
КОПІЯ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

НАКАЗ

30.12.2020 № 182-АГ

Про проведення Обласної олімпіади 
з математики під егідою Житомирського 
державного університету імені Івана Франка

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 
Постанови Міністерства охорони здоров’я України від 22.08.2020 р. № 50 
«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 
Листа Міністерства освіти і науки України від 15.12.2020 р. № 1/9-688 «Щодо 
освітнього процесу в дистанційному режимі», відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту», з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції 
COVID-19 та якісного виконання освітніх програм.

Відповідно до звернення громадської організації «Спілка ректорів 
вищих навчальних закладів України» від 16 грудня 2020 року № 120 щодо 
організації обласних олімпіад з математики у кожній області, з метою 
підтримки обдарованої учнівської молоді та створення умов для її творчого 
зростання

НАКАЗУЮ:
П 1

СТВОРИТИ:
1.1. Оргкомітет у складі:

Голова оргкомітету:

Киричук Галина Євгеніївна - ректор, доктор біологічних наук, професор.

Заступники голови оргкомітету:

Бонян Тетяна Вікторівна - проректор з наукової і міжнародної роботи, 
кандидат економічних наук, доцент;



Франовський Анатолій Цезарович - декан фізико-математичного 
факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заслужений 
працівник освіти України.

Члени оргкомітету:

Карплюк Світлана Олександрівна - заступник декана фізико- 
математичного факультету з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри прикладної математики та інформатики;
Герус Олег Федорович - завідувач кафедри математичного аналізу, бізнес- 
аналізу та статистики, доцент, кандидат фізико-математичних наук;
Севостьянов Євген Олександрович - в. о, професора кафедри 
математичного-аналізу, бізнес-аналізу та статистики, доктор фізико- 
математичних наук;
Погоруй Анатолій Олександрович - завідувач кафедри алгебри та 
геометрії, доцент, кандидат фізико-математичних наук;
Ярмоленко Тетяна Ігорівна - старший лаборант кафедри математичного- 
аналізу, бізнес-аналізу та статистики.

1.2. Журі у складі: 
Голова журі:

Сарана Олександр Анатолійович - доцент кафедри математичного аналізу, 
бізнес-аналізу та статистики, кандидат фізико-математичних наук;

Заступник голови журі:
Таргонський Андрій Леонідович - доцент кафедри математичного аналізу, 
бізнес-аналізу та статистики, кандидат фізико-математичних наук.

Члени журі:
а) викладачі Житомирського державного університету імені Івана 
Франка:

1. Сверчевська Ірина Анатоліївна - доцент кафедри математичного 
аналізу, бізнес-аналізу та статистики, кандидат педагогічних наук;

2. Чугаєвська Світлана Володимирівна - доцент кафедри 
математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики, кандидат 
економічних наук;

3. Прус Алла Володимирівна - доцент кафедри алгебри та геометрії, 
кандидат педагогічних наук.

б) аспіранти Житомирського державного університету імені Івана 
Франка:



Довгопятий Олександр Петрович - аспірант кафедри математичного- 
аналізу, бізнес-аналізу та статистики Житомирського державного 
університету імені Івана Франка

в) студенти інших закладів вищої освіти:

1. Таргонський Валерій Андрійович - студент Київського
національного університету ім. Т. Шевченка (за згодою);

2. Котельникова Валерія Геннадіївна - студентка Київського
національного університету ім. Т. Шевченка (за згодою);

3. Кочубей Костянтин Максимович - студент Державного університету 
«Житомирська Політехніка» (за згодою).

г) вчителі навчальних закладів м. Житомира:

1. Лук’янчук Наталія Володимирівна - вчитель математики ЗОШ І-Ш 
ступенів №1 м. Житомира (за згодою);

2. Коновалова Лариса Леонідівна - вчитель математики ЗОШ І-Ш 
ступенів №6 ім. В.Г. Короленка м. Житомира (за згодою);

3. Савольчук Людмила Миколаївна - вчитель математики 
Житомирської ЗСШ І-Ш ступенів № 16 (за згодою);

4. Капустянська Ірина Анатоліївна - вчитель математики ЗОШ 1-111 
ступенів №21 м. Житомира (за згодою);

5. Семенюк Наталія Іванівна - вчитель математики ЗОШ 1-Ш ступенів 
№27 м. Житомира (за згодою);

6. Захарченко Олена Антонівна - вчитель математики ЗОШ 1-Ш 
ступенів №28 м. Житомира ім. гетьмана І. Виговського (за згодою);

7. Українець Лариса Олександрівна - вчитель математики ЗОШ І-Ш 
ступенів №8 м. Житомира (за згодою);

8. Ковальчук Олена Анатоліївна - вчитель математики Житомирського 
міського колегіуму (за згодою);

9. Соботович Олена Миколаївна - вчитель математики Житомирської 
міської гімназії №3 (за згодою);

10. Таргонська Ірина Ігорівна - вчитель математики Житомирської 
загальноосвітньої приватної школи 1-Ш ступенів «Сяйво» (за згодою).

1.3. Апеляційну комісію у складі:
1. Рудницький Сергій Владиславович - доцент кафедри філософії та 

політології, доктор політичних наук:
2. Воробей Ірина Олексіївна - методист НМЛ департаменту освіти 

ЖМР (за згодою);
3. Шпаківський Віталій Станіславович - старший науковий 

співробітник відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу 
Інституту математики НАН України, доктор фізико-математичних наук 
(за згодою) ;



4. Красуцька Людмила Володимирівна - вчитель математики ліцею 
№25 м. Житомира (за згодою);

5. Сенчакова Тетяна Сергіївна - вчитель математики ЗОНІ І-ІТ1 
ступенів №21 м. Житомира (за згодою).

П2
ЗАБЕЗПЕЧИТИ:

Оргкомітету та журі проведення з дотриманням законодавства в частині 
запобігання поширенню на території У країни гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Обласної олімпіади з 
математики під егідою Житомирського державного університету імені Івана 
Франка.

Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової та 
міжнародної роботи Тетяну Боцян.


