
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
 

НАКАЗ  
 

16 листопада 2018 року              м.Мелітополь                № 1850 - ПК 

 

Про організацію та проведення у 2019 році 

Всеукраїнських олімпіад ТДАТУ 

для професійної орієнтації вступників 

на основі повної загальної середньої освіти 

 

З метою виявлення та розвитку обдарованих вступників, надання їм 

допомоги у виборі професії та залучення їх до навчання в ТДАТУ, відповідно 

до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти   

(наказ Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587) та 

Положення про Всеукраїнські олімпіади Таврійського державного 

агротехнологічного університету для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти (далі - Олімпіади ТДАТУ),  

НАКАЗУЮ: 

 1 Затвердити склад організаційного комітету (далі – Оргкомітету) з              

проведення Олімпіад ТДАТУ у 2019 році у складі: 

голова Оргкомітету:  

ЛОМЕЙКО О.П.  – проректор з НПР, доцент . 

заступник голови Оргкомітету: 

ЧИЖИКОВ І.О.  – відповідальний секретар приймальної комісії, 

доцент; 

секретар Оргкомітету: 

СПІРІНЦЕВА О.П.  – методист відділу ПДП; 

члени Оргкомітету:  

ІВАНОВА І.Є.  – декан факультету агротехнологій та екології,  

доцент; 

ВЕРШКОВ О.О. – декан факультету інженерії та комп’ютерних 

технологій, доцент; 

БОЛТЯНСЬКА Н.І.  – начальник науково-методичного центру, доцент; 
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ЦИНОВСЬКА Т.Т. – начальник відділу ПДП. 

2 Провести у 2019 році Олімпіади ТДАТУ з таких конкурсних предметів: 

- українська мова та література; 

- математика; 

- фізика; 

- біологія; 

- географія; 

- хімія; 

- іноземна мова (англійська, німецька). 

 

3 Для складання завдань з конкурсних предметів створити предметно-

методичні комісії у складі: 

 

українська мова та література 

ЗІМОНОВА О.В. – викладач кафедри суспільно-гуманітарних 

наук, голова комісії; 

ШЛЕІНА Л.І. – викладач кафедри суспільно-гуманітарних 

наук, член комісії. 

 

математика 

СОСНИЦЬКА Н.Л. – завідувач кафедри вищої математики і фізики, 

доцент, голова комісії; 

ДЬОМІНА Н.А. – доцент кафедри вищої математики і фізики, 

член комісії; 

ХАЛАНЧУК Л.В. – асистент кафедри вищої математики і 

фізики, член комісії. 

 

фізика 

СОСНИЦЬКА Н.Л. – завідувач кафедри вищої математики і фізики, 

доцент, голова комісії; 

МОРОЗОВ М.В. – доцент кафедри вищої математики і фізики, 

член комісії; 

РОЖКОВА О.П. – старший викладач кафедри вищої 

математики і фізики, член комісії. 

 

біологія 

ЩЕРБИНА В.В. – доцент кафедри геоекології та землеустрою, 

голова комісії; 

 

АНТОНОВСЬКИЙ О.Г. – асистент кафедри геоекології та 

землеустрою, член комісії; 
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СУЧКОВ С.І. – асистент кафедри геоекології та 

землеустрою, член комісії. 

географія 

ДАЦЕНКО Л.М. – завідувач кафедри геоекології та землеустрою, 

професор, голова комісії; 

ЧЕБАНОВА Ю.В. – асистент кафедри геоекології та 

землеустрою, член комісії; 

ГАНЧУК М.М. – старший викладач кафедри геоекології та 

землеустрою, член комісії. 

 

хімія 

КОЛЕСНІКОВ М.О. – завідувач кафедри плодоовочівництва, 

виноградарства та біохімії, доцент, голова комісії; 

ПАЩЕНКО Ю.П. – старший викладач кафедри 

плодоовочівництва, виноградарства та біохімії, 

член комісії; 

КАПІНОС М.В. – асистент кафедри плодоовочівництва, 

виноградарства та біохімії, член комісії. 

 

іноземні мови (англійська, німецька) 

СИМОНЕНКО С.В. – в.о. завідувача кафедри іноземних мов, голова 

комісії; 

ТІТОВА О.А. – старший викладач кафедри іноземних мов, 

член комісії; 

ЗАЙЦЕВА Н.В. – старший викладач кафедри іноземних мов, 

член комісії; 

ВИНОГРАДОВА М.С. – старший викладач кафедри іноземних мов, 

член комісії. 

 

4 Для розгляду та проведення апеляцій учасників Олімпіади ТДАТУ 

створити апеляційну комісії у складі: 

 

голова апеляційної комісії: 

СКЛЯР О.Г. – перший проректор, професор. 

члени апеляційної комісії: 

ЗІМОНОВА О.В. – викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук; 

СОСНИЦЬКА Н.Л. – завідувач кафедри вищої математики і фізики, 

доцент; 
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ЩЕРБИНА В.В. – доцент кафедри геоекології та землеустрою, 

доцент; 

ДАЦЕНКО Л.М. – професор кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища; 

КОЛЕСНІКОВ М.О. – завідувач кафедри плодоовочівництва та біохімії, 

доцент; 

СИМОНЕНКО С.В. – в.о. завідувача кафедри іноземних мов. 

 

5 Предметно-методичним комісіям до 30.11.2018 відповідно до 

Положення про Олімпіади ТДАТУ скласти завдання з предметів проведення 

Олімпіад ТДАТУ для першого (дистанційного) та другого (очного) туру та 

розмістити їх у відповідному розділі на навчально-інформаційному порталі 

ТДАТУ. 

 

6 Провести Олімпіади ТДАТУ у два тури в такі календарні строки: 

перший (дистанційний) тур – з 01.12.2018 по 01.03.2019; 

другий (очний) тур – з 15.03.2019 по 01.05.2019. 

 

7 Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з НПР                

ЛОМЕЙКА О.П. 

 

 

 

Ректор університету, 

доктор технічних наук, професор     В.М. КЮРЧЕВ  

 

 

Проект вносить:        

відповідальний секретар ПК, доцент    І.О. ЧИЖИКОВ 


