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2.2.1. Вилучити зі складу журі:  

ЛАБ’ЯК О.М., учителя англійської мови Перечинської гімназії ІІ – ІІІ 

ступенів суспільно-гуманітарного напрямку Перечинської міської ради 

Закарпатської області;  

МЕЛЬНИКОВУ О.І., учителя англійської мови Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради;  

ХИМИЧ Н.Д., учителя англійської мови Іршавського закладу загальної 

середньої освіти І – ІІІ ступенів № 1 Іршавської міської ради Закарпатської 

області. 

2.3. З німецької мови: 

2.3.1. Вилучити зі складу журі:  

ШТЕФАНЬО Н. В., учителя німецької мови Іршавського ліцею Іршавської 

міської ради Закарпатської області. 

2.3.2. Увести до складу журі: 

ЛІНС СЕБАСТІАН, мовного агента від Гете-Інституту при громадській 

організації „Німецька молодь Закарпаття”. 

2.4. З математики: 

2.4.1. Визначити головою журі, ПЕТЕЧУКА В.М., доцента кафедри 

природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата фізико-математичних 

наук. 

2.4.2. Вилучити зі складу журі: 

СТЕГУРУ О.В., учителя математики Ужгородської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

2.5. З астрономії: 

2.5.1. Вилучити зі складу журі: 

БАЛОГА З.З., учителя фізики й астрономії Тячівського ліцею-інтернату                      

з угорською мовою навчання Тячівської районної ради Закарпатської області. 

2.6. З хімії: 

2.6.1. Визначити заступником голови журі, БАРЧІЯ І.Є., професора 

кафедри неорганічної хімії хімічного факультету  ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, доктора хімічних наук. 

2.6.2. Визначити членом журі, ЧУНДАКА С.Ю., професора кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища хімічного факультету                                      

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, доктора хімічних наук. 

2.6.3. Вилучити зі складу журі СЛИВКУ М.В., доцента кафедри органічної 

хімії хімічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидата хімічних наук. 

2.7. З географії: 

2.7.1. Вилучити зі складу журі:  
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КОСАЧЕВИЧ Я.І., учителя географії Ужгородської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 6 імені В.С. Ґренджі-Донського Ужгородської міської 

ради Закарпатської області;  

РЯБІКОВУ О.А., учителя географії Берегівської загальноосвітньої школи                           

І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської мови                                   

імені Т.Г. Шевченка Берегівської міської ради Закарпатської області; 

ФРАНЧАК Е.В., учителя географії Іршавського закладу загальної 

середньої освіти І – ІІІ ступенів № 1 Іршавської міської ради Закарпатської 

області;  

ШПАК А.В., учителя географії Ужгородської загальноосвітньої школи                         

І – ІІІ ступенів № 20 – ліцею „Лідер” Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 

2.8. З інформатики:  

2.8.1. Вилучити зі складу журі ІСАКА І.С., учителя інформатики 

Виноградівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 8  Виноградівської 

районної ради Закарпатської області. 

2.9. З інформаційних технологій: 

2.9.1. Вилучити зі складу журі: 

ГРЕЧИНА В.В., учителя  інформатики Синевирської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської області; 

2.10. З російської мови та літератури: 

2.10.1. Визначити заступником голови журі,  ГНАТКОВИЧ Т.Д., 

заступника директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості 

освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук. 

2.10.2. Вилучити зі складу журі: 

ШМАКОВУ О.О., учителя російської мови і літератури Ужгородської 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням 

англійської мови Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

2.11. З української мови та літератури у школах з угорською, румунською 

мовами навчання: 

2.11.1. Визначити  головою журі, ГНАТКОВИЧ Т.Д., заступника 

директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата 

педагогічних наук. 

2.11.2. Вилучити зі складу журі:  

РІНГЕР К.В., учителя української мови і літератури навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І ступеня з угорською мовою навчання – 

угорськомовна гімназія” Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

3. Внести зміни до складу предметно-методичних комісій для складання 

(вироблення) завдань (пункт 4.6 наказу департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 02.10.2019 № 230): 
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3.1. З української мови і літератури, російської мови і літератури, 

визначивши членами комісії: ГНАТКОВИЧ Т.Д., заступника директора з 

навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук;                                 

ОПАЧКО О.І.,  завідувача кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

3.2. З математики, визначивши головою комісії ПЕТЕЧУКА В.М., доцента 

кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата 

фізико-математичних наук. 

3.3. З хімії, вилучивши зі складу комісії СЛИВКУ М.В., доцента кафедри 

органічної хімії хімічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидата хімічних наук. 

3.4. З української мови та літератури у школах з угорською, румунською 

мовами навчання,  визначивши головою комісії, ГНАТКОВИЧ Т.Д., заступника 

директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата 

педагогічних наук; членом комісії, ОПАЧКО О.І.,  завідувача кабінету 

методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. 

4. Внести зміни до списку експертів-консультантів ІІІ етапу олімпіад 

(пункт 4.7 наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації                       

02.10.2019 № 230): 

4.1. З української мови і літератури, російської мови і літератури,                          

з української мови та літератури у школах з угорською, румунською мовами 

навчання, визначивши експертом-консультантом ОПАЧКО О.І.,  завідувача 

кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. 

4.2. З англійської мови: 

4.2.1. Вилучити зі складу експертів-консультантів ВАН БІК КЕНДРУ                        

та ЕМІЛІ ОЛСОН – волонтерів Корпусу Миру США в Україні. 

4.2.2. Увести до складу експертів-консультантів ГОЛЛІ НІКЕРСОН                        

та ЕТАНА ШАРФА – волонтерів Корпусу Миру США в Україні. 

5. Внести зміни до персонального складу фахівців, залучених для 

підготовки учасників відбірково-тренувальних зборів (пункт 4.8 наказу 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації 02.10.2019 № 230): 

5.1. З української мови і літератури, російської мови і літератури, з 

української мови та літератури у школах з угорською, румунською мовами 

навчання, визначивши у персональному складі: ГНАТКОВИЧ Т.Д., заступника 

директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата 

педагогічних наук; ОПАЧКО О.І.,  завідувача кабінету методики викладання 





 

    ЗАТВЕРДЖЕНО 

    Наказ департаменту освіти і науки 

    обласної   державної   адміністрації 

    від  02.01.2020  № 1 

 

 

СКЛАД   ОРГКОМІТЕТУ  

ІІІ  етапу олімпіад 

 

Голова оргкомітету 
СОПКОВА   Г.І – директор департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації, заслужений працівник 

освіти 

Заступники голови оргкомітету: 
СИВОХОП  Я.М. – директор Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

ГНАТКОВИЧ Т.Д. – заступник директора з навчально-методичної роботи 

та моніторингу якості освіти Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат педагогічних наук 

ІВАЦЬ О.М. – заступник директора з науково-дослідної роботи 

та  міжнародної діяльності Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

соціологічних наук 

Секретар оргкомітету 
РАЙХЕЛЬ  Г.Є. – методист кабінету координаційно-методичної 

діяльності Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної  освіти 

Члени оргкомітету: 
БОКОЧ  О.С. – завідувач кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

БРАУН   Є.Л. – методист філії у м. Берегово Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної  освіти 

БУКСАР  І.О. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

ГАБОДА Б.В. – завідувач філії у м. Берегово Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної  освіти 

ГАЙНАЛІЙ  Л.І. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 
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ГАЙОВИЧ Є.Ф. – завідувач інформаційного центру 

Закарпатського інституту післядипломної  

педагогічної освіти 

ГЛЮДЗИК  Г.Б. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

ГОЛОМБ  О.М. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

ГРЕБА  О.М. – головний спеціаліст відділу дошкільної, 

загальної середньої, інклюзивної та позашкільної 

освіти управління освіти та науки департаменту 

освіти і науки  обласної державної адміністрації 

МУХОМЕДЬЯ- 

НОВА  Н.Б. 

– начальник управління освіти Ужгородської 

міської ради (за згодою) 

ОПАЧКО О.І. – завідувач кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

ПЕТЕЧУК К.М. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

РАЦЮК О.І. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

СЕРГІЙЧУК  Ю.П. – методист філії у м. Берегово Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної  освіти 

ТРІФАН  М.С. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

ТЯСКАЙЛО Г.І. – завідувач кабінету методики виховної та 

позашкільної роботи Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ШАРКАДІЙ І.В.  – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

ШИМОН Ю.Ю. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 


