
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту      
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) 
 від «26» грудня 2017 року № 1180        

 
  

Організаційний комітет 
ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з лінгвістики 
 

1. Філоненко І.О., завідувач науково-методичного центру природничо-
математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, голова 
організаційного комітету 

2. Заводович О.Г, заступник директора СШ № 52 з поглибленим вивченням  
інформаційних технологій  Солом’янського  району 

3. Шевченко В.М., директор СШ № 52 з поглибленим вивченням  
інформаційних технологій  Солом’янського  району 

 
 

Журі 
ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з лінгвістики 

 
1. Мисак Д.П., методист науково-методичного центру природничо-

математичної освіти і технології Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, голова журі 

2. Краштан Т.Є., студентка Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»   (за згодою) 

3. Гірна М.С., студентка Українського католицького університету, м. Львів 
(за згодою) 

4. Жабура Я.А., студентка Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (за згодою) 

5. Карлова О.О., доцент Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича, кандидат фізико-математичних наук (за згодою) 

6. Кононенко В.А., учитель математики Технічного ліцею Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» (за згодою) 

7. Кукуш О.Г., професор Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, доктор фізико-математичних наук (за згодою) 

8. Кучеренко А.О., студентка Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (за згодою) 

9. Мелентьєва А.Д., студентка Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»        
(за згодою) 

10. Слободянюк С.В., аналітик даних (за згодою) 



11. Степанюк М.О., студентка Массачусетського технологічного інституту, 
США (за згодою) 

12. Чорний М.В., студент Північно-Західного університету, Іллінойс, США    
(за згодою) 

13. Ян А.Я., студентка Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (за згодою) 
 

Експерт-консультант 
 

Держанський  І.О., доцент Інституту математики та інформатики Болгарської 
академії наук, доктор філософії (за згодою) 

 
Предметно-методична комісія зі складання завдань 

 
1. Жабура Я.А., студентка Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (за згодою) 
2. Краштан Т.Є., студентка Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (за згодою) 
3. Мелентьєва А.Д., студентка Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»         
(за згодою) 

4. Мисак Д.П., методист науково-методичного центру природничо-
математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

 
Апеляція 

 
       З 19 по 25 березня 2018 року  в режимі онлайн 
 
 
  Начальник управління 
  дошкільної, загальної середньої  
  та позашкільної  освіти Департаменту    О.Бохно            
 


