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Про затвердження предметно- 
методичних комісій 

 

1. Затвердити: 
1.1. склад предметно-методичних комісій по проведенню олімпіад для професійної 

орієнтації вступників 2018 року на природничо-математичні та інженерно-технічні 

спеціальності університету відповідно до розділу ІІ пункту 2.8 Положення про Всеукраїнські 

олімпіади Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 

освіти та відповідно до доповідних записок деканів фізико-математичного та природничо-

географічного факультетів у такому складі: 

 

Предметно-методична комісія з математики: 

 Ботузова Юлія Володимирівна, старший викладач кафедри математики – голова 

комісії; 

 Ізюмченко Людмила Володимирівна, доцент кафедри математики – член комісії; 

 Ключник Інна Геннадіївна, доцент кафедри математики – член комісії. 

 

Предметно-методична комісія з фізики: 

 Вовкотруб Віктор Павлович, професор кафедри фізики та методики її викладання  – 

голова комісії; 

 Чінчой Олександр Олександрович, доцент кафедри фізики та методики її викладання – 

член комісії; 

 Трифонова Олена Михайлівна, доцент кафедри фізики та методики її викладання – 

член комісії 

 

Предметно-методична комісія з географії: 

 Мирза – Сіденко Валентина Миколаївна, доцент кафедри географії та геоекології – 

голова комісії; 

 Семенюк Лариса Леонтіївна, доцент кафедри географії та геоекології – член комісії; 

 Онойко Юрій Юрійович, доцент кафедри географії та геоекології – член комісії. 

 

Предметно-методична комісія з хімії: 

 Терещенко Оксана Василівна, доцент кафедри хімії – голова комісії; 

 Форостовська Тетяна Олександрівна, викладач кафедри хімії – член комісії; 

 Плющ Валентина Миколаївна, доцент кафедри хімії – член комісії. 

 

Предметно-методична комісія з біології: 

 Аркушина Анна Феліксівна, доцент кафедри біології та методики її викладання – 

голова комісії; 

 Казначеєва Марія Сергіївна, старший викладач кафедри біології та методики її 

викладання – член комісії; 

 Данилків Ольга Миколаївна, доцент кафедри біології та методики її викладання – член 

комісії; 

 

 

Підстава: доповідна записка керівника центру довузівської підготовки. 



Про створення організаційного 

комітету для проведення олімпіад 

для професійної орієнтації вступників 
 

2. Створити: 
2.1. організаційний комітет по проведенню олімпіад для професійної орієнтації 

вступників 2018 року на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності 

університету відповідно до розділу ІІ пункту 2.4 Положення про Всеукраїнські олімпіади 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти у такому 

складі: 

 

 Іщенко Юлія Миколаївна, керівник Центру довузівської підготовки, – голова 

організаційного комітету; 

 Ріжняк Ренат Ярославович, декан фізико-математичного факультету, професор – 

заступник  голови організаційного комітету; 

 Гулай Олександр Володимирович, декан природничо-географічного факультету, доцент 

– заступник  голови організаційного комітету; 

 Рєзіна Ольга Василівна, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій – 

відповідальний секретар організаційного комітету; 

 Ботузова Юлія Володимирівна, старший викладач кафедри математики – голова 

предметно-екзаменаційної комісії з математики, член організаційного комітету; 

 Вовкотруб Віктор Павлович, професор кафедри фізики та методики її викладання – 

голова предметно-екзаменаційної комісії з фізики, член організаційного комітету; 

 Аркушина Анна Феліксівна, доцент кафедри біології та методики її викладання – 

голова предметно-екзаменаційної комісії з біології, член організаційного комітету; 

 Терещенко Оксана Василівна, доцент кафедри хімії – голова предметно-екзаменаційної 

комісії з хімії, член організаційного комітету;  

 Мирза-Сіденко Валентина Миколаївна, доцент кафедри географії та геоекології – 

голова предметно-екзаменаційної комісії з географії, член організаційного комітету; 

 

 

Підстава: доповідна записка керівника центру довузівської підготовки. 
 

Про затвердження складу 

апеляційної комісії 
 

3. Затвердити: 

3.1 склад апеляційної комісії по проведенню олімпіад для професійної орієнтації 

вступників 2018 року на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності 

університету відповідно до розділу ІІ пункту 2.13 Положення про Всеукраїнські олімпіади 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 

освіти: 

 

 Клоц Євген Олександрович, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри 

хімії – голова комісії; 

 Рєзіна Ольга Василівна, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій, 

відповідальний секретар організаційного комітету олімпіад – секретар комісії; 

 Войналович Наталія Михайлівна, доцент кафедри математики – член комісії; 

 Волчанський Олег Володимирович, доцент кафедри фізики та методики її викладання 

– член комісії; 

 Домаранський Андрій Олександрович, доцент кафедри географії та геоекології – член 

комісії; 

 Калініченко Надія Андріївна, завідувач кафедри біології та методики її викладання – 



член комісії; 

 Бохан Юлія Володимирівна, завідувач кафедри хімії – член комісії; 

 

3.2. програми предметних олімпіад (програми додаються) для проведення олімпіад 

для професійної орієнтації вступників 2018 року на природничо-математичні та інженерно-

технічні спеціальності університету відповідно до розділу ІІ пункту 2.9 Положення про 

Всеукраїнські олімпіади Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти. 

 

3.3. терміни етапів проведення олімпіад для проведення олімпіад для професійної 

орієнтації вступників 2018 року на природничо-математичні та інженерно-технічні 

спеціальності університету Відповідно до розділу ІІІ пункту 3.1 Положення про 

Всеукраїнські олімпіади Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти: 

 

 перший етап – дистанційний – з 1 березня 2018 року по 23 квітня 2018 року. 

 другий етап – очний – 11 травня 2018 року. 

 

 

Підстава: доповідна записка керівника центру довузівської підготовки. 
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