
 

Додаток 1                                  

до наказу відділу освіти         

Шевченківської районної       

державної адміністрації         

23.03.2018 № 108                     

 

Склад апеляційних комісій з предметів державної підсумкової атестації в 

навчальних закладах освіти Шевченківського району 

 

Бобрусь Юлія Анатоліївна – голова апеляційної комісії, начальник відділу 

освіти Шевченківської районної державної адміністрації. 

1. Українська мова, українська література, зарубіжна література 

Старікова Ніна Олександрівна – член комісії, методист з навчальних дисциплін 

Шевченківського районного методичного кабінету; 

Колеснік Олена Вікторівна – член комісії, вчитель української мови та 

літератури Шевченківської загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів, 

керівник РМО вчителів філологічного циклу (українська мова). 

Шепеленко Олена Миколаївна – член комісії, вчитель зарубіжної літератури 

Шевченківської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів, керівник РМО 

вчителів  філологічного циклу (зарубіжна література). 

2. Математика, фізика, астрономія, інформатика 

Русакова Лариса Євгеніївна – член комісії, методист з кадрових питань 

Шевченківського районного методичного кабінету; 

Стаднік Світлана Олександрівна – член комісії, вчитель математики 

Шевченківського ліцею, керівник РМО вчителів математичного циклу; 

Крикун Світлана Вікторівна – член комісії, вчитель фізики Шевченківської №1 

загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів, керівник РМО вчителів 

природничого циклу (фізика, астрономія). 

3. Історія України, всесвітня історія, правознавство, «Людина і світ»  

Василенко Оксана Юріївна – член комісії, методист з виховної роботи 

Шевченківського районного методичного кабінету; 

Антонцева Тетяна Миколаївна – член комісії, вчитель історії Гетьманівського 

навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад, керівник РМО вчителів суспільствознавчого 

циклу; 

Конюхова Ірина Вікторівна – член комісії, вчитель історії Безм'ятежненського 

навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад, заступник керівника РМО вчителів 

суспільствознавчого циклу. 

4. Англійська мова 

Пирог Тетяна Анатоліївна – член комісії, завідувач Шевченківським районним 

методичним кабінетом; 

Япринцева Наталія Миколаївна – член комісії, вчитель англійської мови 

Шевченківської загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів, керівник РМО 

вчителів філологічного циклу (англійська мова); 

Липова Людмила Олександрівна – член комісії, вчитель англійської мови 

Гетьманівського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад. 



5. Географія, біологія, хімія, економіка, екологія 

Василенко Оксана Юріївна – член комісії, методист з виховної роботи 

Шевченківського районного методичного кабінету; 

Парфілова Аліна Володимирівна – член комісії, вчитель географії 

Шевченківського ліцею, керівник РМО вчителів природничого циклу  

(географія, Харківщинознавство); 

Максименко Наталія Олексіївна – член комісії, вчитель біології та екології 

Великохутірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, керівник РМО 

вчителів природничого циклу (біологія, хімія, природознавство, екологія). 

6. Початкові класи 

Василенко Оксана Юріївна – член комісії, методист з виховної роботи 

Шевченківського районного методичного кабінету; 

Гунько Яніна Миколаївна – член комісії, вчитель початкових класів 

Шевченківського ліцею, керівник РМО вчителів циклу початкових класів; 

Чикор Ріта Вікторівна – член комісії, вчитель початкових класів Борівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  

 


