
Додаток 2 

до наказу Первомайського ліцею № 5 

Первомайської  міської ради 

Харківської області 

від 29.09.2021 № 122 

 

Склад оргкомітетів і журі  

І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

із навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році 

комунального закладу «Первомайський ліцей  № 5 

Первомайської міської ради Харківської області» 

№ Оргкомітет № Журі 

Фізика (08.10.2021) каб. 39  

1. Заболотня С.П., голова оргкомітету, заступник 

директора з навчальної роботи; 

1. Стоцька О.А., голова журі, директор 

школи; 

2. Александров О.Г., заступник голови оргкомітету, 

заступник  директора  з навчально – виховної 

роботи;   

2. Бондар В.Г.,  заступник голови журі,    

учитель фізики;                                                             

3. Люлька А.В., секретар, педагог - організатор 3. Руденко О.О.., член журі, учитель 

математики  

Географія (06.10.2021)  каб. 23  

1. Заболотня С.П.,  голова оргкомітету ,  заступник 

директора з навчальної роботи 

1. Александров О.Г.,  голова журі , 

заступник директора з навчально - 

виховної роботи; 

2. Люлька А.В., заступник голови оргкомітету,  

педагог - організатор;   

2. Лобойко М.О.,  заступник голови журі,    

учитель географії;                                                             

3. Александрова Л.П., секретар, вчитель української 

мови та літератури 

3. Ільїнська О.В., член журі, учитель 

біології                                                      

Хімія (18.10.2021)  каб. 38  

1. Заболотня С.П.,  голова оргкомітету ,  заступник 

директора з навчальної роботи 

1. Александров О.Г.,  голова журі , 

заступник директора з навчально - 

виховної роботи; 

2. Люлька А.В., заступник голови оргкомітету,  

педагог - організатор;   

2. Захарова Л.А.,  заступник голови журі,    

 учитель хімії;                                                             

3. Задорожня Л.Г., секретар, вчитель української 

мови та літератури 

3. Горбунова Л.М., член журі, учитель 

біології     

 Українська мова і література (04.10.2021)  каб. 40  



1. Заболотня С.П.,  голова журі,  заступник 

директора з навчальної роботи 

1. Александров О.Г.,  голова оргкомітету, 

заступник директора з навчально - 

виховної роботи; 

2. Куроп’ятник О.О. , заступник голови оргкомітету, 

вчитель української мови та літератури;   

2. Задорожня Л.Г., заступник голови журі,   

учитель  української мови та літератури; 

3. Золотухіна Н.Ф., секретар, вчитель української 

мови  та літератури 

3. Александрова Л.П., член журі, , вчитель 

української мови  та літератури 

Математика (05.10.2021) каб. 35 

1. Заболотня С.П.,  голова оргкомітету, заступник 

директора з навчальної роботи; 

1. Стоцька О.А., голова журі,  директор 

школи; 

2. Люлька А.В., заступник голови оргкомітету,   

заступник директора з навчально - виховної 

роботи; 

2. Руденко О.О., заступник голови журі,  

 вчитель математики; 

3. Сивенко К.П., секретар, вчитель математики 3. Толокнєєва Т.О., член журі,  

учитель математики 

Біологія (19.10.2021) каб. 5  

1. Заболотня С.П.,  голова оргкомітету ,  заступник 

директора з навчальної роботи 

1. Александров О.Г.,  голова журі , 

заступник директора з навчально - 

виховної роботи; 

2. Люлька А.В., заступник голови оргкомітету,  

педагог - організатор;   

2. Горбунова Л.М., заступник голови журі,   

учитель  біології; 

3. Александрова Л.П., секретар, вчитель української 

мови та літератури 

3. Ільїнська О.В., член журі,  учитель  

біології 

Історія    (11.10.2021) каб. 21  

1. Заболотня С.П.,  голова оргкомітету, заступник 

директора з навчальної роботи; 

1. Александров О.Г.,  голова журі,  

заступник директора з навчально - 

виховної роботи; 

2. Люлька А.В., заступник голови оргкомітету,  

педагог - організатор;   

2. Мартиненко Н.Г., заступник голови журі,   

учитель  історії; 

3. Золотухіна Н.Ф., секретар, вчитель української 

мови та літератури 

3. Чернега І.В., член журі,  учитель  історії 

Іноземні  мови (англійська) ( 13.10.2021)  каб. 4  

1. Александров О.Г.,  голова оргкомітету, заступник 

директора з навчально - виховної роботи; 

1. Заболотня С.П.,  голова журі,  заступник 

директора з навчальної роботи; 

2. Тарасенко К.В., заступник голови оргкомітету,  

педагог - організатор;   

2. Руденко Н.В. заступник голови журі,   

учитель   англійської мови; 

3. Александрова Л.П., секретар, вчитель української 

мови та літератури 

3. Кіч М.М., член журі,   учитель 

англійської мови 

Інформатика    (12.10.2021) каб.18  

1. Заболотня С.П.,  голова оргкомітету ,  заступник 

директора з навчальної роботи 

1. Александров О.Г.,  голова журі , 

заступник директора з навчально - 

виховної роботи; 

2. Люлька А.В., заступник голови оргкомітету,  

педагог - організатор;   

2. Оберемок Ю.І.,заступник голови журі, 

учитель інформатики; 

3. Задорожня Л.Г., секретар, вчитель української 

мови та літератури 

3. Горбань О.Ю., член журі,   учитель 

інформатики 

Правознавство   (22.10.2021)  каб. 21  



  

1. Заболотня С.П.,  голова оргкомітету, заступник 

директора з навчальної роботи;  

 1. Александров О.Г.,  голова журі,  

заступник директора з навчально - 

виховної роботи; 

2. Люлька А.В., заступник голови оргкомітету,  

педагог - організатор;   

2. Мартиненко Н.Г.,заступник голови журі, 

учитель історії; 

3. Александрова Л.П., секретар, вчитель української 

мови та літератури 

3. Чернега І.В., член журі,  учитель історії 

Екологія  (01.10.2021) каб. 5  

1. Заболотня С.П.,  голова оргкомітету ,  заступник 

директора з навчальної роботи 

1. Александров О.Г.,  голова журі , 

заступник директора з навчально - 

виховної роботи; 

2. Люлька А.В., заступник голови оргкомітету,  

педагог - організатор;   

2. Горбунова Л.М., заступник голови журі,   

учитель  біології; 

3. Задорожня Л.Г., секретар, вчитель української 

мови та літератури 

3. Ільїнська О.В., член журі,  учитель  

біології 

Астрономія  (26.10.2021) каб. 39  

1. Заболотня С.П.,  голова оргкомітету, заступник 

директора з навчальної роботи;  

1. Стоцька О.А.,  голова журі,  директор 

школи; 

2. Люлька А.В., заступник голови оргкомітету,  

педагог - організатор;   

2. Бондар В.Г., заступник голови журі,   

учитель  фізики; 

3. Александрова Л.П., секретар, вчитель української 

мови та літератури 

3. Сивенко К.П..,член журі, учитель 

математики 

Російська мова та література (07.10.2021) каб.25  

1. Заболотня С.П.,  голова оргкомітету ,  заступник 

директора з навчальної роботи 

1. Александров О.Г.,  голова журі , 

заступник директора з навчально - 

виховної роботи; 

2. Люлька А.В., заступник голови оргкомітету,  

педагог - організатор;   

2. Леонідова Л.П., член журі, вчитель 

російської мови та літератури; 

3. Чернушенко Т.І., секретар, вчитель російської 

мови та літератури 

3. Охотникова С.М.,  член журі, вчитель 

російської мови та літератури 

Інформаційні технології    (25.10.2022) каб.18 

1. Заболотня С.П.,  голова оргкомітету ,  заступник 

директора з навчальної роботи 

1. Александров О.Г.,  голова журі , 

заступник директора з навчально - 

виховної роботи; 

2. Люлька А.В., заступник голови оргкомітету,  

педагог - організатор;   

2.  

3. Золотухіна Н.Ф., секретар, вчитель української 

мови та літератури 

3.  

Трудове навчання ( 20.10.2021) каб.1  

1. Заболотня С.П.,  голова оргкомітету ,  заступник 

директора з навчальної роботи 

1. Александров О.Г.,  голова журі , 

заступник директора з навчально - 

виховної роботи; 

2. Луць Л.Л., заступник голови оргкомітету,  

вчитель основ здоровя;   

2. Михасько Л.П., член журі, учитель 

трудового навчання; 

3. Задорожня Л.Г., секретар, вчитель української 

мови та літератури 

3. Люлька А.В..,  член журі, учитель 

трудового навчання 



 


