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Про затвердження предметно-методичних комісій

1. Затвердити:
1.1.  предметно-методичні  комісії  для  проведення  олімпіад  для

професійної орієнтації вступників 2020 року на спеціальності, яким надається
особлива підтримка (додаток 15 до Правил прийому на навчання до ЦДПУ ім.
В. Винниченка в 2020 році) відповідно до розділу ІІ пункту 2.8 Положення про
Всеукраїнські  олімпіади  Центральноукраїснького  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,  кандидат  педагогічних  наук,

старший викладач кафедри математики - голова комісії;
• Ключник  Інна  Геннадіївна,  кандидат   фізико-математичних  наук,

доцент кафедри математики – член комісії;
• Ізюмченко  Людмила  Володимирівна,  кандидат   фізико-математичних

наук, доцент кафедри математики – член комісії.
Предметно-методична комісія з фізики:
• Вовкотруб Віктор Павлович , професор кафедри фізики та методики її

викладання, доктор педагогічних наук – голова комісії;
• Чінчой Олександр Олександрович,  кандидат педагогічних наук доцент

кафедри фізики та методики її викладання – член комісії;
• Сальник  Ірина  Володимирівна,  доктор  педагогічних  наук.  доцент

кафедри фізики та методики її викладання – член комісії.
Предметно-методична комісія з географії:
• Вовк Валентин Михайлович, кандидат геолого-мінералогічних наук,

доцент кафедри географії та геоекології – голова комісії;
• Онойко  Юрій  Юрійович,  кандидат  географічних  наук,  доцент

кафедри географії та геоекології – член комісії;
• Мовчан  Сергій  Васильович,  викладач  кафедри  географії  та

геоекології - член комісії.



Предметно-методична комісія з хімії:
• Терещенко  Оксана Василівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри

природничих наук та методики їхнього навчання — голова комісії;
• Плющ Валентина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри природничих наук та методик їхнього навчання – член комісії;
• Бохан  Тетяна  Олександрівна,  кандидат  хімічних  наук,доцент

кафедри природничих наук та методик їхнього навчання – член комісії;
Предметно-методична комісія з біології:
• Калініченко Надія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри біології та методики її викладання — голова комісії;
• Аркушина  Ганна  Феліксівна,  кандидат  біологічних  наук,  доцент

кафедри біології та методики її викладання — член комісії;
• Дефорж Ганна Володимирівна, доктор історичних наук, професор,

доцент кафедри біології та методики її викладання - член комісії.
Підстава: доповідна записка керівника Центру довузівської підготовки.
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