабенко Жанна Георгіївна, вчитель історії та правознавства
Криворізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 111 Криворізької міської
ради;
2.
Байбуз Олег Григорович, завідувач кафедри математичного
забезпечення ЕОМ факультету прикладної математики Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних
наук, доцент (за згодою);
3.
Безкровна Світлана Дмитрівна, вчитель інформатики Криворізького
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія-ліцей академічного
спрямування” Криворізької міської ради;
4.
Біляцька Валентина Петрівна, професор кафедри філології та
мовної комунікації Національного технічного університету “Дніпровська
політехніка”, доктор філологічних наук (за згодою);
5.
Бондік Ірина Георгієвна, вчитель інформатики комунального
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара”;
6.
Борщевич Лариса Вікторівна, доцент кафедри фізичної та
неорганічної хімії Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара, кандидат хімічних наук, доцент (за згодою);
7.
Буланий Олександр Павлович, доцент кафедри інформаційних
систем та технологій Університету митної справи та фінансів, кандидат фізикоматематичних наук (за згодою);
8.
Варгалюк Віктор Федорович, декан хімічного факультету
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор
хімічних наук, професор(за згодою);
9.
Вінніченко Алла Сергіївна, вчитель російської мови та зарубіжної
літератури комунального закладу загальної середньої освіти ІІ–ІІІ ступенів
гуманітарна гімназія імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради;
10. Глубенок Світлана Валентинівна, вчитель фізики Криворізького
Покровського ліцею Криворізької міської ради;
11. Голобородько Віра Анатоліївна, вчитель фізики Криворізького
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного
спрямування” Криворізької міської ради;
12. Гомілко Ігор Володимирович, доцент кафедри радіоелектроніки
факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського

національного університету імені Олеся Гончара, кандидат фізикоматематичних наук (за згодою);
13. Григор’єв Сергій Борисович, директор комунального закладу освіти
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради,
кандидат фізико-математичних наук;
14. Гришина Юлія Віталіївна, вчитель французької мови комунального
закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з
поглибленим вивченням французької мови” Дніпровської міської ради;
15. Гусєва Олена Володимирівна, заступник директора з навчальновиховної роботи комунального закладу освіти “Гімназія № 1” Дніпровської
міської ради;
16. Давлєтова Людмила Іванівна, вчитель історії та правознавства
комунального закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа
№ 9 з поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міської ради;
17. Даценко Вікторія Володимирівна, декан факультету економіки,
бізнесу та міжнародних відносин Університету митної справи та фінансів,
кандидат економічних наук, доцент (за згодою);
18. Дук Наталія Миколаївна, доцент кафедри фізичної та економічної
географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара,
кандидат географічних наук (за згодою);
19. Ентін Йосиф Абрамович, учитель інформатики комунального
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара”, кандидат
фізико-математичних наук;
20. Зеленська Любов Іванівна, завідуюча кафедрою фізичної та
економічної географії Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара, доктор педагогічних наук, професор (за згодою);
21. Золотухіна Лілія Олександрівна, завідувач кафедри цивільноправових дисциплін Дніпровського державного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент (за згодою);
22. Ким Лариса Андріївна, доцент кафедри романської філології
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат
філологічних наук (за згодою);
23. Кисельова Олена Михайлівна, декан факультету прикладної
математики, завідуюча кафедрою обчислювальної математики та математичної
кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара,
доктор фізико-математичних наук (за згодою);
24. Коваленко Валерій Сергійович, доцент кафедри фізичної та
неорганічної хімії Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара, кандидат хімічних наук, доцент (за згодою);
25. Коваленко Людмила Олександрівна, вчитель історії та
правознавства комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс
№ 12” загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія” Дніпровської
міської ради;

26. Коваленко Олег Вікторович, доцент кафедри математичного аналізу
і теорії функцій Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара, кандидат фізико-математичних наук (за згодою);
27. Ковальова
Наталія
Андріївна,
вчитель
правознавства
Павлоградської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 Павлоградської
міської ради;
28. Ковальова Ярослава Василівна, завідуюча кафедрою германської
філології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара,
кандидат філологічних наук (за згодою);
29. Козиненко Олександр Вікторович, аспірант кафедри математичного
аналізу і теорії функцій механіко-математичного факультету Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара (за згодою);
30. Кошова Оксана Вікторівна, викладач-методист регіонального
навчально-методичного центру інтенсивного навчання іноземних мов та
оцінювання рівня знань за системами міжнародних сертифікатів Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара (за згодою);
31. Кравець Володимир Іванович, учитель трудового навчання
Криворізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 32 Криворізької міської
ради;
32. Крилова Тетяна Юріївна, вчитель французької мови комунального
закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з
поглибленим вивченням французької мови” Дніпровської міської ради;
33. Кузічев Микола Миколайович, методист з інформаційних технологій
методичного центру управління освіти департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради;
34. Лисичарова Галина Олександрівна, доцент кафедри фізичної та
економічної географії Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара, кандидат педагогічних наук (за згодою);
35. Лягушин Сергій Федорович, учитель фізики комунального закладу
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного
профілю”, кандидат фізико-математичних наук;
36. Мінаєв Павло Євгенійович, студент факультету фізики, електроніки
та комп’ютерних систем Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара (за згодою);
37. Мірошник Наталія Петрівна, вчитель фізики комунального закладу
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;
38. Нікіфорова Тетяна Іванівна, вчитель фізики комунального закладу
освіти “Фінансово-економічний ліцей” Дніпровської міської ради;
39. Ніколаєв Тарас Геннадійович, старший викладач кафедри
економічної кібернетики Дніпровського національного університету імені
Олеся Гончара (за згодою);
40. Орлянський Олег Юрійович, доцент кафедри теоретичної фізики
факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара, кандидат фізикоматематичних наук (за згодою);

41. Парфінович Наталія Вікторівна, завідувач кафедри математичного
аналізу і теорії функцій Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара, доктор фізико-математичних наук, доцент (за згодою);
42. Пастушенко Наталія В’ячеславівна, вчитель російської мови та
літератури комунального закладу освіти “Навчально-виховне об’єднання № 28”
Дніпровської міської ради;
43. Петренко Валентина Миколаївна, вчитель німецької мови
комунального закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа
№ 53 з поглибленим вивченням німецької мови” Дніпровської міської ради;
44. Петрова Лариса Вадимівна, вчитель трудового навчання
Марганецької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 Марганецької міської
ради;
45. Пінчук Тамара Олексіївна, вчитель російської мови та літератури
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 26”
Дніпровської міської ради;
46. Поляков Олег Володимирович, директор комунального закладу
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного
профілю”, доцент кафедри математичного аналізу і теорії функцій
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат
фізико-математичних наук, доцент (за згодою);
47. Пуйто Альбіна Михайлівна, вчитель російської мови та літератури
комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 99
“багатопрофільна гімназія – школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад”
Дніпровської міської ради;
48. Рев’якіна Оксана Олександрівна, вчитель фізики комунального
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 34” Дніпровської міської
ради;
49. Родний Олег Володимирович, професор кафедри зарубіжної
літератури факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор
філософських наук (за згодою);
50. Роженков Валентин Миколайович, учитель історії комунального
закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 12” – загальноосвітній
навчальний заклад I ступеня – гімназія” Дніпровської міської ради;
51. Світленко Сергій Іванович, декан історичного факультету
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, професор
кафедри історії України, доктор історичних наук (за згодою);
52. Селіванов Андрій Андрійович, студент факультету прикладної
математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (за
згодою);
53. Соколовський Олександр Наумович, доцент кафедри теоретичної
фізики факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних
наук, професор (за згодою);

54. Стець Надія Вікторівна, завідувач кафедри фізичної та неорганічної
хімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат
хімічних наук, доцент (за згодою);
55. Цикалюк Ірина Михайлівна, вчитель німецької мови комунального
закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 53 з
поглибленим вивченням німецької мови” Дніпровської міської ради;
56. Швидка Валентина Анатоліївна, вчитель англійської мови
комунального закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа
№ 22 з поглибленим вивченням іноземної мови” Дніпровської міської ради;
57. Шепель Юрій Олександрович, професор кафедри перекладу та
лінгвістичної підготовки іноземців факультету української й іноземної філології
та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара, академік Академії наук вищої освіти України, доктор філологічних
наук (за згодою).

Начальник управління дошкільної,
позашкільної та загальної
середньої освіти департаменту
освіти і науки
облдержадміністрації

В.Г. СЕРЕДНЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
18.02.2019 № 87/0/212-19
ПЕРЕЛІК
навчальних закладів, на базі яких будуть проводитись
відбірково-тренувальні збори
1.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
2.
Комунальний заклад вищої освіти “Дніпровська академія
неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”;
3.
Комунальний заклад освіти “Дніпровський ліцей інформаційних
технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся
Гончара” Дніпровської міської ради;
4.
Комунальний заклад освіти “Спеціалізована школа № 67 екологоекономічного профілю” Дніпровської міської ради;
5.
Університет митної справи та фінансів.

Начальник управління дошкільної,
позашкільної та загальної
середньої освіти департаменту
освіти і науки
облдержадміністрації

В.Г. СЕРЕДНЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
18.02.2019 № 87/0/212-19
СПИСОК
працівників КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти”
Дніпропетровської обласної ради”, задіяних у підготовці та проведенні
відбірково-тренувальних зборів
1.
Алуєва Марія Андріївна, методист навчально-методичної
лабораторії гуманітарних дисциплін кафедри соціально-гуманітарної освіти
КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної
ради”;
2.
Базилевська Людмила Леонтіївна, завідуюча навчально-методичною
лабораторією гуманітарних дисциплін кафедри соціально-гуманітарної освіти
КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної
ради”;
3.
Богатирьова Тетяна Миколаївна, методист кафедри соціальногуманітарної освіти КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти”
Дніпропетровської обласної ради”;
4.
Дорошенко Оксана Анатоліївна, методист кафедри соціальногуманітарної освіти КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти”
Дніпропетровської обласної ради”;
5.
Кірман Вадим Кімович, доцент кафедри природничо-математичної
освіти КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської
обласної ради”, кандидат педагогічних наук;
6.
Кирпа Анна Володимирівна, старший викладач кафедри соціальногуманітарної освіти КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти”
Дніпропетровської обласної ради”;
7.
Ковальчук Ірина Михайлівна, доцент кафедри природничоматематичної освіти КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти”
Дніпропетровської обласної ради”, кандидат педагогічних наук;
8.
Кудирко Василь Іванович, завідувач кафедри природничоматематичної освіти КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти”
Дніпропетровської обласної ради”, кандидат педагогічних наук;
9.
Мірошниченко Андрій Анатолійович, доцент кафедри управління
інформаційно-освітніми проектами КЗВО “Дніпровська академія неперервної
освіти” Дніпропетровської обласної ради”, кандидат філософських наук;
10. Потапова Тетяна Віталіївна, старший викладач кафедри
природничо-математичної освіти КЗВО “Дніпровська академія неперервної
освіти” Дніпропетровської обласної ради”;
11. Романенко Катерина Михайлівна, декан факультету менеджменту та
освітніх інновацій КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти”

Дніпропетровської обласної ради”, кандидат юридичних наук, доктор наук з
державного управління, професор;
12. Сергієнко Антоніна Антонівна, доцент кафедри соціальногуманітарної освіти КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти”
Дніпропетровської обласної ради”, кандидат педагогічних наук;
13. Степаненко Олена Костянтинівна, доцент кафедри соціальногуманітарної освіти КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти”
Дніпропетровської обласної ради”, кандидат філологічних наук;
14. Скоробогатов Андрій Вікторович, старший викладач кафедри
природничо-математичної освіти КЗВО “Дніпровська академія неперервної
освіти” Дніпропетровської обласної ради”;
15. Чубарова Марина Євгеніївна, методист навчально-методичної
лабораторії гуманітарних дисциплін кафедри соціально-гуманітарної освіти
КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної
ради”.

Начальник управління дошкільної,
позашкільної та загальної
середньої освіти департаменту
освіти і науки
облдержадміністрації

В.Г. СЕРЕДНЯ

