
 

 

 

 

Сумська  обласна  державна  адміністрація 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 
 

    30.11.2022                                                   м. Суми                                        № 428-ОД

 

Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів та участь команд учнів Сумської області у  

IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2022/2023 навчальному році 

 

Відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року  

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (затверджено Законом 

України від 24 лютого 2022 року № 2101-ІХ), від 7 листопада 2022 року  

№ 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» 

(затверджено Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ), 

постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2022 р. № 928 «Про 

внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 

р. № 338 і постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», 

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності 

(затверджено) наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

17 листопада 2011 року за № 1318/20056), наказу Міністерства освіти і науки 

України від 03.10.2022 № 883 «Про проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році», з 

метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої учнівської 

молоді 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести з дотриманням законодавства України в частині вжити заходів 

безпеки, пов’язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану в 

Україні, запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, III етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у січні – лютому 2023 року на базі 

комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти  у змішаному форматі.  

2. Затвердити графік проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад (додається). 

3. Затвердити склад організаційного комітету, журі, умови проведення                   

III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (додаються). 

4. Комунальному закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (Нікітін Ю.О.) 

1) Утворити комісії з підготовки завдань III етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів до 29.12.2022. 

 



 

2) Розробити та затвердити кошторис витрат на проведення ІІІ етапу 

олімпіад,  відбірково-тренувальних  зборів і відправку команд області на  

ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад до 28.12.2022. 

3) Забезпечити участь науково-педагогічних, педагогічних працівників у 

роботі журі. 

4) Провести відбірково-тренувальні збори команд області для участі у 

IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у лютому 2023 року. 

5. Керівникам органів управління освітою: 

1) Забезпечити участь команд районів, міст, територіальних громад у  

III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад відповідно до квоти та заявок. 

Кількісний склад команд сформувати відповідно до квоти (додаток). 

2) Забезпечити участь учителів у роботі предметних журі. 

3) Проїзд та відрядження педагогічних працівників (членів журі) здійснити 

за рахунок організації, що відряджає. 

6. Глухівському національному педагогічному університету  

імені Олександра Довженка (Курок О.І.), Сумському державному університету 

(Карпуша В.Д.), Сумському державному педагогічному університету імені                

А.С. Макаренка (Лянной Ю.О.), Сумському національному аграрному 

університету (Ладика В.І.), Сумській філії Харківського національного 

університету внутрішніх справ (Лукаш С.С.), управлінню освіти і науки Сумської 

міської ради (Вербицька Н.В.), відділу освіти Кролевецької міської ради 

(Масалига С.В.), відділу освіти, молоді та спорту Липоводолинської селищної 

ради (Шапран Ю.О.), відділу освіти Попівської сільської ради (Беспала О.В.) 

відрядити членів журі для роботи в IІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.  

7. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

подати підсумкову документацію про проведення III етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та заявки на участь команд у IV етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти  і 

науки України до 06.03.2023. 

8. Витрати на харчування в дорозі, проїзд та супровід команд учнів області 

для участі у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад провести за рахунок 

загального фонду кошторису комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної  педагогічної освіти. 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління 

дошкільної, загальної середньої, інклюзивної, позашкільної освіти, виховної 

роботи, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій 

Бирченко С.Л. 

 

 

Директор                  Вікторія ГРОБОВА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту  

освіти і науки  

30.11.2022 № 428-ОД 

 

Графік 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2022/2023 навчальному році 

 

Дата  

проведення 
Назва предмета Місце проведення 

 

1 2 3 

16.01.2023 Історія Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

17.01.2023 Астрономія Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

18.01.2023 Географія Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

19.01.2023 Українська мова 

та література 

Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

20.01.2023 Екологія Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

21.01.2023 Технології 

(трудове 

навчання) 

Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

22.01.2023 Математика Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

23.01.2023 Англійська мова Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

24.01.2023 Правознавство Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

25.01.2023 Фізика Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

26.01.2023 Німецька мова Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 
 

27.01.2023 Хімія Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 
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1 2 3 

28-29.01.2023 Інформатика Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

Сумський державний університет 

04.02.2023, 

12.02.2023 

Інформаційні 

технології 

Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

Сумський державний університет 

11.02.2023 Біологія Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

   

 

_______________ 

 

 

Начальник управління дошкільної, 

загальної середньої, інклюзивної, 

позашкільної освіти, виховної роботи, 

цифрової трансформації та 

впровадження інформаційних 

технологій                         Світлана БИРЧЕНКО 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту  

освіти і науки  

30.11.2022 № 428-ОД 

 

СКЛАД 

оргкомітету з проведення III етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад у 2022/2023 навчальному році 
 

Гробова Вікторія 

Павлівна 
  директор Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, доктор юридичних 

наук, професор, голова оргкомітету; 

Нікітін Юрій 

Олександрович 
–  

 

в.о. ректора комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, доктор 

історичних наук, професор; 

Бирченко Світлана 

Леонідівна 
–  начальник управління дошкільної, загальної середньої, 

інклюзивної, позашкільної освіти, виховної роботи, 

цифрової трансформації та впровадження 

інформаційних технологій Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації, 

секретар оргкомітету. 

Члени оргкомітету 

Вербицька Неля 

Вікторівна 
 начальник управління освіти і науки Сумської міської 

ради (за згодою); 

Карпуша Василь 

Данилович 

–  ректор Сумського державного університету,  

кандидат фізико-математичних наук, доцент  

(за згодою); 

Кісільова Марина 

Вікторівна 

–  методист комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти  (за 

згодою); 

Коренева Ірина 

Василівна 

–  методист комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти (за 

згодою); 

Метейко Алла 

Володимирівна 
–  методист комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти (за 

згодою); 

Попов Володимир 

Денисович  
–  методист комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти (за 

згодою); 

Придатко Олена 

Олександрівна 

–  головний бухгалтер комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(за згодою); 

Свєтлова Тетяна 

Володимирівна 

–  методист комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти (за 

згодою); 

Сердюк Оксана 

Петрівна 

–  завідувач навчально-методичного відділу координації 

освітньої діяльності та професійного розвитку 
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комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Сукачова Наталія 

Михайлівна 

–  методист комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти (за 

згодою); 

Тихенко Лариса 

Володимирівна  
–  директор комунального закладу Сумської обласної 

ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи 

з талановитою молоддю, кандидат педагогічних наук, 

доцент (за згодою); 

Третьякова Олена 

Василівна 
–  методист комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент (за згодою); 

Удовиченко Ірина 

Віталіївна  
–  проректор комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, доктор 

педагогічних наук, професор (за згодою). 

 

_______________ 

 

 

Начальник управління дошкільної, 

загальної середньої, інклюзивної, 

позашкільної освіти, виховної 

роботи, цифрової трансформації та 

впровадження інформаційних 

технологій Світлана БИРЧЕНКО 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту  

освіти і науки  

30.11.20222 № 428-ОД 

СКЛАД 

журі III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році 
 

Історія 
Голова журі – Демиденко Надія Михайлівна, професор кафедри 

гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського 
національного університету внутрішніх справ, 
кандидат історичних наук(за згодою); 

Заступник голови журі – Лобко Наталія Вікторівна, доцент кафедри історії 
Сумського державного університету, кандидат 
історичних наук, доцент  (за згодою); 

Секретар – Третьякова Олена Василівна, методист громадянської 
та історичної освітньої галузі комунального закладу 
Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 
Драновська Світлана 
Вікторівна 

– в.о. завідувача кафедри соціально-гуманітарної освіти 
комунального закладу Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою); 

Приходько Оксана 
Михайлівна 

– учитель історії Сумської спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми (за згодою);  

Резникова Світлана 
Юріївна 

– учитель історії Сумського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради (за 
згодою); 

Роженко Тетяна 

Петрівна  

– учитель історії Сумської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 25  м. Суми (за згодою);  

Шестопалова Лариса 

Володимирівна 

– учитель історії Сумського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 19 імені М.С. Нестеровського 

Сумської міської ради (за згодою); 

Експерт-консультант – Шеліхова Віта Валентинівна, учитель історії Сумської 

класичної гімназії Сумської міської ради, кандидат 

історичних наук (за згодою). 

Астрономія 
Голова журі – Пасько Ольга Олександрівна, старший викладач 

кафедри електроніки, загальної і прикладної фізики 

Сумського державного університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент (за згодою); 

Експерт-консультант – Кравченко Володимир Олексійович, старший викладач 

кафедри енергетики та електротехнічних систем 

Сумського національного аграрного університету, 
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кандидат фізико-математичних наук, доцент (за 

згодою); 
Секретар – Сукачова Наталія Михайлівна, методист з фізики та 

астрономії комунального закладу Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти (за 
згодою). 

Географія 
Голова журі – Корнус Анатолій Олександрович, доцент кафедри 

загальної та регіональної географії Сумського 

державного педагогічного університету  

імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, 

доцент (за згодою); 

Заступник голови журі – Швачко Віта Володимирівна, учитель географії 

Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

№ 15 імені Д.Турбіна м. Суми; 

Секретар – Попов Володимир Денисович, методист з географії та 

економіки комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти (за 

згодою). 

Член журі 
Гончаренко Марина 
Михайлівна 

– учитель географії Сумської гімназії № 1 м. Суми  
(за згодою); 

Експерт-консультант – Скриннік Лариса Олексіївна, учитель географії 

Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1              

ім. В.Стрельченка м. Суми (за згодою). 

Українська мова та література 
Голова журі – Рудь Ольга Миколаївна, доцент кафедри української 

мови і літератури Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка,  кандидат 

філологічних наук, доцент (за згодою); 
Заступник голови журі – Дядченко Ганна Вікторівна, старший викладач 

кафедри мовної підготовки іноземних громадян 
Сумського державного університету, кандидат 
філологічних наук  (за згодою); 

Секретар – Левенець Наталія Вікторівна, методист мовно-
літературної освітньої галузі комунального закладу 
Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою); 

Члени журі 
Гончаренко Валентина 
Михайлівна 

– учитель української мови і літератури Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13  
м. Суми (за згодою); 

Крупеня Валентина 
Петрівна 

– учитель української мови і літератури Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23  
м. Суми (за згодою); 

Панченко Тетяна 
Миколаївна 

– учитель української мови і літератури Сумського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  
№ 26 Сумської міської ради  (за згодою); 
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Плужник Юлія 
Вікторівна  

– учитель української мови та літератури Сумської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1  
імені В.Стрельченка м. Суми (за згодою); 

Юхименко Валентина 

Миколаївна 

– учитель української мови і літератури Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми  

(за згодою); 

Експерт-консультант – Кумеда Олена Павлівна, доцент кафедри української 

мови і літератури Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка,  кандидат 

філологічних наук  (за згодою). 

Екологія 

Голова журі – Лазненко Дмитро Олексійович, доцент кафедри 

екології та природозахисних технологій Сумського 

державного університету,  кандидат технічних наук (за 

згодою); 

Секретар – Кісільова Марина Вікторівна, методист  соціальної і 

здоров’язбережувальної освітньої галузі   Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою); 

Експерт-консультант – Литвиненко Юлія Іванівна, доцент кафедри загальної 

біології та екології Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 

кандидат біологічних наук, доцент  (за згодою). 

Технології (трудове навчання) 

Голова журі – Білевич Світлана Вікторівна, доцент кафедри 

технологічної і професійної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету  

імені Олександра Довженка, кандидат  педагогічних 

наук, доцент (за згодою); 

Заступник голови журі – Луцковська Тетяна Іванівна, учитель трудового 

навчання Сумської класичної гімназії Сумської міської 

ради (за згодою); 

Секретар – Коренева Ірина Василівна, методист технологічної 

освітньої галузі комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(за згодою). 

Члени журі 

Ільяшенко Олександр 

Іванович 

– учитель трудового навчання Вирівський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Попівської 

сільської ради Конотопського району  (за згодою); 

Марущенко Сергій 

Іванович 

– учитель трудового навчання Сумської 

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 15   

ім. Д.Турбіна м. Суми (за згодою); 
Експерти-консультанти – Медвідь Ольга Юріївна, учитель трудового навчання 

опорного закладу «Кролевецький ліцей  
№ 3» Кролевецької міської ради  Конотопського 
району (за згодою); 
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 – Шеденко Олексій Миколайович, учитель трудового 
навчання Берестівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Липоводолинської селищної ради 
Роменського району (за згодою). 

Математика 
Голова журі – Чашечникова Ольга Серафимівна, завідувач кафедри 

математики, фізики та методик їх навчання Сумського 
державного педагогічного університету імені                        
А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор  
(за згодою); 

Заступник голови журі – Одінцова Оксана Олександрівна, доцент кафедри 

математики, фізики та методик їх навчання Сумського 

державного педагогічного університету імені                   

А.С. Макаренка, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент  (за згодою); 
Секретар – Свєтлова Тетяна Володимирівна, методист 

математичної освітньої галузі комунального закладу 
Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 

Азаренкова Альона  

Іванівна 

– учитель математики Сумської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів № 10 імені О.Бутка (за згодою); 

Басала Тетяна 

Миколаївна 

 учитель математики Сумської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів № 1 імені В.Стрельченка (за згодою); 

Бережецька Людмила  

Сергіївна 

– учитель математики Сумської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів № 17 м. Суми (за згодою); 

Мелентьєва Тетяна 

Павлівна 

– учитель математики Сумської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів № 9 м. Суми (за згодою); 

Панченко Тетяна 

Іванівна 

– учитель математики Сумської класичної гімназії 

Сумської міської ради (за згодою); 

Експерт-консультант – Клименко Володимир Андрійович, старший викладач 

кафедри математичного аналізу і методів оптимізації 

Сумського державного університету (за згодою). 
Англійська мова 

Голова журі – Чуланова Галина Валеріївна, доцент кафедри 
германської філології Сумського державного 
університету, кандидат філологічних наук (за згодою); 

Заступник голови журі – Давидова Тетяна Василівна, старший викладач 
кафедри практики англійської мови Сумського 
державного педагогічного університету імені                     
А.С. Макаренка, кандидат філологічних наук  (за 
згодою); 

Секретар – Трубачова Юлія Вікторівна, методист з іноземних мов 
та зарубіжної літератури комунального закладу 
Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою). 
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Члени журі 
Голубкова Наталія 
Леонідівна 

– учитель англійської мови комунальної установи 
Сумська гімназія № 1 м. Суми (за згодою); 

Експерт-консультант – Клюніна Наталія Василівна, старший викладач 
кафедри  педагогіки та інноваційних технологій 
Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою). 

Правознавство 
Голова журі – Роговенко Олег Володимирович, декан юридичного 

факультету Сумського національного аграрного 

університету, кандидат юридичних наук, доцент  

(за згодою); 

Заступник голови журі – Котвяковський Юрій Олександрович,  доцент кафедри 

правосуддя та філософії Сумського національного 

аграрного університету,  кандидат юридичних наук, 

доцент (за згодою); 

Секретар – Третьякова Олена Василівна, методист   громадянської 

та історичної освітньої галузі комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 

Зарудний Сергій 

Вікторович 

– учитель правознавства Сумської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми (за згодою); 
Ткаченко Віта Віталіївна – доцент кафедри адміністративного та інформаційного 

права Сумського національного аграрного 
університету,  кандидат юридичних наук  (за згодою); 

Шеліхова Віта 
Валентинівна 

– учитель правознавства Сумської класичної гімназії 
Сумської міської ради кандидат історичних наук (за 
згодою); 

Експерт-консультант – Янішевська Катерина Дмитрівна, доцент кафедри 
кримінально-правових дисциплін та судочинства 
Сумського державного університету,  кандидат 
юридичних наук, доцент (за згодою). 

Фізика 
Голова журі – Нефедченко Василь Федорович, доцент кафедри 

електроніки, загальної та прикладної фізики Сумського 

державного університету, кандидат фізико-

математичних наук, доцент (за згодою); 

Заступник голови журі – Каленик Михайло Вікторович, декан фізико-

математичного факультету Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренко, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент 

(за згодою); 

Секретар – Сукачова Наталія Михайлівна, методист з фізики та 

астрономії комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти (за 

згодою). 
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Члени журі 

Коваль Віталій 

Вікторович 
 старший викладач кафедри кібербезпеки Сумського 

державного університету, кандидат фізико-

математичних наук  (за згодою); 

Пасько Ольга 

Олександрівна 
 старший викладач кафедри електроніки, загальної та 

прикладної фізики Сумського держаного університету, 

кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою); 

Северин Віктор 

Миколайович 
 учитель фізики Сумської класичної гімназії Сумської 

міської ради (за згодою); 

Експерт-консультант – Кравченко Володимир Олексійович, старший викладач 

кафедри енергетики та електротехнічних систем 

Сумського національного аграрного університету,  

кандидат фізико-математичних наук (за згодою). 

Німецька мова 
Голова журі – Єрмоленко Світлана Василівна, старший викладач 

кафедри германської філології Сумського державного 
університету, кандидат філологічних наук (за згодою); 

Секретар – Трубачова Юлія Вікторівна, методист з іноземних мов 
та зарубіжної літератури комунального закладу 
Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою); 

Експерт-консультант – Чепелюк Антоніна Дмитрівна, старший викладач 
кафедри германської філології Сумського державного 
університету, кандидат філологічних наук (за згодою). 

Хімія 
Голова журі – Коростіль Лідія Анатоліївна, доцент кафедри теорії і 

методики змісту освіти комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, 

доцент (за згодою); 

Заступник голови журі – Бабенко Олена Михайлівна, завідувач кафедри біології 

людини, хімії та методики навчання хімії Сумського 

державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент  

(за згодою); 

Секретар – Метейко Алла Володимирівна, методист природничої 

освітньої галузі та хімії комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 

Дубина Світлана 

Володимирівна 

– учитель хімії Комунальної установи Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27  

м. Суми (за згодою); 

Пшеничний Роман 

Миколайович 

– доцент кафедри теоретичної та прикладної хімії 

Сумського державного університету, кандидат 

хімічних наук, доцент  (за згодою); 
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Харченко Юлія 

Володимирівна 

– старший викладач кафедри біології людини, хімії  

та методики навчання хімії Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка,  

кандидат хімічних наук, доцент  (за згодою); 

Експерт-консультант – Пономарьова Людмила Миколаївна ‒  доцент кафедри 

теоретичної та прикладної хімії Сумського державного 

університету,  кандидат хімічних наук, доцент  (за 

згодою). 

Інформатика 
Голова журі – Петров Сергій Олександрович, доцент кафедри 

комп’ютерних наук Сумського державного 

університету, кандидат технічних наук, доцент  

(за згодою); 

Секретар – Свєтлова Тетяна Володимирівна, методист 

інформатичної освітньої галузі комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою); 

Експерт-консультант – Дегтярьова Неля Валентинівна, доцент кафедри 

інформатики Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка, кандидат 

педагогічних наук, доцент (за згодою). 
Інформаційні технології 

Голова журі – Баранова Ірина Володимирівна, доцент кафедри 

інформаційних технологій Сумського державного 

університету, кандидат технічних наук, доцент  

(за згодою); 

Заступник голови журі – Парфененко Юлія Вікторівна, доцент кафедри 

інформаційних технологій Сумського державного 

університету, кандидат технічних наук, доцент   

(за згодою); 

Секретар – Свєтлова Тетяна Володимирівна, методист 

інформатичної освітньої галузі комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою). 

Члени журі 

Ващенко Світлана 

Михайлівна 

– доцент кафедри інформаційних технологій Сумського 

державного університету, кандидат технічних наук, 

доцент (за згодою); 

Удовиченко Ольга 

Миколаївна 

– доцент кафедри інформатики Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 

кандидат педагогічних наук, доцент  (за згодою); 

Чибіряк Яна  

Іванівна 

– доцент кафедри інформаційних технологій Сумського 

державного університету,  кандидат педагогічних 

наук, доцент  (за згодою); 

Експерт-консультант – Дегтярьова Неля Валентинівна, доцент  

кафедри інформатики Сумського державного 
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_______________ 

 

 

Начальник управління дошкільної, 

загальної середньої, інклюзивної, 

позашкільної освіти, виховної 

роботи, цифрової трансформації та 

впровадження інформаційних 

технологій Світлана БИРЧЕНКО 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка,  

кандидат педагогічних наук, доцент  (за згодою). 

 

Біологія 

Голова журі – Гарбузова Вікторія Юріївна, професор кафедри 

фізіології і патофізіології з курсом медичної біології, 

завідувач лабораторії молекулярно-генетичних 

досліджень медичного інституту Сумського 

державного університету, доктор біологічних наук, 

професор (за згодою); 

Заступник голови журі – Торяник Валентина Миколаївна, доцент кафедри 

загальної біології та екології Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 

кандидат біологічних наук, доцент (за згодою); 

Секретар – Кісільова Марина Вікторівна, методист соціальної і 

здоров’язбережувальної освітньої галузі  Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою). 

Члени журі 

Бондарєва Людмила 

Миколаївна 

– доцент кафедри екології та ботаніки Сумського 

національного аграрного університету,  кандидат 

біологічних наук, доцент (за згодою); 

Говорун Олександр 

Володимирович 

– доцент кафедри біології людини та тварин  

Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка,  кандидат біологічних наук, 

доцент  (за згодою); 

Івахнюк Тетяна 

Василівна 

– доцент кафедри громадського здоров’я медичного 

інституту Сумського державного університету,  

кандидат біологічних наук, доцент  (за згодою); 

Експерт-консультант – Жатова Галина Олексіївна, професор кафедри екології 

та ботаніки Сумського національного аграрного 

університету, кандидат сільськогосподарських наук, 

професор (за згодою). 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту  

освіти і науки  

30.11.2022 № 428-ОД 

 

УМОВИ 

проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів у Сумській області у 2022/2023 навчальному році 

 
З 16 січня до 12 лютого 2023 року на базі комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та закладів освіти 
Сумської області, згідно з графіком, проводиться III етап Всеукраїнських 
учнівських олімпіад. 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів проводяться з 

метою підтримки та розвитку творчого потенціалу здобувачів освіти. 

Проведення ІІІ етапу організовується із дотриманням чинного 

законодавства в частині, пов’язаній із запровадженням правового режиму 

воєнного стану в Україні та запобігання  поширенню на території країни гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.  

Відповідно до пункту 3.1 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади 

учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах із різних 

навчальних предметів за умови, що строки (час) їх проведення не збігаються. 

Відповідно до пункту 3.1 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади 

до участі у ІІІ етапі олімпіади допускаються тільки учні, які стали переможцями 

ІІ етапу змагань. 

З метою організованого проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад відповідальним у районі (місті, ТГ) необхідно:  

забезпечити реєстрацію учнів на участь у ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад (у дистанційному форматі) за допомогою Google-форми, 

відповідно до попередньо поданих заявок. Реєстрація для участі в змаганнях є 

згодою учасника та його батьків на опрацювання, зберігання й оприлюднення 

поданих персональних даних учнів; відеоспостереження за виконанням завдань 

учасниками олімпіади; дотримання принципів академічної доброчесності; 

надіслати за п’ять діб до офіційної дати проведення кожної олімпіади заявку 

та комплект документів на учнів на електронні адреси секретарів журі III етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів згідно з 

інструктивно-методичними рекомендаціями Сумського ОІППО щодо 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2022/2023 н.р. у 

змішаному форматі (дистанційний – для учасників (окрім апеляційного процесу, 

що відбувається в очному режимі), очний – для членів журі); 

дотримуватися квоти та допускати, за потреби, заміну учня з основного 

складу команд (у разі його хвороби) – лише учнем зі списку резерву за 

аналогічний клас навчання. Заміна учасника олімпіади допускається не пізніше 

як за одну добу до офіційної дати проведення олімпіади (про що необхідно 
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повідомити секретаря відповідного журі, надіславши на його електрону адресу 

нові заявку та звіт); 

здійснити технічне забезпечення учасників ІІІ етапу олімпіад на місцях: 

стаціонарні комп’ютери або ноутбуки (один для відеоспостереження та 

відеозапису процесу виконання олімпіадних завдань, другий ‒ для отримання 

завдань та надсилання відповідей (розв’язків), відеокамера (вбудована в 

комп’ютер (ноутбук) або автономна з додатковим джерелом живлення), 

копіювальна машина (ксерокс) і принтер, доступ до мережі «Інтернет»;  

програмне забезпечення – установити на комп’ютери (Word, PowerPoint, PDF); у 

разі вимкнення світла – передбачити наявність додаткового джерела живлення; 

уможливити наявність в учасників олімпіад дезінфікуючих, антисептичних 

засобів, захисних масок тощо; 

дотримуватися заходів безпеки під час воєнного стану, зокрема під час 

повітряної тривоги, усіма учасниками олімпіади. У разі інших непередбачуваних 

ситуацій оргкомітет ухвалює додаткові рішення; 

підготувати канцелярське приладдя для виконання олімпіадних завдань з 

навчальних предметів (папір формату А-4 для друку завдань та бланків 

відповідей, зошити в клітинку (лінію) із кутовим штампом закладу освіти, ручки 

тощо); 

дотримуватися інструктивно-методичних рекомендацій Сумського ОІППО 

щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2022/2023 н.р. 

у змішаному форматі (для учасників – дистанційний, окрім процесу апеляції). 

Олімпіади з фізики, хімії, біології, екології, астрономії, технологій (трудове 

навчання) складаються з двох турів: теоретичного та практичного 

(експериментального), які будуть проведені в один день. Олімпіади з 

інформатики та  інформаційних  технологій складаються з двох турів і будуть 

проведені у два дні.  

Під час проведення олімпіади з інформатики використовуються мови 

програмування: Java, Python, Pascal, С/С++. 

При виконанні робіт забороняється використання будь-яких позначок, 

різних кольорів написання, які сприяли б дешифруванню роботи.  

Порядок виконання завдань учень може обирати самостійно. Завдання 

записуються за тим номером, за яким воно вказано. 

Журі перевіряє тільки завдання, що записані в чистовику роботи учасника 

олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається. 

Забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб під час 

виконання олімпіадних завдань, перевірки робіт і розгляду апеляцій. 

У разі виявлення та підтвердження факту недотримання учасником змагань 

принципів академічної доброчесності або умов проведення змагань, оргкомітет 

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і журі відповідної олімпіади 

залишають за собою право протокольним рішенням скасувати результати та 

позбавити учасника подальшої участі. 

 З приводу правильності та об’єктивності оцінки виконаних завдань 

учасник олімпіади має право у 3-х денний термін з моменту оприлюднення 

результатів особисто подати письмову апеляцію, відповідно до Положення. День 
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розгляду апеляції учасників олімпіад повідомляється у відповідні органи 

управління освітою на місцях. Не  підлягають апеляції результати практичного 

(експериментального) турів (олімпіади з хімії, екології, інформаційних 

технологій, інформатики, біології, фізики, трудового навчання), визначення 

рівня мовленнєвої компетентності (олімпіади з іноземних мов), туру віртуальних 

спостережень (астрономія).  

Заяви на апеляцію, подані пізніше встановлених термінів, до розгляду не 

приймаються. 

Власноруч написана заява учасником подається особисто до Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації секретарю оргкомітету. 

У ній вказуються підстави, які є причиною для оскарження оцінок, виставлених 

членами журі. Апеляційні заяви від інших осіб, у тому числі, родичів учнів, 

учителів, керівників закладів освіти не приймаються й не розглядаються. 

Олімпіадна робота розглядається апеляційними комісіями в тижневий 

період після офіційного візування головою організаційного комітету поданої 

власноруч написаної обґрунтованої заяви учасника. 

Питання про допуск до розгляду суті апеляції вирішується колегіально 

членами журі, представником оргкомітету та експертом-консультантом.  

Апеляції з питань незайнятого призового місця та щодо позбавлення 

учасників прав  подальшій участі в олімпіаді через допущені порушення не 

розглядаються. 

Апеляції на результати олімпіад з навчальних предметів розглядає 

апеляційна комісія у складі голови журі, експерта-консультанта та членів журі, 

які перевіряли олімпіадні завдання з відповідного навчального предмета. 

Засідання апеляційної комісії відбувається в очному форматі в присутності 

лише апелюючого. Втручання інших осіб у розгляд апеляції заборонено. За 

результатами засідання апеляційної комісії складається протокол. Заочної 

переписки в рамках розгляду апеляційної заяви не передбачено. 

Апеляційна комісія працює з кожним учнем-заявником індивідуально. 

Заявник ознайомлюється з частиною своєї перевіреної роботи, про що 

зазначається в заяві, та отримує пояснення щодо помилок і зауважень. 

Додаткове опитування учнів (ні усне, ні письмове) членами апеляційної 

комісії під час проведення апеляції не допускається. 

За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії 

щодо зміни оцінки за окреме завдання та перераховується сумарна кількість 

балів, про що складається протокол апеляційної комісії. 

У разі доцільності  зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі 

зменшення), відповідне рішення (результат може залишитись без змін або 

змінитися в бік зменшення оцінки) вноситься до протоколу, а зміна оцінки 

відображається в роботі. 

Учень, апеляція якого розглядається, підтверджує власним підписом, що 

ознайомлений з рішенням апеляційної комісії. 

Повторне засідання апеляційної комісії не проводиться. Рішення 

апеляційної комісії як і висновок журі після розгляду апеляції є остаточними. 
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Остаточний склад команди-учасників IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад визначається за результатами відбірково-тренувальних зборів. 

 
_______________ 

 

 

Начальник управління дошкільної, 

загальної середньої, інклюзивної, 

позашкільної освіти, виховної роботи, 

цифрової трансформації та 

впровадження інформаційних 

технологій Світлана БИРЧЕНКО 



 

Додаток  

до наказу Департаменту 

освіти і науки 
 

30.11.2022  № 428-ОД  

КВОТА 

(кількість учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2022/2023 навчальному році) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Андріяшівська сел/рада 1 - 1 1 - - - 1 - - - - 1 - - 1 6 

2 Білопільська міська рада 1 - 1 1 - - - 1 1 - - - 1 - - 1 7 

3 Бездрицька сільська рада 1 - - 1 - - - - 1 - 1 - - 1 - - 5 

4 Бочечківська сіл/рада 1 - 1 1 - - - 1 1 - - - - - - 1 6 

5 Буринська міська рада 1 - 1 1 - - - 1 1 - 1 - 1 1 - - 8 

6 Верхньосироватська сіл/р 1 2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 1 16 

7 Вільшанська сіл/рада 1 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - 3 

8 Ворожбянська м/р - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

9 Дубов’язівська сел/рада 1 - 1 1 - - - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 10 

10 Кириківська сел/рада 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - 1 11 

11 Комишанська сіл/рада 1 - 1 1 - - - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 10 

12 Коровинська сіл/рада - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 1 3 

13 Миколаївська сел/рада 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 2 1 1 - 1 13 

14 Миколаївська сіл/рада 1 - - 1 - - - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 8 

15 Миропільська сіл/рада 1 - 1 1 - - - 1 - 1 - - 1 - - 1 7 

16 Недригайлівська сел/рада 1 - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 14 

17 Нижньосироватська сіл/р 1 - 1 1 - - - 1 1 1 1 - - - - 1 8 

18 Попівська сіл/рада 1 - 1 1 - - - 1 1 1 - - 1 - - 1 8 



2    Продовження додатку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

19 Путивльська міська рада - - - 1 - - - 1 - - 1 - - 1 - - 4 

20 Роменська міська рада 2 - 2 2 - - - 2 2 2 2 - 2 2 3 2 23 

21 Садівська сільська рада 1 - 1 1 - - - 1 1 - - - - - - - 5 

22 Свеська сел/рада 1 - - 1 - - - 1 1 - - - - - - - 4 

23 Синівська сіл/рада 1 - 1 1 - - - 1 1 - 1 - 1 - - 1 8 

24 Степанівська сел/рада  1 2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 1 16 

25 Чернеччинська сіл/рада 1 - 1 1 - - - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 10 

26 Обласна гімназія-інтернат 3 - 3 3 - 5 - 3 3 3 3 - 3 3 - 3 30 

РАЗОМ 26 4 22 29 2 5 5 27 23 14 19 6 20 17 3 22 244 
 

_______________ 
 

 

Начальник управління дошкільної, загальної 

середньої, інклюзивної, позашкільної освіти, 

виховної роботи, цифрової трансформації та 

впровадження інформаційних технологій Світлана БИРЧЕНКО 
 


