
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
. 4 *  / У  20 о ! - /  м К иІВ  У.

Про внесення змін у додаток до наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 22 січня 2021 року № 95

Відповідно до пунктів 6 та 11 розділу П Порядку надання грифів 
навчальній літературі та навчальним програмам, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2020 року № 931, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 11 листопада 2020 року за № 1119/35402, 
пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 
(зі змінами), ураховуючи лист Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» від 29 липня 2021 року № 22.1/10-1703, та з метою 
оптимізації роботи предметних (галузевих) експертних комісій та експертних 
груп

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України 
від 22 січня 2021 року № 95 «Про утворення предметних (галузевих) експертних 
комісій та експертних груп», виклавши його у новій редакції, що додається,

2. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Єрко І.) в установленому порядку зробити відмітку у 
справах архіву.

З, Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Рогову В.

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства освіти і науки 
України
від 22 січня 2021 року №  95 
(у  редакції наказу М іністерства освіти і
науки України від ■ /£
2021 року №  #/<рС \

СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ (ГАЛУЗЕВИХ) ЕКСПЕРТНИХ 
КОМІСІЙ ТА ЕКСПЕРТНИХ ГРУП

ДОШКІЛЬНА ТА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

1. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
ТА ПСИХОЛОГІЇ

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Гавриш

Наталія Василівна
(голова)

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди, професор кафедри 
психології та педагогіки дошкільної освіти, доктор 
педагогічних наук, професор (за згодою)

2 Пономаренко 
Тетяна Олександрівна 
(заступник голови)

Київський університет імені Бориса Грінченка, 
Педагогічний інститут, професор кафедри дошкільної 
освіти, доктор педагогічних наук, професор (за згодою)

3 Чередніченко 
Світлана Володимирівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в 
Новій українській школі, методист вищої категорії

4 Довбня
Софія Олегівна

Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова, доцент кафедри педагогіки і психології 
дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук (за згодою)

5 Коваленко
Олена Володимирівна

Київський університет імені Бориса Грінченка, 
Педагогічний інститут, доцент кафедри дошкільної освіти, 
кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою)

6 Левінець
Наталія Валеріївна

Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова, доцент кафедри педагогіки і психології 
дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент (за 
згодою)

7 Машовець 
Марина Анатоліївна

Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний 
інститут, засіупник директора з науково-меїодачної та 
навчальної роботи, доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою)

8 Молочко 
Майя Василівна

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 784 м. Києва, 
вихователь-методист, кандидат педагогічних наук (за 
згодою)

9 Нерянова 
Світлана Іванівна

Міністерство освіти і науки України, директорат 
дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, 
начальник відділу дошкільної освіти
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10 Рейпольська 
Ольга Дмитрівна

Інститут проблем виховання Національної академії 
педагогічних наук України, завідувач лабораторії 
дошкільної освіти і виховання, кандидат педагогічних 
наук, доцент (за згодою)

11 Хартман 
Олена Юріївна

Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної 
академії педагогічних наук України, старший науковий 
співробітник лабораторії психології дошкільника, кандидат 
психологічних наук (за згодою)

Експертна група з дошкільної педагогіки та психології

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 Андрющенко 

Тетяна Костянтинівна
Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 
Черкаської обласної ради», завідувач кафедри, доктор 
педагогічних наук, доцент (за згодою)

2 Безсонова
Ольга Костянтинівна

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
№ 67 «Сонячний» загального типу Краматорської міської 
ради Донецької області, завідувач, кандидат педагогічних 
наук (за згодою)

3 Васильєва 
Світлана Андріївна

Інститут проблем виховання Національної академії 
педагогічних наук України, лабораторія дошкільної освіти і 
виховання, старший науковий співробітник, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

4 Галаманжук 
Леся Людвигівна

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти, доктор педагогічних наук, професор (за згодою)

5 Дронова 
Ольга Олегівна

Державний вищии навчальний заклад «Донбаський 
державний педагогічний університет», кафедра дошкільної 
освіти та соціальної роботи, доцент, кандидат педагогічних 
наук, доцент (за згодою)

6 Лисенко
Г алина Миколаївна

Науково-методичний центр управління освіти Солом’янської 
районної в місті Києві державної адміністрації, методист (за 
згодою)

7 Лохвицька 
Любов Василівна

Державний виший навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 
професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіт, 
кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою)

8 Недозим 
Інна Вікторівна

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, 
старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук 
(за згодою)

9 Нечипорук 
Надія Іванівна

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів», завідувач відділу дошкільної освіти (за 
згодою)

10 Носачова 
Тетяна Петрівна

Приватний загальноосвітній навчальний заклад «Школа 
Інвентар Скуд», заступник директора з навчально-виховної 
роботи (за згодою)

11 Сайко
Наталія Олександрівна

Національний університет «Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондрапока», доцент кафедри психології та педагогіки, 
доктор педагогічних наук, доцент (за згодою)
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12 Смішная
Олена Анатоліївна

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 
відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту 
дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі, 
методист вищої категорії

13 Цвєткова 
Ганна Г еоргіївна

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 
завідувачка кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти, 
доктор педагогічних щук, професор (за згодою)

14 Циплюк
Аліна Миколаївна

Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний 
коледж» Волинської обласної ради, старший викладач 
кафедри теорії та методики дошкільної освіти, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

15 Швачова 
Олена Іванівна

Міністерство освіти і науки України, директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти головний 
спеціаліст відділу дошкільної освіти

16 Швідак
Олена Вікторівна

Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
№ 755 м. Києва, директор (за згодою)

17 Шевчук
Антоніна Семенівна

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, доцент 
кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою)

18 Шелестова
Людмила
Володимирівна

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук 
України, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу дидактики, доктор 
педагогічних наук (за згодою)
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2. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПЕДАГОГІКИ 
ТА МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Шапошнікова 

Ірина Миколаївна 
(голова комісії)

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 
професор кафедри педагогіки і методики початкового навчання, 
заступник декана з навчально-методичної роботи факультету 
педагогіки і психології, кандидат педагогічних наук, професор 
(за згодою)

2 Попова
Людмила Олександрівна 
(заступник голови)

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних 
наук України, старший науковий співробітник відділу 
навчання української мови та літератури, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

3 Пархоменко 
Наталія Євгенівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», начальник відділу наукового і навчально- 
методичного забезпечення змісту дошкільної і початкової 
освіти в Новій українській школі, вчитель-методист

4 Бахмат
Наталія Валеріївна

Кам'янець-Подільський національний університет імені 
Івана Огієнка, заступник декана з наукової роботи та 
інформатизації освітнього процесу, професор кафедри 
теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних 
наук, професор, (за згодою)

5 Дзюба
Світлана Олексіївна

Гімназія № 267 м. Києва, учитель початкових класів, 
старший вчитель (за згодою)

б Добровольська 
Людмила Насибівна

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 
Черкаської обласної ради», завідувач відділу початкової 
освіти (за згодою)

7 Кравчук 
Ольга Павлівна

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних 
наук України, старший науковий співробітник відділу 
дидактики, кандидат педагогічних наук (за згодою)

8 Лотоцька 
Олена Миколаївна

Школа І-ІЇЇ ступенів № 219 м. Києва, учитель початкових 
класів, вчитель-методист (за згодою)

9 Максименко 
Наталія Борисівна

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», доцент 
кафедри фахових методик та технологій початкової освіти, 
кандидат педагогічних наук (за згодою)

10 Максимчук
Людмила Олександрівна

Спеціалізована школа № 305 з поглибленим вивченням 
англійської мови м. Києва, учитель початкових класів, 
вчитель-методист (за згодою)

11 Олійник
Валентина Володимирівна

Приватний заклад загальної середньої освіти 
«Вишнівськии ліцей «Віват» Київської області, директор 
(за згодою)

12 Петренко 
Інна Андріївна

Початкова школа № 332 м. Києва, учитель початкових 
класів, вчитель-методист (за згодою)

13 Роелякова 
Ірина Григорівна

Спеціалізована школа № 252 імені Василя Симоненка 
м. Києва, учитель початкових класів, вчитель-методист (за 
згодою)

14 Таранік-Ткачук 
Катерина Валеріївна

Міністерство освіти і науки України, директорат 
дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, 
Головне управління загальної середньої та дошкільної 
освіти, відділ взаємодії з місцевими органами влади,
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головний спеціаліст
15 Телецька 

Людмила Іванівна
Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова, професор кафедри педагогіки та 
методики початкового навчання, кандидат біологічних 
наук (за згодою)

16 Топіха
Віра Андріївна

Національний педагогічий університет імені 
М.П. Драгоманова, доцент кафедри української мови та 
методики навчання факультету педагогіки і психології, 
кандидат філологічних наук (за згодою)

17 Федій
Ольга Андріївна

Полтавський національний педагогічний університет імені 
В.Г, Короленка, завідувач кафедри початкової освіти, 
природничих і математичних дисциплін та методик їх 
викладання, доктор педагогічних наук, професор (за 
згодою)

18 Хорошковська-Носач 
Тетяна Петрівна

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних 
наук України, науковий співробітник відділу навчання мов 
національних меншин та зарубіжної літератури (за згодою)

19 Чегріна
Людмила Григорівна

Школа І ступеня № 295 м. Києва, учитель початкових 
класів, вчитель-методист (за згодою)
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Експертна група з педагогіки та методики початкової освіти

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 Васютіна

Тетяна Миколаївна
Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова, професор кафедри педагогіки і 
методики початкового навчання, факультет педагогіки та 
психології, кандидат педагогічних наук (за згодою)

2 Гірняк
Світлана Петрівна

Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка, професор кафедри філологічних дисциплін 
та методики їх викладання у початковій школі факультету 
початкової та мистецької освіти (за згодою)

3 Главацька
Юлія Володимирівна

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ наукового і навчально-методичного 
забезпечення змісту дошкільної і початкової освіти в Новій 
українській школі, методист

4 Григоренко 
Вікторія Євгенівна

Національний педагогічний університет імені М.П. Дра
гоманова, доцент кафедри педагогіки і методики почат- 
кового навчання, кандидат педагогічних наук (за згодою)

5 Древаль
Галина Федорівна

Державна наукова установа «Інститут модернізації' змісту 
освіти», відділ наукового і навчально-методичного 
забезпечення змісту дошкільної і початкової освіти в Новій 
українській школі, завідувач сектора

6 Жембровська 
Антоніна Миколаївна

Державна наукова установа «Інститут модернізації' змісту 
освіти», відділ наукового і навчально-методичного 
забезпечення змісту дошкільної і початкової освіти в Новій 
українській школі, методист

7 Зюзіна
Зоя Валентинівна

Школа І-Ш ступенів №276 м. Києва, учитель початкових 
класів, вчитель-методист (за згодою)

8 Капінус
Наталія Олександрівна

Донецький обласний інститут ніслядипломної педагогічної 
освіти, м. Краматорськ, завідувач відділу початкової 
освіти, вчитель-методист (за згодою)

9 Кірик
Марія Юріївна

Закарпатський інститут ніслядипломної педагогічної 
освіти, методист кабінету дошкільної і початкової освіти 
(за згодою)

10 Козінцева 
Тетяна Миколаївна

Початкова школа №332 м. Києва, учитель початкових 
класів, старший вчитель (за згодою)

11 Копосов
Павло Германович

Державна наукова установа «Інститут модернізації* змісту 
освіти», відділ наукового і навчально-методичного 
забезпечення змісту дошкільної і початкової освіти в Новій 
українській школі, старший науковий співробітник, 
кандидат педагогічних наук

12 Коханко
Оксана Григорівна

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 
доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання, 
кандидат педагогічних наук (за згодою)

13 Ляшова
Надія Миколаївна

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 
доцент кафедри теорії і практики початкової освіти (за 
згодою)

14 Мезенцева 
Олена Іванівна

Середня загальноосвітня школа Ї-ІЇЇ ступенів № 195 ім. 
В.І. Кудряшова м. Києва, заступник директора з навчально- 
виховної роботи, кандидат педагогічних наук (за згодою)

15 Присяжнюк 
Лариса Андріївна

Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського, доцент кафедри дошкільної та
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початкової освіти, кандидат педагогічних наук (за згодою)
16 Сіранчук

Наталія Миколаївна
Рівненський державний гуманітарний університет, 
завідувач кафедри початкової освіти, доктор педагогічних 
наук, доцент (за згодою)

17 Сухань
Оксана Дар’ївна

Гімназія № 267 м. Києва, учитель початкових класів, 
вчитель-методист (за згодою)

18 Хижняк
Інна Анатоліївна

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський 
державний педагогічний університет», декан факультету 
початкової, технологічної та професійної освіти (за 
згодою)

19 Чайченко
Валентина Федорівна

Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова, доцент кафедри педагогіки та методики 
початкового навчання, кандидат педагогічних наук (за 
згодою)
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3. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

№ Ш Б Місце роботи, посада, науковий ступінь, наукове звання
1 Овсієнко

Людмила Миколаївна 
(голова)

Київський університет імені Бориса Грінченка, професор 
кафедри української мови, доктор педагогічних наук (за 
згодою)

2 Кулик
Олена Дмитрівна 
(заступник голови)

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди, професор кафедри української 
лінгвістики і методики навчання, доктор педагогічних наук 
(за згодою)

3 Гайдамака 
Олена Василівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», начальник відділу наукового та навчально- 
методичного забезпечення змісту загальної середньої 
освіти в Новій українській школі, кандидат педагогічних 
наук

4 Александров
Олександр Володимирович

Гімназія «Троєщина» П-ЇЇІ ступенів Деснянського району 
м. Києва, учитель української мови та літератури (за 
згодою)

5 Бабка
Ірина Петрівна

Медична гімназія № 33 м. Києва, учитель української мови 
і літератури, заступник директора з навчально-виховної 
роботи, вчитель-методист (за згодою)

6 Бакум
Зінаїда Павлівна

Криворізький державний педагогічний університет, 
професор кафедри української мови, доктор педагогічних 
наук (за згодою)

7 Блажко
Марія Богданівна

Спеціалізована школа «Тріумф» м. Києва, учитель 
української мови та літератури, вчитель-методист (за 
згодою)

8 Бондаренко 
Неллі Володимирівна

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних 
наук України, старший науковий співробітник відділу 
навчання української мови і літератури, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

9 Воловенко
Ірина Володимирівна

Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова, доцент кафедри української мови, 
кандидат філологічних наук, доцент (за згодою)

10 Галака
Юлія Григорівна

Бучанський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована 
загальноосвітня школа» І-ІП ступенів № 3 Бучанської 
міської ради Київської області, учитель української мови і 
літератури (за згодою)

11 Горохова
Тетяна Олександрівна

Київський університет імені Бориса Грінченка, старший 
викладач кафедри української мови, кандидат педагогічних 
наук (за згодою)

12 Діденко
Тетяна Василівна

Навчально-виховний комплекс № 293 м. Києва, учитель 
української мови та літератури, вчитель-методист (за 
згодою)

13 Дудко
Ірина Володимирівна

Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова, професор кафедри української мови, 
кандидат філологічних наук, доцент (за згодою)

14 Жуковська 
Надія Олександрівна

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 
Фастівської міської ради Київської області, консультант по 
роботі з обдарованими дітьми (за згодою)
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15 Котусенко 
Олена Юріївна

Міністерство освіти і науки України» директорат 
дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, 
головне управління загальної середньої та дошкільної 
освіти, відділ змісту освіти, мовної політики та освіти 
національних меншин, головний спеціаліст

16 Хінсько
Інга Володимирівна

Бучанський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована 
загальноосвітня школа» Х-ІІІ ступенів № 4 Бучанської 
міської ради Київської області, учитель української мови і 
літератури (за згодою)

17 Рудницька
Олена Анатоліївна '

Бучанський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована 
загальноосвітня школа» І-ІІІ ступенів № 3 Бучанської 
міської ради Київської області, учитель української мови і 
літератури (за згодою)

18 Сидоренко 
Наталія Василівна

Романо-германська гімназія № 123 м. Києва, учитель 
української мови і літератури (за згодою)

19 Шкавро
Володимир
Володимирович

Національна комісія зі стандартів державної мови, 
головний спеціаліст відділу зі стандартів державної мови 
та забезпечення оцінювання рівня володіння державною 
мовою, кандидат педагогічних наук (за згодою)

Експертна група з української мови

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 Архипова

Валентина Петрівна
Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний 
інститут пісдядишіомної освіти педагогічних працівників 
Черкаської обласної ради», методист з української мови та 
літератури (за згодою)

2 Вовк
Мирослава Петрівна

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна Національної академії педагогічних наук України, 
завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, 
доктор педагогічних наук (за згодою)

3 Гончаренко 
Світлана Олексіївна

Сумська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 15 імені 
Д. Турбіна, учитель української мови та літератури (за 
згодою)

4 Діденко
Наталія Миколаївна

Коледж «Універсум» м. Києва, викладач циклової комісії з 
видавничої справи, культури та української філології, 
кандидат філологічних наук (за згодою)

5 Кабан
Лариса Василівна

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів», учений секретар (за згодою)

6 Кондратенко 
Тетяна Володимирівна

Комунальний заклад «Запорізька спеціалізована школа- 
інтернат П-ІІІ ступенів «Козацький ліцей» Запорізької 
обласної ради, учитель української мови та літератури (за 
згодою)

7 Краєвська 
Ганна Павлівна

Вінницький національний медичнии університет імені 
М.І. Пирогова, доцент кафедри українознавства, кандидат 
філологічних наук (за згодою)

8 Кучерук
Оксана Анатоліївна

Житомирський державний університет імені Івана Франка, 
професор кафедри журналістики та дидактичної філології, 
доктор педагогічних наук (за згодою)

9 Максимець 
Тетяна Григорівна

Пустоварівськнй Навчально-виховний комплекс 
Сквирської міської ради, учитель української мови та
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літератури, старший вчитель (за згодою)
10 Панченков 

Андрій Олексійович
Інформаційний ресурс «Освіта/иа», керівник проектів, 
магістр української мови і літератури (за згодою)

11 Попова
Тетяна Дмитрівна

Опорний заклад Теплицької селищної ради «Тешшцька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1», учитель 
української мови та літератури, старший вчитель (за 
згодою)

12 Серебрянська 
Ірина Миколаївна

Ніжинський державний університет, професор кафедри 
прикладної лінгвістики, доктор філологічних наук, доцент 
(за згодою)

13 Стрельбіцька 
Олена Онуфріївна

Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний 
коледж», викладач сучасної української мови з 
практикумом, методики навчання мовно-літературної 
освітньої галузі, кандидат філологічних наук, спеціаліст 
вищої категорії (за згодою)

14 Тарасюк
Тетяна Миколаївна

Волинський національний університет імені Лесі Українки, 
доцент кафедри історії та культури української мови, 
кандидат філологічних наук (за згодою)

15 Терещенко
Василь Миколайович

Український центр оцінювання якості освіти, начальник 
відділу досліджень та аналітики, кандидат філологічних 
наук, доцент (за згодою)

16 Тимошенко 
Ольга Олексіївна

Школа І-ІІІ ступенів № 309 м. Києва, директор, учитель 
української мови і літератури, вчитель-методист (за 
згодою)

17 Ходацька 
Ольга Миколаївна

Гімназія-інтернат № ІЗ м. Києва, учитель української мови 
та літератури, вчитель-методист

18 Цуркан
Марія Валентинівна

Буковинський державний медичний університет, доцент 
кафедри суспільних наук та українознавства (за згодою)

19 ТТТтть
Андрій Анатолійович

Волинський обласний ліцей з посиленою військово- 
фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, 
учитель української мови і літератури, вчитель-методист 
(за згодою)
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4. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ЛІТЕРАТУРИ 
(УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ)

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Викова

Тетяна Валеріївна 
(голова)

Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова, професор кафедри української 
літератури, доктор філологічних наук (за згодою)

2 Котусенко 
Олена Юріївна 
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат 
дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної 
освіти, головне управління загальної середньої та 
дошкільної освіти, відділ змісту освіти, мовної політики 
та освіти національних меншин, головний спеціаліст

3 Гайдамака 
Олена Василівна 
(відповідальний секретер)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», начальник відділу наукового та навчально- 
методичного забезпечення змісту загальної середньої 
освіти в Новій українській школі, кандидат педагогічних
наук

4 Балаховська 
Юлія Михайлівна

Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова, старший викладач кафедри методики 
викладання української мови та літератури, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

5 Блєдних 
Тетяна Юріївна

Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова, доцент кафедри української 
літератури, кандидат філологічних наук (за згодою)

6 Бойко
Олександр Володимирович

Спеціалізована школа № 14 ім. С.Ф. Грушевського 
м. Києва, учитель української мови та літератури (за 
згодою)

7 Галак
Інна Петрівна

Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова, доцент кафедри української 
літератури, кандидат філологічних наук (за згодою)

8 Головченко 
Ніна Іванівна

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних 
наук України, відділ навчання української мови та 
літератури, провідний науковий співробітник, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

9 Гуманенко 
Лариса Пилипівна

Політехнічний ліцей Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського», старший вчитель кафедри 
філологічних наук, кандидат філологічних наук (за 
згодою)

10 Йолкіна
Лариса Віссаріонівна

Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова, доцент кафедри української 
літератури, кандидат філологічних наук (за згодою)

11 Кудіна
Валерія Василівна

Київський національний лінгвістичний університет, 
доцент кафедри психології, педагогіки і туризму, 
викладач зарубіжної літератури, кандидат педагогічних 
наук (за згодою)

12 Невмержицька 
Ольга Федорівна

Навчально-виховний комплекс № 143 м Києва, учитель 
зарубіжної літератури, Заслужений вчитель України, 
вчитель-методист (за згодою)

13 Орлова
Ольга Миколаївна

Економіко-правовий ліцей м. Києва, заступник директора 
з навчально-виховної роботи, учитель української мови та 
літератури, старший вчитель (за згодою)
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14 Осьмак
Ніна Дмитрівна

Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова, професор кафедри української 
літератури, кандидат філологічних наук (за згодою)

15 Поливач
Валентина Дмитрівна

Спеціалізована школа № 102 м. Києва, учитель 
української мови та літератури, учитель-методист (за 
згодою)

16 Полторацька 
Алла Яківна

Український колеж ім. В.О. Сухомлинського м. Києва 
(спеціалізована школа № 272), учитель української мови, 
літератури, художньої культури та зарубіжної літератури 
(за згодою)

17 Пройдаков 
Артур Ігоревич

Приватний загальноосвітній навчальний заклад «ММ§аг<і 
ЗсЬооІ» м. Києва, учитель української мови та літератури 
(за згодою)

18 Ратушняк
Олександр Михайлович

Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка, старшин 
викладач кафедри української та зарубіжної літератури, 
кандидат педагогічних наук (за згодою)

19 Шевель
Наталія Олександрівна

Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця, доцент кафедри україністики, кандидат 
філологічних наук (за згодою)

Експертна група з літератури (української та зарубіжної)

№ ШБ Місце роботи, посада
1 Бєдухова 

Ольга Василівна
Чугуївський професійний ліцей Харківської області, 
методист, вчитель-методист, Заслужений вчитель України 
(за згодою)

2 Білоус
Наталя Валентинівна

Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти, 
методист навчально-методичного відділу, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

3 Бойко
Вікторія Василівна

Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький 
гуманітарно-педагогічний коледж», спеціаліст вищої 
категорії, старший учитель, (за згодою)

4 Бородіца
Світлана Василівна

Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри теорії і 
методики української та світової літератури, кандидат 
філологічних наук, доцент (за згодою)

5 Буряченко 
Світлана Іванівна

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІП 
ступенів № 15 ім. Д. Турбіна, учитель української мови та 
літератури, учитель-методист (за згодою)

6 Вишницька 
Юлія Василівна

Київський університет імені Бориса Грінченка, професор 
кафедри світової літератури, доктор філологічних наук (за 
згодою)

7 Волинець 
Ірина Миколаївна

Комунальний заклад Київської обласної ради 
«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий 
коледж», старший викладач кафедри педагогіки і 
психології дошкільної та початкової освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою)

8 Гальчук
Оксана Василівна

Київський університет імені Бориса Грінченка, професор 
кафедри світової літератури, доктор філологічних наук, 
доцент (за згодою)
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9 Горобченко 
Ірина Вікторівна

Центр професійного розвитку педагогічних праттівтшуів 
відділу освіта Горішньоплавнівської міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області, 
загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 6 
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького 
району Полтавської області, директор, учитель зарубіжної 
літератури, вчитель-методист (за згодою)

10 Даценко 
Алла Василівна

Таращанський навчально-виховний комплекс «Гімназія 
«Ерудит»-загальноосвітня школа І ступеня» Таращанської 
районної ради Київської області, учитель української
мови та літератури (за згодою)

11 Дем'яненко 
Олена Олександрівна

Білоцерківський національний аграрний університет, 
асистент кафедри славістичної філології, педагогіки та 
методики викладання, кандидат педагогічних наук (за 
згодою)

12 Дячок
Світлана Олександрівна

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних 
наук України, старший науковий співробітник відділу 
навчання української мови і літератури, кандидат 
філологічних наук (за згодою)

13 Зубар
Тетяна Володимирівна

Середня загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 81 м. 
Києва, директор, вчитель-методист (за згодою)

14 Кіца
Мар'яна Олегівна

Національний університет «Львівська політехніка», 
доцент кафедри журналістики та засобів масової 
комунікації, кандидат наук із соціальних комунікацій (за 
згодою)

15 Корнійчук 
Валерій Семенович

Львівський національний університет імені Звана Франка, 
професор кафедри української літератури імені академіка 
Михайла Возняка, доктор філологічних наук (за згодою)

16 Марганець 
Алла Михайлівна

Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника, доцент кафедри світової літератури і 
порівняльного літературознавства, кандидат педагогічних 
наук, доцент (за згодою)

17 Мартишок 
Микола Іванович

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 
обласної ради, в.о. завідувача кафедри філології, доцент, 
кандидат філологічних наук (за згодою)

18 Олексюк 
Ірина Вікторівна

Кобаківськии ліцей імені Марка Черемшини, учитель 
зарубіжної літератури, керівник предметно-методичної 
комісії суспільних дисциплін, старший вчитель (за 
згодою)

19 Оншценко 
Ніна Василівна

Спеціалізована школа № 88 м. Києва з поглибленим 
вивченням російської мови, учитель зарубіжної 
літератури (за згодою)

20 Пікун
Леся Василівна

Нацональний університет «Чернігівський колегіум» імені 
Т.Г. Шевченка, філологічний факультет, кафедра 
германської філології, доцент, кандидат філологічних 
наук (за згодою)

21 Пітерська
Олена Вячеславівна

Білоцерківська загальноосвітня школа № 18 
Білоцерківської міської ради Київської області, учитель 
зарубіжної літератури, вчитель-методист(за згодою)

22 Привалова 
Оксана Миколаївна

Таращанський навчально-виховний комплекс «Гімназія 
«Ерудит» - загальноосвітня школа І ступеня» 
Таращанської районної ради Київської області, учитель
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української мови та літератури (за згодою)
23 Рудніцька 

Наталія Павлівна
Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа № 17
Хмельницької області, учитель української мови та 
зарубіжної літератури, вчитель-методист (за згодою)

24 Семенкж
Олена Олександрівна

Загальноосвітній навчальний заклад І-ПІ ступенів 
«Скандинавська гімназія» м. Києва учитель зарубіжної 
літератури, української мови та літератури, учитель вищої 
категорії, вчитель- методист (за згодою)

25 Свенціцька 
Олена Володимирівна

Червонослобідський ЗЗСО І-ІП ступенів № 2 Червоно- 
слобідської сільської ради Черкаської області, учитель 
зарубіжної літератури, вчитель-методист (за згодою)

26 Сич
Леся Михайлівна

Навчально-виховний комплекс №1 м, Немирів Вінницької 
області, учитель зарубіжної літератури, вчитель-методист 
(за згодою)

27 Січкар
Світлана Іванівна

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 
Черкаської обласної ради», завідувач лабораторії 
суспільно-гуманітарних дисциплін, методист (за згодою)

28 Супрун
Володимир Миколайович

Донецький національний університет імені Василя Стуса, 
доцент кафедри журналістики, кандидат філологічних 
наук, доцент (за згодою)

29 Тітова
Світлана Віталіївна

Переяславська гімназія Київської області, учитель 
зарубіжної літератури та російської мови, вчитель- 
методист, кандидат педагогічних наук (за згодою)

ЗО Холодна 
Юлія Миколаївна

Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова, доцент кафедри методики викладання 
світової літератури, кандидат педагогічних наук, доцент 
(за згодою)

31 Химера
Наталія Володимирівна

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів», методист відділу української мови і 
літератури, зарубіжної літератури, вчитель-методист (за 
згодою)

32 Чередник 
Тетяна Павлівна

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені 
Т.Г. Шевченка, доцент кафедри германської філології, 
кандидат філологічних наук, доцент (за згодою)

33 Шарова
Тетяна Михайлівна

Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького, завідувач . кафедри 
української і зарубіжної літератури, доцент, кандидат 
філологічних наук (за згодою)

34 Шевель
Тамара Олександрівна

Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця, доцент кафедри україністики, кандидат 
філологічних наук (за згодою)

35 Шерстюк
Вікторія Анатоліївна

Школа І-Ш ступенів № 286 міста Києва, учитель 
зарубіжної літератури, вчитель-методист (за згодою)

36 Ягодіна
Наталія Іванівна

Чугуївський професійний ліцей Харківської області, 
викладач української мови та літератури, старший 
учитель (за згодою)

37 Ярмульська 
Іванна Володимирівна

Сквирськии академічний ліцей Київської області, учитель 
української мови і літератури (за згодою)
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5. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Гамзюк

Микола Васильович 
(голова)

Київський національний лінгвістичний університет, 
завідувач кафедри німецької філології, доктор 
філологічних наук, професор (за згодою)

2 Коваленко 
Оксана Ярославівна 
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат 
дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, 
головне управління шкільної освіти, відділ змісту освіти, 
мовної політики та освіти національних меншин, головний 
спеціаліст

3 Шопулко
Марія Никифорівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій 
українській школі, завідувач сектора

4 Богун
Світлана Володимирівна

Київський національний лінгвістичний університет, 
кафедра фонетики і практики англійської мови факультету 
германської філології, старший викладач (за згодою)

5 Ворон
Г алина Леонідівна

Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І 
ступеня -  гімназія» № 143 м. Києва, учитель англійської 
мови, вчитель-методист (за згодою)

6 Ковровський 
Ігор Григорович

Кагарлицька загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 2 ім. 
В.П. Дашенка Київської області, учитель німецької мови, 
кандидат педагогічних наук, вчитель-методист, заслужений 
працівник освіти України (за згодою)

7 Крупа
Альона Валеріївна

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів», завідувач відділу міжнародних 
зв'язків, учитель англійської мови (за згодою)

8 Лабенко 
Ольга Андріївна

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, доцент кафедри романської філологи, кандидат 
філологічних наук, доцент (за згодою)

9 Машкіна
Олена Миколаївна

Національний педагогічний університет імені М.П. Дра- 
гоманова, доцент кафедри загального мовознавства і 
германістики, кандидат філологічних наук (за згодою)

10 Наваренко
Інна Анатоліївна

Київський національний лінгвістичний університет, доцент 
кафедри іспанської та французької філології, кандидат 
філологічних наук (за згодою)

11 Онучак
Людмила Володимирівна

Університет державної фіскальної служби України, 
навчально-науковий інститут гуманітарних наук, завідувач 
кафедри сучасних європейських мов, кандидат 
філологічних наук, доцент (за згодою)

12 Плієнко
Валентина Петрівна

Навчально-виховний комплекс (спеціалізована школа І 
ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови -  
суспільно-гуманітарна гімназія) № 176 імені Мігеля де 
Сервантеса Сааведри м. Києва, заступник директора 
учитель іспанської мови, вчитель-методист (за згодою)

13 Трінька 
Ганна Юріївна

Гімназія Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, учитель німецької мови, вчитель- 
методист (за згодою)

14 Хмельницька 
Ірина Валентинівна

Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Перша 
Білоцерківська гімназія -  школа І ступеню», учитель
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французької мови, вчитель-методист (за згодою)
15 Ярошенко 

Олеся Василівна
Київський національний лінгвістичний університет, 
завідувач кафедри англійської філології, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

Експертна група з іноземних мов

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Абашник

Людмила Андріївна
Держаний навчальний заклад «Куп'янський 
регіональний центр професійної освіти», учитель 
англійської мови, старший учитель (за згодою)

2 Бєктурганова 
Вікторія Володимирівна

Запорізька гімназія № 11 Запорізької міської ради 
Запорізької області, заступник директора, вчитель- 
методист (за згодою)

3 Бойко
Г алина Олегівна

Львівський національний університет імені Івана 
Франка, доцент кафедри початкової і дошкільної освіти, 
кандидат педагогічних наук (за згодою)

4 Єрмоленко 
Ірина Анатоліївна

Комунальна установа «Сумська загальноосвітня школа 
І-ІП ступенів № 15 ім. Д. Турбіна», учитель англійської 
мови, старший учитель (за згодою)

5 Забара
Олена Дмитрівна,

Фастівська спеціалізована загальноосвітня школа І-Ш 
ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов 
Фастівської міської ради, заступник директора, учитель 
англійської мови, вчитель-методист (за згодою)

6 Зарицька
Галина Валентинівна

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням англійської мови № 85 м. Києва, учитель 
англійської мови, вчитель-методист (за згодою)

7 Іванюк
Тетяна Петрівна

Кам'янець-Подільська спеціальна школа Хмельницької 
обласної ради, учитель англійської мови (за згодою)

8 Карпик
Микола Іванович

Київський Інститут міжнародних відносин, викладач 
німецької мови, директор Австрійського 
екзаменаційного центру ОЗВ, експерт освітньо- 
інформаційного центру (ВІ2)

9 Кондратьєва 
Тетяна Богданівна

Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка, доцент кафедри англійської 
філології та методики навчання англійської мови, 
кандидат філологічних наук, доцент (за згодою)

10 Конотоп 
Олена Сергіївна

Національний університет «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, доцент кафедри іноземних мов, 
кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою)

11 Коровіна
Ольга Олександрівна

Навчально-виховний комплекс «Узинська гімназія» 
Узшіської міської ради Київської області, учитель 
іспанської мови (за згодою)

12 Лапиніна 
Оксана Леонідівна

Київський національний лінгвістичний університет, 
доцент кафедри німецької філології кандидат 
філологічних наук, доцент (за згодою)

13 Науменко 
Юлія Миколаївна

Навчально-виховний комплекс І ступеня -  гімназія № 
143 м. Києва, заступник директора, учитель англійської 
мови, вчитель-методист (за згодою)

14 Пархоменко 
Світлана Олексіївна

Іванківськии районний ліцей Київської області, учитель 
іспанської мови (за згодою)
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15 Свєт
Ольга Вікторівна

Загальноосвітній навчальний заклад І-Ш ступенів 
«Спеціальна загальноосвітня ппсола-їнтернат № 5 ім. 
Я.П. Батюка» м. Києва, учитель англійської мови (за 
згодою)

16 Скринська
Людмила Миколаївна

Червонослобідський заклад загальної середньої освіти I- 
III ступенів № 2 Червонослобідської сільської ради 
Черкаської області, учитель англійської мови, старший 
учитель (за згодою)

17 Триндюк
Валентина Анатоліївна

Комунальний заклад вищої освіти «Луцький 
педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 
викладач німецької та англійської мов, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

18 Чорна
Олена Вікторівна

Комунальна установа «Сумська загальноосвітня школа 
І-ІП ступенів № 15 ім. Д. Турбіна», учитель (за згодою)
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6. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З МОВ І ЛІТЕРАТУР 
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ТА КОРІННИХ НАРОДІВ

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 Мушкетик 

Леся Георгіївна 
(голова)

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
імені М.Т. Рильського Національної академії наук України, 
провідний науковий співробітник, доктор філологічних наук 
(за згодою)

2 Малаш
Олександра Василівна 
(заступник голови)

Інститут мовознавства імені О.О. Потебні Національної 
академії наук України, молодший науковий співробітник 
відділу мов, кандидат філологічних наук (за згодою)

3 Пилипенко 
Тетяна Іванівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій 
українській школі, завідувач сектора

4 Акініна
Вікторія Іванівна

Школа І-ІП ступенів № 294 м. Києва, учитель російської 
мови та зарубіжної літератури, вчитель-методист (за згодою)

5 Вахніна
Лариса Костянтинівна

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
імені М.Т. Рильського Національної академії наук України, 
завідувачка відділу української та зарубіжної 
фольклористики, старший науковий співробітник, кандидат 
філологічних наук (за згодою)

6 Гончаренко 
Богдана Богданівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Інститут філології, кафедра полоністики, викладач, доктор 
філософії (за згодою)

7 Дорошенко 
Любов Володимирівна

Гімназія № 178 м. Києва, учитель початкових класів, 
педагог-організатор, вчитель-методист (за згодою)

8 Косюк
Лариса Володимирівна

Спеціалізована школа № 94 «Еллада» м. Києва, заступник 
директора, вчитель-методист (за згодою)

9 Роман
Вікторія Олександрівна

Школа І-ПІ ступенів № 233 м. Києва, учитель початкових 
класів (за згодою)

10 Сеїт-Джеліль 
Абібулла Шевкійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Інститут філології, асистент кафедри тюркології (за згодою)

11 Супрун
Людмила Вікторівна

Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька гуманітарно- 
педагогічна академія», професор кафедри української 
філології, доктор філологічних наук (за згодою)

12 Тарута
Світлана Леонідівна

Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського, доцент кафедри міжкультурної 
комунікації, світової літератури та перекладу, старший 
вчитель, кандидат філологічних наук (за згодою)

13 Урум
Світлана Олексіївна

Інститут Юнуса Емре, координатор освітніх програм, 
викладач (за згодою)

14 Фрідман 
Ірина Леонідівна

Навчально-виховний комплекс 141 «ОРТ» м. Києва, 
заступник директора з навчально-методичної роботи (за 
згодою)

15 Харченко
Світлана Йосипівна

Міністерство освіти і науки України, директорат 
дошкільної,шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, 
головне управління загальної середньої та дошкільної 
освіти, відділ змісту освіти, мовної політики та освіти 
національних меншин, головний спеціаліст
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Експертна група з мов і літератур національних меншин та корінних народів

1 Важова 1 
Ольга Йосипівна

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: 
школа - гімназія № 6 Вінницької міської ради, заступник 
директора з навчально-виховної роботи школи І ступеня, 
вчитель-методист (за згодою)

2 Дєрке
Магдалина Жигмондівна

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доцент 
кафедри угорської філології «Українсько-угорського 
навчально-наукового інституту», кандидат філологічних 
наук (за згодою)

3 Дирда
Родіка Миколаївна

НВК «Боянська гімназія» Боннської сільської ради 
Чернівецького району Чернівецької області, учитель 
румунської мови та літератури (за згодою)

4 Долгих
Світлана Григорівна

Гімназія № 178, м. Києва, вчитель російської мови та 
літератури, вчитель-методист (за згодою)

5 Кирчул
Марінела Г еоргіївна

Загальноосвітня школа І-ПІ ступенів с. Йорданешти 
Каралчівської сільської ради Чернівецького району 
Чернівецької області, учитель румунської мови та 
літератури (за згодою)

6 Кіор
Юлія Анатоліївна

Маріупольський державний університет, доцент кафедри 
грецької філолога та перекладу, кандидат філологічних 
наук (за згодою)

7 Колонко
Вікторія Вікторівна

НВК «Міжнародний ліцей МАУП» м. Києва, учитель 
польської мови (за згодою)

8 Мельник
Тетяна Миколаївна

Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського, доцент кафедри міжкультурної
комунікації, світової літератури та перекладу, кандидат 
філологічних наук (за згодою)

9 Михайлова 
Тетяна Степанівна

Виноградненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Белградського району Одеської області, учитель 
болгарської мови, старший вчитель (за згодою)

10 Міхай
Домініка Мірчівна

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Глибоцької 
районної державної адміністрації Чернівецької області, 
головний спеціаліст (за згодою)

11 Облаухова 
Ольга Вікторівна

Гімназія № 178 м. Києва, учитель початкових класів, 
вчитель-методист (за згодою)

12 Рабчун
Ірина Вікторівна

Спеціалізована школа І-ПІ ступенів № 265 м. Києва, 
учитель іноземної мови (за згодою)

13 Рабчун
Оксана Станіславівна

Спеціалізована школа І-Ш ступенів № 265 м. Києва,
учитель іноземної мови (за згодою)

14 Сеітяг’яєва 
Таміла Решатівна

Таврійський національний , університет імені 
В.І. Вернадського, м. Київ, старший викладач кафедри 
східної філології, кандидат філологічних наук (за згодою)

15 Сюрма
Єфтинія Петрівна

Виноградївська загальноосвітня школа І-ЇП ступенів імені 
О.О. Банєва Белградської районної ради Одеської області, 
учитель гагаузької мови (за згодою)

16 Тащи
Андрій Васильович

Лиманський заклад загальної середньої освіти Ренійеької 
міської ради Одеської області, учитель історії та художньої 
культури (за згодою)
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7. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ ЗІСТОРІЇ

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 Потильчак

Олександр Валентинович 
(голова)

Інститут історичної освіти Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, завідувач кафедри 
джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, доктор 
історичних наук, професор (за згодою)

2 Євтущенко 
Раїса Іванівна 
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, головне 
управління загальної середньої та дошкільної освіти, відділ 
змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин, 
головний спеціаліст

3 Гурська
Олена Костянтинівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій 
українській школі, старший науковий співробітник, кандидат 
історичних наук

4 Бабенко
Артур Борисович

Печерська гімназія № 75 м. Києва, учитель історії, 
правознавства і громадянської освіти, заступник директора з 
навчально-виховної роботи (за згодою)

5 Батирєва 
Ірина Миколаївна

Філіал «Інститут дослідження Голодомору» Національного 
музею Голодомору-геноциду, заступник директора інституту, 
кандидат історичних наук (за згодою)

6 Візер
Світлана Олександрівна

Національний педагогічний університет їм. М.П. Драгоманова, 
доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук (за 
згодою)

7 Гаврилюк 
Жанна Миколаївна

Ліцей «Діалог» м. Києва, учитель історії, учитеяь-методист, 
кандидат педагогічних наук (за згодою)

8 Курзенкова 
Алла Олександрівна

Державний науковий центр захисту культурної спадщини від 
техногенних катастроф, науковий співробітник, кандидат 
історичних наук (за згодою)

9 Латиш
Юрій Володимирович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
доцент кафедри історії світового українства, кандидат 
історичних наук (за згодою)

10 Майорова
Світлана Олександрівна

Заклад загальної середньої освіти № 235 ім. В. Чорновола 
м. Києва, учитель історії, правознавства і громадянської освіти, 
учитель-методист (за згодою)

11 Нікіфоров 
Карен Сергійович

Київський університет імені Бориса Грінченка, керівник секції 
теології, релігієзнавства та історії релігії відділення філософії та 
суспільствознавства,; аспірант кафедри історії України (за 
згодою)

12 Охріменко
Олександр Святославович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
асистент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків, 
кандидат історичних наук (за згодою)

13 Перга
Тетяна Юріївна

Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України, 
старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, 
доцент (за згодою)

14 Потапенко 
Світлана Петрівна

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. 
Грушевського Національної академії наук України, старший 
науковий співробітник, кандидат історичних наук (за згодою)
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15 Примаченко 
Яна Леонідівна

Інститут історії України Національної академії наук України, 
старший науковий співробітник, кандидат історичних наук (за 
згодою)

16 Трухан
Олександр Феодосійович

Інститут післядипломної педагогічної освіта Київського 
університету імені Бориса Грінченка, старший викладач 
кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання, 
кандидат історичних наук (за згодою)

17 Удод
Олександр Андрійович

Інститут історії України Національної академії наук України,
завідувач відділу української історіографії, доктор історичних 
наук, професор (за згодою)

18 Черевко
Оксана Степанівна

Інститут історичної освіти Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, доцент кафедри 
всесвітньої історії, кандидат історичних наук (за згодою)

19 Щербак
Віталій Олексійович

Київський університет імені Бориса Грінченка, професор 
кафедри історії України, доктор історичних наук (за згодою)

Експертна група з історії
№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Вузівська 

Юлія Миколаївна
Червонослобідський заклад загальної середньої освіти І-ПІ 
ступенів № 2 Черкаської області, учитель історії (за згодою)

2 Важоха
Любов Миколаївна

Первомайська загальноосвітня школа І-ПІ ступенів № 1, 
Миколаївська область, учитель історії та правознавства, 
старший вчитель (за згодою)

3 Водько
Владислав Ігорович

Одеський ліцей «Гармонія» Одеської міської рада, учитель 
історії, доктор філософії (за згодою)

4 Гриневич
Людмила Володимирівна

Українського науково-дослідного та освітнього центру 
вивчення Голодомору (НКЕС іп Ш тате), директорка, доктор 
історичних наук (за згодою)

5 Давлетов
Олександр Рашидович

Запорізький національний університет, професор кафедри 
всесвітньої історії і міжнародних відносин, доцент, кандидат 
історичних наук (за згодою)

6 Дмнтрук
Г алина Анатоліївна

Комунальний заклад «Тєтіївський освітній центр -  опорний 
заклад загальної середньої освіти І-ИІ ступенів педагогічних 
кадрів», учитель історії, вчитель-методист (за згодою)

7 Ковтун
Тетяна Анатоліївна

Комунальний заклад «Запорізька спеціалізована школа-інтернат 
ІІ-Ш ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради, 
учитель історії, старший вчитель (за згодою)

8 Комаров
Юрій Станіславович

Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер», учитель історії, 
учитель-методист (за згодою)

9 Кучерук
Олександр Сергійович

Музей Української Революції 1917-1921 років Національного 
музею історії України, завідувач від ділу (за згодою)

10 Лівійська
Людмила Василівна

Хотівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-Ш ступенів-гімназія» Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації Київської області, учитель історії та 
правознавства, вчитель-методист (за згодою)

11 Мандрик-Мельничук 
Марія Вікторівна

Буковинський державний медичний університет, професор 
кафедри соціальної медицини і охорони здоров’я, доктор 
історичних наук (за згодою)

12 Олевська 
Ірина Ігорівна

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 
методист відділу гуманітарних дисциплін (за згодою)

13 Охредько 
Олег Едуардович

Центр громадянської просвіти «Альменда», експерт та аналітик, 
учитель-методист (за згодою)
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14 Перга
Юрій Миколайович

Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», старший 
викладач кафедри історії, кандидат історичних наук (за згодою)

15 Рубленко
Владислав Миколайович

«Маріупольська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 19 
Маріупольської міської ради Донецької області», учитель історії 
(за згодою)

16 Сегеда
Сергій Павлович

Науково-дослідний центр воєнної історії Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського 
Міністерства оборони України, начальник центру, доктор 
історичних наук, доцент (за згодою)

17 Схасюк
Андрій Євгенович

Ліцей № 13 Івано-Франківської міської ради, учитель, доктор 
філософії (за згодою)

18 Стеценко
Віталіна Миколаївна

Бесідський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІП ступенів -  дитячий садок». Білоцерківського району 
Київської області, заступник директора з навчально-виховної 
роботи, учитель історії (за згодою)

19 Федунова 
Тетяна Миколаївна

Спеціалізована школа № 85 м. Києва, директор, учитель історії, 
вчитель-методист (за згодою)

20 Хинєва
Антоніна Дмитріївна

Запорізький багатопрофільний ліцей «Перспектива» Запорізької 
міської ради Запорізької області, учитель історії, правознавства 
та громадянської освіти, вчитель-методист (за згодою)

21 Ястребова
Наталія Олександрівна

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Запорізької 
міської ради Запорізької області, учитель історії, вчитель- 
методист (за згодою)
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8. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ, ПРАВОЗНАВСТВА, 
ЕТИКИ ТА ПРЕДМЕТІВ МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

№ Ш Б М ісце роботи, посада
1 Ладиченко 

Віктор Валерійович
(голова)

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, завідувач кафедри 
міжнародного права та порівняльного правознавства, доктор 
юридичних наук, професор (за згодою)

2 Євтушенко 
Раїса Іванівна 
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, головне 
управління загальної середньої та дошкільної освіти, відділ 
змісту освіти, мовної політики та освіти національних 
меншин, головний спеціаліст

3 Гурська
Олена Костянтинівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій 
українській школі, старший науковий співробітник, кандидат 
історичних наук

4 Васильченко 
Світлана Дмитрівна

Навчально-виховний комплекс № 278 м. Києва, заступник 
директора з навчально-виховної роботи, учитель предметів 
духовно-морального спрямування (за згодою)

5 Войтенко
Олександр Миколайович

Експерт з освіти з прав людини офісу Координатора проектів 
ОБОЄ в Україні, освітній експерт Всеукраїнської освітньої 
програми «Розуміємо права людини» (за згодою)

6 Горбатенко 
Володимир Павлович

Інститут держави і права імені В.М. Корецького 
Національної академії наук України, відділ правових 
проблем політології, провідний науковий співробітник, 
доктор політичних наук, професор (за згодою)

7 Грищук
Дмитро Геннадійович

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Навчально- 
науковий інститут менеджменту і психології, доцент кафедри 
педагогіки адміністрування і соціальної роботи, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

8 Клименко 
Шнель Павлівна

Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут 
післядишюмної педагогічної освіти, доцент кафедри 
історичної та громадянської освіти, кандидат історичних 
наук (за згодою)

9 Кузьменко
Олександр Васильович

Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут», доцент кафедри права, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою)

10 Кухарчук 
Алла Іванівна

ТОВ «Софіївсько-Борщагівський ліцей «Софія», Київська 
область, директор (за згодою)

11 Молчанова 
Юлія Олександрівна

Громадська організація «Розвиток громадянських 
компетентностей в Україні -  ДОККУ», Головна експертна ГО 
«ДОККУ», координаторка Компоненту 2 «Розвиток 
демократичних освітніх систем у громадах» Ш вейцарсько- 
українського проекту «ВЕСГОЕ — Децентралізація для 
розвитку демократичної освіти», кандидат наук з державного 
управління, доцент (за згодою)

12 Ольшанецька 
Ольга Борисівна

Гімназія № 257 «Синьоозерна» м. Києва, учитель 
правознавства і громадянської освіти, старший вчитель (за 
згодою)

.
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13 Пузіков
Дмитро Олегович

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук 
України, відділ інновацій та стратегій розвитку освіти, 
провідний науковий співробітник доцент, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

14 Рашковська 
Ілона Владиславівна

Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова, доцент кафедри практичної психології,
кандидат психологічних наук (за згодою)

15 Решетніков 
Юрій Євгенович

Громадська рада з питань співпраці з церквами та 
релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки 
України, заступник голови Ради, член Ради директорів 
Української асоціації релігійної свободи, кандидат 
філософських наук (за згодою)

16 Степанова 
Наталія Михайлівна

Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького, доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат 
філософських наук (за згодою)

17 Тіщенко
Анна Володимирівна

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів», учитель історії, правознавства та 
громадянської освіти, вчитель-методист (за згодою)

18 Филипович
Людмила Олександрівна

Інститут філософії імені Г, С. Сковороди Національної 
академії наук України, завідувач відділом історії релігії та 
практичного релігієзнавства, доктор філософських наук, 
професор (за згодою)

19 Фісун
Едуард Геннадійович

Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. 
І.П. Котляревського, учитель історії і правознавства, вчитель- 
методист (за згодою)

Експертна група з громадянської освіти, правознавства, етики 
та предметів морального спрямування

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Артющенко 

Злата Валеріївна
Національна академія образотворчого мистецтва і 
архітектури, кафедра культури та соціально-гуманітарних 
дисциплін, кандидат філологічних наук (за згодою)

2 Безкоровайна 
Наталія Миколаївна

Державний навчальний заклад «Вище професійне училище 
№ 7 м. Вінниці», фахівець з публічних закупівель (за 
згодою)

3 Бондар
Віталій Олексійович

Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький 
ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області», 
директор, вчитель-методист (за згодою)

4 Бляшенко
Наталія Миколаївна

Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія № 27 Запорізької 
міської рада Запорізької області, учитель історії та 
правознавства, учитель-методист вищої категорії (за 
згодою)

5 Діденко
Людмила Федорівна

Спеціалізований навчально-виховний комплекс «Деснянка» 
м. Києва, директор (за згодою)

6 Древаль
Г алина Федорівна

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій 
українській шкоді, завідувач сектора
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7 Доля
Надія Г еоргіївна

Християнський духовно-просвітницький часопис «Слово 
вчителю», відповідальний редактор (за згодою)

8 Єрко
Г алина Іванівна

Луцький педагогічний фаховий коледж Комунального 
закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 
Волинської обласної ради, викладач суспільних дисциплін, 
вчитель-методист (за згодою)

9 Єрьоміна 
Лілія Євгенівна

Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького, старший викладач кафедри 
дошкільної освіти і соціальної роботи, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

10 Карімова
Анжела Георгіївна

Чернівецька загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 5 
м. Чернівці, учитель історії, правознавства та громадянської 
освіти, вчитель-методист, керівник методичного об’єднання 
вчителів суспільних дисциплін міста (за згодою)

11 Карпань 
Ірина Семенівна

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія 
неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», 
доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти, кандидат 
філософських наук (за згодою)

12 Касатова 
Ольга Леонідівна

Комунальний заклад «Лисичанська спеціалізована школа I- 
Ш ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської 
області», заступник директора з навчально-виховної роботи, 
учитель історії, громадянської освіти, вчитель-методист (за 
згодою)

13 Кращенко 
Юрій Петрович

Управління Державної служби якості освіти у Полтавській 
області, начальник управління, кандидат педагогічних наук 
(за згодою)

14 Майорський 
Вячеслав Віталійович

Чорноморська загальноосвітня школа І-ПІ ступенів № 1 
Чорноморської міської ради Одеської області, заступник 
директора з навчально-виховної роботи; КЗВО «Одеська 
академія неперервної освіти Одеської обласної ради», 
старший викладач кафедри методики викладання 
навчальних дисциплін, кандидат педагогічних наук (за 
згодою)

15 Матвійчук 
Марія Анатоліївна

Національний університет «Острозька академія», викладач 
(за згодою)

16 Матковська 
Ірина Анатоліївна

Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 18 Вінницької міської ради», заступник директора, 
учитель історії, правознавства та громадянської освіти, 
вчитель-методист (за згодою)

17 Міщенко
Ьіона Володимирівна

Національний університет «Одеська юридична академія», 
доцент кафедри морського та митного прав, кандидат 
юридичних наук (за згодою)

18 Мосора
Лариса Степанівна

Івано-Франківський національний технічний університет 
нафти і газу, доцент кафедри публічного управління та 
адміністрування, кандидат наук з державного управління 
(за згодою)

19 Моцак
Світлана Іванівна

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. 
Макаренка, завідувач кафедри всесвітньої історії, 
міжнародних відносин та методики навчання історичних 
дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою)

20 Нікуліна 
Ірина Петрівна

Зміївський професійний енергетичний ліцей Харківської
області, викладач (за згодою)
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21 Матковська 
Ірина Анатоліївна

Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІП ступенів 
№ 18 Вінницької міської ради», заступник директора, 
учитель історії, правознавства та громадянської освіти, 
вчитель-методист (за згодою)

22 Романютенко 
Ірина Юріївна

Запорізька гімназія № 11 Запорізької міської ради 
Запорізької області, заступник директора, вчитель історії та 
правознавства, вчитель-методист (за згодою)

23 Садкова 
Наталія Яківна

Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано- 
Франківської обласної ради, учитель історії, громадянської 
освіти і правознавства, вчитель-методист (за згодою)

24 Самардак
Оксана Миколаївна

Відпустка по догляду за дитиною, учитель географії, 
валеології, основ здоров’я (за згодою)

25 Сідельник 
Надія Валеріївна

Державний навчальний заклад «Сумське вище професійне 
училище будівництва та автотранспорту», заступник 
директора з навчально-виховної роботи, викладач 
громадянської освіти, кандидат педагогічних наук (за 
згодою)

26 Тишковська 
Алла Петрівна

Новопетрівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 1 
Вшпгородської районної ради Київської області, учитель 
історії, правознавства та громадянської освіти, вчитель- 
методист (за згодою)

27 Фазан
Василь Васильович

Полтавський національний педагогічний університет імені 
В.Г. Короленка, професор кафедри загальної педагогіки та 
андрагогіки, доктор педагогічних наук, професор (за 
згодою)

28 Філіпова
Світлана Миколаївна

Навчально-виховний комплекс «Знам'янська ЗИІ І-ПІ 
ступенів № 2 -  ліцей» Знам'янської міської ради 
Кіровоградської області, учитель історії та 
суспільствознавчих дисциплін, вчитель-методист (за 
згодою)

29 Хмель
Оксана Степанівна

Комунальний заклад позашкільної освіти Калинівської 
селищної ради Фастівського району Київської області 
«Центр Дитячо-юнацького розвитку», учитель початкових 
класів (за згодою)

ЗО Хоружа
Людмила Леонідівна

Київський університет імені Бориса Грінченка,
Педагогічний інститут, завідувач кафедри теорії та історії 
педагогіки, доктор педагогічних наук, професор (за згодою)
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9. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З МИСТЕЦТВА

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 Гуральник 

Наталія Павлівна 
(голова)

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 
факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського, професор, доктор 
педагогічних наук (за згодою)

2 Рагозіва
Вікторія Валентинівна
(заступник голови)

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних 
наук України, провідний науковий співробітник, головний редактор 
науково-методичного журналу «Мистецтво та освіта», кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

3 Копосов
Павло Г ерманович
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 
відділ наукового і навчально-методичного забезпечення змісту 
дошкільної і початкової освіти в Новій українській школі, старший 
науковий співробітник, кандидат педагогічних наук

4 Анікіна 
Надія Петрівна

Школа І-Ш студенів № 306 м. Києва, учитель мистецтва, музичного 
мистецтва, вчитель-методист (за згодою)

5 Власова
Валерія Гаврилівна

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 
кадрів», викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти, методист 
відділу предметів художньо-естетичного циклу, вчитель-методист, 
кандидат педагогічних наук (за згодою)

6 Євтушенко 
Раїса Іванівна

Міністерство освіти і науки України, директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, головне управління 
загальної середньої та дошкільної освіти, відділ змісту освіти, 
мовної політики та освіти національних меншин, головний 
спеціаліст

7 Заровська 
Ганна Сергіївна

Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер», учитель музичного 
мистецтва, завідувач кафедри «Мистецтво», вчитель-методист (за 
згодою)

8 Івахно
Ірина Миколаївна

Навчально-виховний заклад освіти «Школа-діцей «Обдаровання» 
Київської академії наук, м. Київ, вчитель-методист (за згодою)

9 Корнієнко
Тамара Володимирівна

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІЇЇ ступенів № 316 м. Києва 
з поглибленим вивченням української мови, учитель мистецтва, 
вчитель-методист (за згодою)

10 Новикова
Надія Валентинівна

Бучанський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована 
загальноосвітня школа Ї-Ш ступенів -  загальноосвітня школа І-Ш 
ступенів» № 4 Бучанської міської ради Київської області, учитель 
музичного мистецтва та мистецтва, вчитель-методист, Заслужений 
вчитель України, кандидат педагогічних наук (за згодою)

11 Овіннікова 
Наталія Ігорівна

Школа І-ІІІ ступенів Хе 119 м. Києва, учитель мистецтва, вчитель- 
методист (за згодою)

12 Стрельцова 
Світлана Вікторівна

Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут мистецтв, 
кафедра образотворчого мистецтва, старший викладач (за згодою)

13 Шалварова
Катерина Станіславівна

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 
кафедра образотворчого мистецтва, старший викладач (за згодою)

14 Футимська 
Наталія Анатоліївна

Інститут післядипломної освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка, викладач (за згодою)

15 Янковська 
Інна Миколаївна

Інститут післядипломної освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка, викладач (за згодою)
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Експертна група з мистецтва

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 Агейкіна-Старченко

Тетяна
Володимирівна

Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно- 
педагогічний коледж», старший викладач кафедри теорії та 
методики музичного виховання, вчитель-методист, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

2 Бабченко
Ольга Володимирівна

Одеський центр професійного розвитку педагогічних 
працівників, консультант, кандидат педагогічних наук, доцент 
(за згодою)

3 Галкіна
Лариса Василівна

Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа I- 
III ступенів N° 16 ім. М. 0 . Кириленка Білоцерківської міської 
ради Київської області, учитель мистецтва, заступник директора 
школи з виховної роботи, вчитель-методист (за згодою)

4 Годна
Ірина Станіславівна

Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно- 
педагоіічний коледж», викладач спеціальних музичних 
дисциплін, вчитель-методист (за згодою)

5 Голуб
Яна Миколаївна

Комунальний заклад «Запорізька спеціалізована ппсола-інтернат 
ІІ-ІЇЇ ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради, 
вчитель (за згодою)

6 Гонтова
Лариса Валеріївна

Дніпропетровська академія музики ім. Глінки, старший 
викладач, вчитель-методист, кандидат педагогічних наук (за 
згодою)

7 Гумінська 
Оксана Олексіївна

Рівненський державний гуманітарний університет, доцент 
кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання, 
кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою)

8 Гурин
Олександра
Михайлівна

Центр професійного розвитку педагогічних працівників м. 
Львова, консультант, старший вчитель, кандидат педагогічних 
наук (за згодою)

9 Жабляк
Марія Дмитрівна

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, 
методист кабінету координаційно-методичної діяльності, 
вчитель-методист, доктор педагогічних наук, професор (за 
згодою)

10 Лук’янченко 
Ольга Миколаївна

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 
факультет педагогіки і психології, кафедра педагогіки та 
методики початкового навчання, доцент, кандидат педагогічних 
наук (за згодою)

11 Мартинова 
Валентина Петрівна

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти, методист, вчитель-методист (за згодою)

12 Махмутова 
Анжела Євгенівна

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти, методист предметів художньо-естетичного циклу (за 
згодою)

13 Моторна
Оксана Степанівна

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти, завідувач кабінету мистецтва та фізичної культури, 
вчитель-методист (за згодою)

14 Пішанська 
Вікторія Миколаївна

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія 
неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», 
професор кафедри філософії освіти, доктор культурології, 
доцент (за згодою)

15 Сердюк
Оксана Петрівна

Комунальний заклад Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, завідувач навчально- 
методичного відділу, методист (за згодою)
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16. Сотська 
Галина Іванівна

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна Національної академії педагогічних наук України, 
заступник директора з науково-експериментальної роботи, 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
Національної академії педагогічних наук України (за згодою)

17 Тодорова 
Ліляна Дмитрівна

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів гімназія 
міжнародних відносин № 323 м. Києва з поглибленим вивченням 
англійської мови, учитель музичного мистецтва, вчитель- 
методист (за згодою)

І



зо

10. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З МАТЕМАТИКИ

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Працьовитий 

Микола Вікторович 
{голова)

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгомаяова, 
декан фізико-математичного факультету, доктор фізико- 
математичних наук, професор (за згодою)

2 Гладковський 
Роман Васильович 
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, головне 
управління загальної середньої та дошкільної освіти, відділ 
змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин, 
головний спеціаліст

3 Петрусенко 
Ірина Іванівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ наукового та навчально-методичного 
забезпеченая змісту загальної середньої освіти в Новій 
українській школі, методист

4 Авдєєва
Тетяна Василівна

Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», старший 
викладач кафедри математичної фізики фізико-математичного 
факультету (за згодою)

5 Вашуленко 
Ольга Петрівна

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук 
України, старший науковий співробітник відділу математичної 
та інформатичної освіти, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник (за згодою)

6 Гучок
Тетяна Василівна

Опорний навчальний заклад «Щасливський навчально-виховний 
комплекс» ліцей -  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
дитячий садок» Бориспільської районної ради Київської області, 
учитель математики, вчитель-методист (за згодою)

7 Даніленко 
Алла Степанівна

Технічний ліцей міста Києва, учитель математики, вчитель- 
методист (за згодою)

8 Дубініна
Оксана Володимирівна

Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних 
наук України, старший науковий співробітник відділу 
проектування розвитку обдарованості, кандидат педагогічних 
наук, доцент (за згодою)

9 Кирдей
Ірина Дмитрівна

Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа I- 
Ш ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської 
ради Київської області, учитель математики, вчитель-методист 
(за згодою)

10 Козаківська 
Анжела Володимирівна

Ліцей «Інтелект» міста Києва, учитель математики, вчитель- 
методист (за згодою)

11 Кухар
Людмила Олександрівна

Український центр оцінювання якості освіти, відділ банка 
тестових завдань і психометричного аналізу, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою)

12 Лещинський 
Олег Львович

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж 
інженерії та управління Національного авіаційного 
університету», заступник директора з виробничої роботи, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент (за згодою)

13 Панкратова 
Ірина Євгенівна

НВК «Школа І-ЇІ ступенів ліцей N° 38 ім. В.М. Молчанова м. 
Києва», учитель математики, вчитель-методист, кандидат 
фізико-математичних наук (за згодою)

14 Прошкін
Володимир Вадимович

Київський університет імені Бориса Грінченка, професор 
кафедри комп’ютерних наук і математики, доктор педагогічних 
наук, професор (за згодою)
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15 Ренета
Віктор Кузьмич

Національний авіаційний університет, доцент кафедри вищої 
математики, кандидат фїзико-математичних наук, доцент (за 
згодою)

16 Савченко
Ігор Олександрович

Природничо-науковий ліцей № 145 м. Києва, учитель 
математики, кандидат фізико-математичних наук (за згодою)

17 Шаповал 
Ірина Миколаївна

Ліцей № 144 ім. Г. Ващенка м. Києва, заступник директора з 
навчально-виховної роботи, учитель математики, вчитель- 
методист (за згодою)

18 Янішевський 
Василь Володимирович

Русанівський ліцей м. Києва, учитель математики, вчитель- 
методист (за згодою)

19 Яценко
Світлана Євгенівна

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 
доцент кафедри математики і теорії та методики навчання 
математики, кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою)

Експертна група з математики

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 Бекетова

Євгенія Леонідівна
Школа І-ІЇЇ ступенів № 163 імені М. Кирпоноса м. Києва, 
учитель математики та інформатики, вчитель-методист (за 
згодою)

2 Гнатюк-Пунєгова 
Ірина Борисівна

Опорний заклад Барвінківська ЗОШ І-Ш ступенів № 1 
Барвінківської районної ради Харківської області, учитель 
математики, старший вчитель (за згодою)

3 Голейко
Тетяна Володимирівна

Запорізька спеціалізована школа інтернат П-Ш ступенів 
«Козацький ліцей» ЗОР, учитель математики, старший вчитель 
(за згодою)

4 їванюк
Тетяна Г еоргіївна

Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, методист відділу навчальних предметів та 
професійного розвитку педагогів, вчитель-методист (за згодою)

5 Коваленко 
Світлана Іванівна

Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту 
Харківської області, викладач математики, вчитель-методист (за 
згодою)

6 Козлова
Ольга Миколаївна

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників», методист 
лабораторії природничо-математичних дисциплін (за згодою)

7 Копил
Віталій Васильович

Червонослобідський ЗЗСО І-Ш ступенів №2 Червонослобідської 
сільської ради Черкаської області, учитель математики, старший 
вчитель (за згодою)

8 Малишева 
Юлія Михайлівна

Опорний заклад Берездівський ліцей Берездівської сільської 
ради Славутського району Хмельницької області, учитель 
математики та інформатики (за згодою)

9 Самар
Вікторія Вікторівна

Ржшцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Олега Кошового Ржищівської 
міської ради Київської області, учитель математики, вчитель- 
методист (за згодою)

10 Чуйко
Сергій Михайлович

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний 
педагогічний університет», завідувач кафедри математики та 
інформатики, доктор фізико-математичних наук, професор (за 
згодою)

11 Шеліна
Олена Володимирівна

Ліцей «Голосіївський» № 241 міста Києва, учитель математики, 
старший вчитель (за згодою)
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11. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ІНФОРМАТИКИ

№ П їБ Місце роботи, посада
1 Коломієць

Олександр Вікторович 
(голова)

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної 
академії наук України, старший науковий співробітник, 
кандидат фізико-математичних наук (за згодою)

2 Гладковськй 
Роман Васильович
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, головне 
управління загальної середньої та дошкільної освіти, відділ 
змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин, 
головний спеціаліст

3 Лосина
Ніна Борисівна
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти, 
відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту 
загальної середньої освіти в Новій українській школі, методист

4 Бодрик
Оксана Олександрівна

Український фізико-математичний ліцей Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, учитель 
інформатики, вчитель-методист (за згодою)

5 Ворожбит
Алла Володимирівна

Технічний ліцей м. Києва, учитель інформатики, вчитель- 
методист, кандидат педагогічних наук (за згодою)

6 Вовковінська 
Наталія Вадимівна

Відокремлений структурний підрозділ Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Дитяча 
інженерна академія», учитель інформатики та інформаційних 
технологій, вчитель-методист (за згодою)

7 Єременко
Наталія Миколаївна

Ліцей № 208 м. Києва, учитель інформатики, вчитель-методист 
(за згодою)

8 Касьян
Сергій Петрович

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту 
освіти», завідувач кафедри відкритих освітніх систем та 
інформаційно-комунікаційних технологій, науково-педагогічний 
працівник, кандидат педагогічних наук (за згодою)

9 Рибак
Ольга Стефанівна

Технічний ліцей м. Києва, учитель інформатики та математики, 
вчитель-методист (за згодою)

10 Поданчук 
Наталія Георгіївна

Навчально-виховний комплекс «Домінанта» м. Києва, учитель 
інформатики, старший вчитель (за згодою)

11 Покришень 
Дмитро Анатолійович

Чернігівський обласний Інститут тслядшшомної педагогічної 
освіти, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін 
та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, науково- 
педагогічний працівник, вчитель-методист, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою)

12 Проценко 
Тетяна Григорівна

Навчально-виховний комплекс Хе 141 «ОРТ» м. Києва, учитель 
інформатики, вчитель-методист (за згодою)

13 Холодова
Олена Станіславівна

Спеціалізована школа І-Ш ступенів Хе 120 м. Києва з 
поглибленим вивченням предметів природничо-математичного 
циклу, учитель інформатики, вчитель-методист (за згодою)
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Експертна група з інформатики

№ ПІБ Місце роботи, посада
1. Безпоясний 

Богдан Степанович
Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської 
обласної ради», методист лабораторії-центру інформаційних 
технологій (за згодою)

2. Величко
Владислав Євгенович

Донбаський державний педагогічний університет, виконуючий 
обов’язки завідувача кафедри методики навчання математики та 
методики навчання інформатики, доктор педагогічних наук, 
доцент (за згодою)

3. Войцеховський 
Микола Олексійович

Український фізико-математичний ліцей Київського національ
ного університету імені Тараса Шевченка, учитель інформатики, 
вчитель-методист, Заслужений учитель України (за згодою)

4. Дзюба
Сергій Миколайович

Навчальний 8ТЕМ-центр «Сократ» м. Києва, засновник, учитель 
інформатики, вчитель-методист (за згодою)

5. Кириченко 
Алла Михайлівна

Навчально-виховний комплекс ім. В. Чорновола
м. Южне Одеської області, учитель інформатики та християнської
етики (за згодою)

6. Клочко
Оксана Віталіївна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського, професор кафедри математики і інформатики, 
доктор педагогічних наук, доцент (за згодою)

7. Кулеш
Наталія Віталіївна

Технічний ліцей м. Києва, учитель інформатики, старшин вчитель 
(за згодою)

8. Литвинова 
Світлана Григорівна

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 
Національної академії педагогічних наук України, заступник 
директора, доктор педагогічних наук, доцент (за згодою)

9. Луцик
Ольга Петрівна

Червонослобідський заклад загальної середньої освіти І-Ш 
ступенів № 2 Червонослобідської сільської ради Черкаської 
області, учитель інформатики, старший вчитель (за згодою)

10. Рожкова
Тетяна Дмитрівна

Любо-ганський професійний ліцей залізничного транспорту 
Харківської області, викладач інформатики (за згодою)

11. Россол
Роман Юрійович

Великомишуваська ЗОШ І-ІП ступенів Барвіиківської районної 
ради Харківської області, учитель інформатики (за згодою)

12. Швул
Наталія Миколаївна

Гімназія № 267 м. Києва, учитель інформатики (за згодою)



34

12. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ФІЗИКИ Й АСТРОНОМІЇ

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 . Аніеімов

Ігор Олексійович
(голова)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
кафедра радіотехніки та радіоелектронних систем, доктор 
фізико-математичних наук, професор (за згодою)

2. Редько
Роман Анатолійович 
(заступник голови)

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова 
Національної академії наук України, учений секретар, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент (за згодою)

3. Совенко 
Лариса Петрівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій 
українській школі, методист

4. Биковець
Олександр Іванович

Старинська загальноосвітня школа І-ІП ступенів 
Бориспільського району Київської області, учитель фізики, 
астрономії, вчитель-методист (за згодою)

5. Василенко
Анатолій Андрійович

Головна астрономічна обсерваторія Національної академії
наук України, науковий співробітник, кандидат фізико- 
математичних наук (за згодою)

6 . Гриценко
Леонід Григорович

Управління гуманітарного розвитку Бориспільської районної 
державної адміністрації Київської області, методист з 
предметів фізико-математичного циклу (за згодою)

7. Даневич
Федір Анатолійович

Інститут ядерних досліджень Національної академії наук 
України, завідувач відділу фізики лептонів, доктор 
фізико-математичних наук, професор (за згодою)

8. Заболотний 
Іван Миколайович

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної 
академії наук України, Технічний ліцей Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут» імені Ігоря Сікорського», науковий співробітник, 
учитель фізики, кандидат фізико-математичних наук (за 
згодою)

9 ївченко
Василь Миколайович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
завідувач кафедри астрономії та фізики космосу фізичного 
факультету, доктор фізико-математичних наук, професор (за 
згодою)

10. Мельник 
Ірина Василівна

Навчально-виховний комплекс № 240 «Соціум» - середня 
загальноосвітня школа І-П ступенів, ліцей «Управлінські 
технології» (Ш ступінь) м. Києва, учитель фізики, вчитель- 
методист (за згодою)

11. Остапчук 
Любов Василівна

Навчально-виховний комплекс № 141 «ОРТ» м. Києва, 
учитель фізики, вчитель-методист (за згодою)

12. Петренко
Антоніна Миколаївна

Технічний ліцей Дніпровського району м. Києва, учитель 
фізики, астрономії, вчитель-методист (за згодою)

13 Торбин
Надія Володимирівна

Опорний навчальний заклад «Щасливський навчально- 
виховний комплекс «Ліцей -  загальноосвітня школа І-ПІ 
ступенів -  дитячий садок» Бориспільської районної ради 
Київської області, учитель фізики, вчитель-методист (за 
згодою)

14. Фїцайло
Світлана Сергіївна

Міністерство освіти і науки України, директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, головне 
управління шкільної освіти, відділ змісту освіти, мовної 
політики та освіти національних меншин, головний
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спеціаліст
15 Шевчук

Олександр Григорович
Ніжинський державний педагогічний університет імені 
Миколи Гоголя, доцент кафедри математики, фізики та 
економіки, вчитель-методист, Заслужений вчитель України, 
професор (за згодою)

Експертна група з фізики й астрономії

№ Ш Б Місце роботи, посада
1. Гайдукова 

Г алина Михайлівна
Школа І-ІП ступенів № 309 м. Києва, учитель фізики, 
вчитель-методист (за згодою)

2. Кремінський 
Борис Г еоргійович

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ роботи з обдарованою молоддю, головний 
науковий співробітник сектора науково-методичного 
забезпечення роботи з обдарованою молодцю, доктор 
педагогічних наук

3. Ковалевська 
Олена Владиславівна

Регіональний центр професійної освіти ресторанного, 
будівельного та транспортного сервісу Харківської області, 
викладач фізики та астрономії (за згодою)

4. Кривошеєва 
Ірина Дмитрівна

Клеванський професійний ліцей Рівненської області, 
викладач фізики, старший вчитель (за згодою)

5. Мерещук
Ігор Миколайович

Вижницький загальноосвітній навчальний заклад І-Ш 
ступенів ім. Юрія Федьковича Чернівецької області, учитель 
фізики, астрономії, вчитель-методист (за згодою)

6. Олексієвич 
Наталія Любомирівна

Чернівецька гімназія № 5, учитель фізики, учитель-методист 
(за згодою)

7. Рибенцева 
Альона Г еннадіївна

Барвінківська філія опорного закладу «Барвінківська ЗОШ 
№ 1 Барвінківської районної ради Харківської області, 
учитель-фізики, старший вчитель (за згодою)

8. Руснак
Віктор Васильович

Росшанівський навчально-виховний комплекс, 
Кельменецька ОТГ Дністровського району Чернівецької 
області, учитель фізики, вчитель-методист (за згодою)

9. Северинова 
Алла Миколаївна

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний 
Інститут після,дипломної освіти педагогічних працівників», 
лабораторія природничо-математичних дисциплін, методист 
(за згодою)

10. Соколова 
Марина Єгорівна

ДНЗ «Мирноірадськии професійний гірничии ліцей 
Полтавської області, викладач фізики (за згодою)

11. Сиротенко
Володимир Миколайович

Богуславський академічний ліцей № 1 Київської області, 
учитель фізики й астрономії, вчитель-методист (за згодою)

12. Соболь
Наталія Анатоліївна

Фурсівеький заклад загальної середньої освіти Фурсівської 
сільської ради Білоцерківського району Київської області, 
учитель фізики, вчитель-методист (за згодою)

13. Шуміло
Юлія Володимирівна

Криворізький професійний гірничо-технічнии ліцей, 
викладач фізики, астрономії, інформатики, вчитель- 
методист (за згодою)

14. Циганок
Олександр Олександрович

Покровський професійний ліцей Донецької області, 
методист, викладач фізики та астрономії (за згодою)
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13. ЕКСПЕРТНА КОШ СМ 3 ХІМй

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 Павленко

Вадим Олександрович 
(голова)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
доцент кафедри неорганічної хімії, кандидат хімічних наук, 
доцент (за згодою)

2 Фіцанло
Світлана Сергіївна 
(заступиш голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, головне 
управління загальної середньої та дошкільної освіти, відділ 
змісту освіти, мовної політики та освіта національних меншин, 
головний спеціаліст

3 Дубовик
Олена Анатоліївна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», заступник директора

4 Бобкова
Олена Степанівна

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядишюмної освіти 
педагогічних кадрів», відділ хімії, біології, екології та основ 
здоров’я, методист (за згодою)

5 Богатиренко 
Вікторія Альфредівна

Національний педагогічний університет імені М.П. 
Драгоманова, доцент кафедри хімії*, кандидат хімічних наук, 
доцент (за згодою)

6 Божок
Оксана Анатоліївна

Технічний ліцей м. Києва, учитель хімії, вчитель-методист (за 
згодою)

7 Гордієнко 
Ольга Василівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
доцент кафедри органічної хімії, кандидат хімічних наук, 
доцент (за згодою)

8 Забава
Луція Казимирівна

Національний університет «Києво-Могилянська академія», 
кафедра хімії факультету природничих наук, кандидат 
технічних наук, доцент (за згодою)

9 Ковтун
Олена Миколаївна

Національний педагогічний університет імені М.П. 
Драгоманова, доцент кафедри хімії (за згодою)

10 Лісовська
Ірина Володимирівна

Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського, хіміко- 
технологічний факультет, кафедра загальної та неорганічної 
хімії, кандидат хімічних наук, доцент (за згодою)

11 Макаренко
Олександр Григорович

Національний університет харчових технологій, доцент 
кафедри харчової хімії, кандидат хімічних наук (за згодою)

12 Прибора
Наталія Андріївна

Національний педагогічний університет імені М.П. 
Драгоманова, доцент кафедри хімії, кандидат педагогічних 
наук, доцент (за згодою)

13 Свинко
Людмила Леонтіївна

Технічний ліцей Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», учитель хімії, кандидат хімічних наук, вчитель- 
методист (за згодою)

14 Утікалова 
Ірина Миколаївна

Спеціалізована школа І-Ш ступенів з поглибленим вивченням 
англійської мови № 85 м. Києва, учитель хімії, старший 
вчитель (за згодою)

15 І Цорінова
1 Наталія Степанівна

Гімназія № 117 імені Лесі Українки м. Києва, учитель хімії, 
вчитель-методист (за згодою)
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Експертна група з хімії

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 Бенедіс

Вікторія Георгіївна
Комунальний заклад «Розсошенська гімназія Щербанівської 
сільської ради Полтавського району Полтавської області», 
учитель, вчитель-методист (за згодою)

2 Бєлова
Інна Вікторівна

Запорізька гімназія № 11 Запорізької міської ради Запорізької 
області, заступник директора, учитель хімії, вчитель-методист 
(за згодою)

3 Решетнікова 
Людмила Юріївна

Чернівецький ліцей № 3 медичного профілю, учитель хімії, 
вчитель-методист (за згодою)

4 Русанова
Олена Костянтинівна

Центр професійного розвитку Департаменту освіти 
Харківської міської ради, консультант центру, Харківський 
приватний загальноосвітній навчальний заклад «Харківський 
ліцей «ГГ Степ Скул» Харківської області, учитель хімії, 
вчитель-методист (за згодою)

5 Савченко
Ірина Олександрівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
завідувачка кафедри високомолекулярних сполук, доктор 
хімічних наук, професор (за згодою)

6 Ситник
Світлана Аркадіївна

ДПТНЗ «Луцьке вище професійне училище», викладач, 
вчитель-методист (за згодою)

7 Слободнюк 
Руслан Євгенійович

Дніпровський технолого-економічнии коледж, викладач, 
вчитель-методист, кандидат хімічних наук (за згодою)

8 Супщк
Михайло Михайлович

Павліський ліцей Павлівської сільської ради Волинської 
області, учитель хімії, вчитель-методист (за згодою)

9 Таран
Наталя Володимирівна

Великокомишуваська загальноосвітня школа П І ступенів 
Барвінківської районної ради Харківської області, учитель 
хімії, директор школи, старший вчитель (за згодою).

10 Теребіленко
Катерина Володимирівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
доцент кафедри неорганічної хімії, кандидат хімічних наук, 
доцент (за згодою)

11 Титарєнко
Наталія Володимирівна

Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики», 
завідувачка сектору дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти відділу освітньої статистики і аналітики, 
вчитель-методист (за згодою)

12 Толмачова 
Валентина Сергіївна

Національний педагогічний університет імені М.П. 
Драгоманова, завідувачка кафедри хімії, кандидат хімічних 
наук, доцент (за згодою)

13 Філоненко 
Ірина Олександрівна

Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут 
післядипломної педагогічної освіти, Науково-методичний 
центр професійного розвитку педагогічних працівників, 
методистка (за згодою)

14 Юзькова
Валентина Дмитрівна

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області, доцент кафедри методики викладання природничо- 
математичних дисциплін, кандидат хімічних наук (за згодою)
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14 ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ
№ ПІК Місце роботи, посада
1 Островська 

Галина Віталіївна 
(голова)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини», 
кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини., 
професор, доктор біологічних наук (за згодою)

2 Фідайло
Світлана Сергіївна 
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, головне управління 
загальної середньої та дошкільної освіти, відділ змісту освіти, 
мовної політики та освіти національних меншин, головний 
спеціаліст

3 Белявеька 
Олена Вікторівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 
відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту 
загальної середньої освіти в Новій українській школі, методист

4 Білянська 
Марія Михайлівна

Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова, факультет природничо-географічної освіти та 
екології, кафедра психолого-педагогічних дисциплін, доцент, 
доктор педагогічних наук (за згодою)

5 Горобець
Леонід Вікторович

Національний науково-природничии музей Національної академії 
наук України, палеонтологічний відділ, старший науковий 
співробітник, доктор біологічних наук (за згодою)

6 Іванніков 
Роман Вікторович

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка Національної 
академії наук України, відділ тропічних та субтропічних рослин, 
лабораторія біотехнології рослин, провідний науковий 
співробітник, доктор біологічних наук (за згодою)

7 Козленко
Олександр Григорович

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук 
України, відділ біологічної, хімічної та фізичної освіти, науковий 
співробітник (за згодою)

8 Лукашов
Дмитро Володимирович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини», 
кафедра екології та зоології, професор, доктор біологічних наук 
(за згодою)

9 Печерна
Наталія Володимирівна

Спеціалізована школа № 313 з поглибленим вивченням 
інформаційних технологій, учитель біології, вчитель-методист (за 
згодою)

10 Пустовіт
Наталія Афанасіївна

Державна екологічна академія шслядшшомної освіта та 
управління, Міжгалузевий координаційний центр з екологічної 
освіти для сталого розвитку, кафедра методології освіти для 
сталого розвитку, завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук 
(за згодою)

11 Решетнік
Євдокія Миколаївна

Київський н я т т і о н я т т ь т т и й  університет імені Тараса Шевченка, 
Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини», 
кафедра анатомії та патологічної фізіології, асистент, кандидат 
біологічних наук (за згодою)

12 Смірнов
Олександр Євгенович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини», 
кафедра біології рослин, асистент, кандидат біологічних наук (за 
згодою)

13 Яценко
Світлана Петрівна

Київський університет імені Бориса Грінченка, факультет 
здоров'я, фізичного виховання і спорту, старший викладач 
кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології (за згодою)
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Експертна група з біології та екології

№ ПІБ Місце роботи, посада

1 Андрушко 
Ася Леонідівна

Комунальний заклад «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ЇЇІ 
ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради, учитель 
біології (за згодою)

2 Афанасьєва 
Катерина Сергіївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини», кафедра 
загальної та медичної генетики, доцент, доктор біологічних наук (за 
згодою)

3 Безусько
Алла Г ерасимівна

Національний еколого-натуралістичний центр, відділ біології, 
методист вищої категорії, доцент, кандидат біологічних наук (за 
згодою)

4 Вашека
Олена Володимирівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини», кафедра 
біології рослин, доцент, кандидат біологічних наук (за згодою)

5 Даниленко 
Любов Іванівна

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної 
ради», лабораторія природничо-математичних дисциплін, методист 
біології і екології (за згодою)

6 Заморока
Андрій Михайлович

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 
факультет природничих наук, кафедра біології та екології, доцент, 
кандидат біологічних наук (за згодою)

7 Каракунова 
Тетяна Олександрівна

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Центр 
професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова», викладач хімії та 
біологи (за згодою)

8 Куровська 
Валентина Олегівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини», кафедра 
фундаментальної медицини, асистент, кандидат медичних наук (за 
згодою)

9 Курочкіна
Ольга Анатоліївна

СШ N° 85 міста Києва, учитель біології, старшин вчитель (за згодою)

10 Левків
Сергій Петрович

Чуднівська загальноосвітня школа І-ПЇ ступенів N° 2 Чуднівської 
міської ради Житомирської області, директор школи, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

11 Лисогор
Людмила Петрівна

Криворізький державний педагогічний університет, старший 
викладач, кандидат біологічних наук (за згодою)

12 Мердух 
Іван Іванович

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти, лабораторія природничо-математичних дисциплін, завідувач 
лабораторії", кандидат технічних наук (за згодою)

13 Миколюк 
Наталія Григорівна

Кам'янець-Подільська спеціальна школа, учитель біології (за згодою)

14 Письменна 
Юлія Миколаївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини», 
завідувач навчальної лабораторії" «Міжкафедральна навчальна 
лабораторія біомедицини» (за згодою)

15 Романенко 
Катерина Віталіївна

Запорізька гімназія N«11, учитель біології (за згодою)

16 Шебанова 
Віталія Ігоревна

Херсонський лержанний університет, факультет психології, історії та 
соціології, кафедра практичної психології", професор, доктор 
психологічних наук



40

17 Шевчук
Лариса Миколаївна

Державний навчальний заклад «Центр сфери обслуговування м. 
Житомира», учитель, доктор біологічних наук, професор (за згодою)

18 Яненко
Вадим Олександрович

Національний науково-природничии музей Національної академії 
наук України, відділ палеонтології, науковий співробітник, кандидат 
біологічних наук (за згодою)
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15. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ГЕОГРАФІЇ

№ ШБ Місце роботи, посада
1 Пасько

Володимир Федосійович
(голова)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
доцент кафедри економічної ї соціальної географії, кандидат 
географічних наук (за згодою)

2 Гладковський 
Роман Васильович 
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, головне управління 
загальної середньої та дошкільної освіти, відділ змісту освіти, 
мовної політики та освіти національних меншин, головний 
спеціаліст

3 Кострач
Людмила Михайлівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти, 
відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту 
загальної середньої освіти в Новій українській школі, методист

4 Воловик
Людмила Михайлівна

ДНВЗ Переяслав-Хмельницький Державний Педагогічний 
університет ім. Г. Сковороди, завідувач кафедри географії, екології 
і методики навчання, кандидат географічних наук, доцент (за 
згодою)

5 Горовий
Олег Володимирович

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ПІ ступенів з 
поглибленим вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені 
Зафіри Алієвої Ірпінської міської ради Київської області, учитель 
географії (за згодою)

6 Дем’яненко
Світлана Олександрівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
доцент кафедри географії України, кандидат географічних наук, 
доцент (за згодою)

7 Заячук
Мирослав Дмитрович

Чернівецький Національний університет ім. Юрія Федьковича, 
кафедра географії України та регіоналістики, науково-педагогічний 
працівник, доцент, доктор географічних наук (за згодою)

8 Козубенко 
Людмила Олексіївна

Гімназія № 172 «Нивки» м. Києва, учитель географії, вчитель- 
методист (за згодою)

9 Красніков
Віталій Костянтинович

Погребівська філія опорного навчального закладу -  Путрівський 
навчально-виховний комплекс «Гімназія -  загальноосвітня школа I- 
Ш ступенів -  дошкільний навчальний заклад» Васильківського 
району Київської області, учитель географії (за згодою)

10 Кривошея
Людмила Леонідівна

Школа І-ПІ ступенів № 175 ім. В. Марченка м. Києва, учитель 
географії, вчитель-методист (за згодою)

11 Кудирко 
Василь Іванович

КЗВО «Дніпровська академія непереривної освіти 
Дніпропетровської обласної ради», методист, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

12 Мельнійчук 
Михайло Михайлович

Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 
географічний факультет, доцент кафедри фізичної географії, 
кандидат географічних наук, доцент (за згодою)

13 Назаренко 
Тетяна Г еннадіївна

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук 
України, завідувачка відділом навчання географії та економіки, 
доктор педагогічних наук (за згодою)

14 Остроух
Віталій Іванович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
доцент кафедри геодезії, кандидат географічних наук (за згодою)

15 Петрина
Наталія Василівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
доцент кафедри географії України, кандидат географічних наук (за 
згодою)

16 Підлісецька 
Ірина Олександрівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
доцент кафедри геодезії та картографії, кандидат географічних наук
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(за згодою)
17 Покляцький 

Сергій Анатолійович
Інститут географії Національної академії наук України, старший 
науковий співробітник, кандидат географічних наук (за згодою)

18 Постова
Катерина Григорівна

Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних 
наук України, провідний науковий співробітник, кандидат 
психологічних наук (за згодою)

19 Сорокіна
Людмила Юріївна

Інститут географії Національної академії наук Уіфаїни, відділ 
ландшафтознавства, старший науковий співробітник, кандидат 
географічних наук (за згодою)

Експертна груда з географії
№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Горобець 

Артем Якович
Отрадівська ЗОШ І-Ш ступенів Новотроіцької селищної ради 
Геніченського району Херсонської області, учитель географії, 
вчитель-методист (за згодою)

2 Гунько
Лариса Миколаївна

Запорізька гімназія № 11 Запорізької міської ради Запорізької 
області, заступник директора, учитель географії, вчитель- 
методист (за згодою)

3 Дубовицька 
Вікторія Олександрівна

Спеціалізована школа І-ІП ступенів з поглибленим вивченням 
англійської мови № 85 міста Києва, учитель географи (за 
згодою)

4 Корнус
Олеся Григорівна.

Сумський державний педагогічний університет імені 
А.С. Макаренка, завідувачка кафедри загальної та регіональної 
географії, кандидат географічних наук, доцент (за згодою)

5 Король
Павло Пилипович

Волинський національний університет імені Лесі Українки, 
доцент кафедри геодезії, землезнавства, кандидат географічних 
наук (за згодою)

6 Костащук 
Іван Іванович

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 
доцент кафедри географії Уіфаїни та регіоналістики, доктор 
географічних наук (за згодою)

7 Крижанівський 
Володимир Валерійович

Комунальний навчальний заклад Черкаський обласний інститут, 
завідуючий лабораторією природничих наук, методист (за 
згодою)

8 Кушнір
Людмила Миколаївна

Комунальний заклад Розсошинська Гімназія Щербанівської 
селищної ради Полтавського району Полтавської області, 
учитель геоірафії, кандидат географічних наук, доцент (за 
згодою)

9 Матковський 
Олег Віссаріонович

Кельменецький ліцей -  опорний заклад Чернівецької області, 
учитель географії, вчитель-методист (за згодою)

10 Оджиковська 
Світлана Дмитрівна

Державний навчальний заклад «Харківський регіональний центр 
професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та 
машинобудування», викладач (за згодою)

11 Терешук
Наталія Миколаївна

Згурівський навчально-виховний комплекс «Гімназія 
загальноосвітня школа І ступеня» Згурівської районної ради 
Київської області, учитель географії (за згодою)

12 Ткач
Оксана Михайлівна

Комунальна установа «Сарненеький центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» Рівненської області, 
консультант, старший вчитель (за згодою)
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16. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМЛИВОСТІ 
ТА ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 Кириленко 

Володимир Іванович 
(голова)

Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана, завідувач кафедри економічної теорії, 
доктор економічних наук, професор (за згодою)

2 Гладковський 
Роман Васильович 
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат 
дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, 
головне управління загальної середньої та дошкільної 
освіти, відділ змісту освіти, мовної політики та освіти 
національних меншин, головний спеціаліст

3 Кострач
Людмила Михайлівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти, відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій 
українській школі, методист

4 Бицюра
Юрій Васильович

Національний педагогічний університет імені М.П. 
Драгоманова, доцент кафедри економіки, кандидат 
економічних наук (за згодою)

5 Бурлаєнко 
Тетяна Іванівна

Інститут обдарованої дитини Національної академії 
педагогічних наук України, відділ проектування розвитку
обдарованості, науковий працівник, старший вчитель, 
кандидат педагогічних наук (за згодою)

6 Бут
Світлана Юріївна

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 19 м. Києва, 
учитель математики, фінансової грамотності (за згодою)

7 Гірченко
Тетяна Дмитрівна

Університет банківської справи, професор кафедри 
банківської справи та фінансових технологій, кандидат 
економічних наук, професор (за згодою)

8 Дяченко
Світлана Василівна

Спеціалізована школа № 97 імені Олени Те ліги м. Києва, 
учитель економіки і географії, вчитель-методист (за 
згодою)

9 Коваленко 
Юлія Михайлівна

Університет державної фіскальної служби України, 
професор кафедри фінансових ринків, доктор економічних 
наук, професор (за згодою)

10 Костарєва 
Ельвіра Іванівна

Спеціалізована школа І-ІП ступенів № 49 з поглибленим 
вивченням французької мови м. Києва, учитель географії, 
вчитель-методист (за згодою)

11 Прімєрова
Олена
Костянтинівна

Національний університет «Києво-Могалянська академія», 
доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук (за 
згодою)

12 Проценко
Валентина Миколаївна

Одеський національний медичний університет, проректор 
із забезпечення якості освіти, кандидат економічних наук, 
доцент (за згодою)

13 Чернобровкіна 
Тетяна Григорівна

Спеціалізована школа І-ІП ступенів № 102 з поглибленим 
вивченням англійської мови м. Києва, учитель економіки і 
географії, вчитель-методист (за згодою)
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Експертна група з економіки, підприємливості 
та фінансової грамотності

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 Бондаренко 

Олена Сергіївна
Марківський професійний аграрний ліцей Луганської області, 
директор, кандидат економічних наук (за згодою)

2 Бортнюк 
Тетяна Юріївна

Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний 
коледж» Волинської обласної ради, викладач кафедри 
природничо-математичної, світоглядної ' освіти та 
інформаційних технологій, кандидат економічних наук (за 
згодою)

3 Власенко
Дмитро Олександрович

Конотопський інститут Сумського державного університету, 
доцент кафедри технологій і управління, кандидат 
економічних наук (за згодою)

4 Крекотень 
Ірина Михайлівна

Національний університет «Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка», доцент кафедри фінансів, банківського 
бізнесу та оподаткування, кандидат економічних наук (за 
згодою)

5 Магопець 
Олена Анатоліївна

Центральноукраїнський національний технічний університет, 
завідувач кафедрою аудиту, обліку та оподаткування, 
кандидат економічних наук, доцент (за згодою)

6 Носирєв
Олександр Олександрович

Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут», доцент кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності та фінансів кандидат 
географічних наук, доцент (за згодою)

7 Чижевська 
Людмила Віталіївна

Державний університет «Житомирська політехніка», доктор 
економічних наук, професор (за згодою)
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17. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ТЕХНОЛОГІЙ

№ Ш Б Місце роботи, посада
1. Кулик

Євген Володимирович
(голова)

Полтавський національний педагогічний університет імені 
В.Г. Короленка, завідувач кафедри основ виробництва та 
дизайну, доктор педагогічних наук, професор (за згодою)

2. Білевич
Світлана Вікторівна
(заступник голови)

Глухівський національний педагогічний університет імені 
Олександра Довженка, кандидат педагогічних наук, доцент 
(за згодою)

3. Лосина
Ніна Борисівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти, відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій 
українській школі, методист

4. Бартюк
Вікторія Володамирівна

ТОВ «Навчально-виховний комплекс «Новопечерська 
школа» м. Київ, учитель трудового навчання і 8ТЕМ (за 
згодою)

5. Боровик
Дмитро Віталійович

Відокремлений структурний підрозділ Національного 
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова «Дитяча 
інженерна академія», учитель трудового навчання, 
директор (за згодою)

6. Дятленко
Оксана Миколаївна

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти, відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій 
українській школі, методист

7. Кільдеров 
Дмитро Едуардович

Національний педагогічний університет імені М. П. 
Драгоманова, декан інженерно-педагогічного факультету, 
доктор педагогічних наук, доцент (за згодою)

8. Колодійчук 
Олег Ярославович

Тернопільський обласний комунальний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних 
наук, методист відділу методики навчальних предметів 
та професійного розвитку педагогів (за згодою)

9. Медвідь 
Ольга Юріївна

Кролевецький лщей № 3 Кролевецької міської ради 
Сумської області, учитель трудового навчання, Заслужений 
вчитель України (за згодою)

10. Овчарук
Роман Юрійович

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 12 
м. Хмельницького, учитель трудового навчання (за згодою)

11. Паламарчук 
Володимир Васильович

Старокостянтинівський навчально-виховний комплекс 
«Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» 
Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області 
імені Героя України С.М. Бондарчука, учитель трудового 
навчання, вчитель-методист (за згодою)

12. Палійчук
Мирон Дмитрович

Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат І-ПІ 
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
«Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» 
Чернівецької обласної ради, вчитель трудового навчання та 
технологій (за згодою)

13. Процак
Ольга Михайлівна

Отинійський ліцей Отинійської селищної ради Івано- 
Франківської області, учитель трудового навчання та 
технологій (за згодою)

14. Романко
Ірина Валентинівна

Бучанський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ПІ ступенів № 3 Бучанської 
міської ради Київської області, учитель трудового
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навчання, вчитель-методист (за згодою)
15. Соловей Віктор 

Володимирович
Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського, старший викладач, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою)

16. Чепурко Антоніна Василівна Гімназія № 261 м. Києва, учитель трудового навчання, 
вчитель-методист (за згодою)

17. Яценюк
Олексій Миколайович

Калуський ліцей № 3 Калуської міської ради Івано- 
Франківської області, вчитель трудового навчання (за 
згодою)

Експертна група з технологій

№ ШБ Місце роботи, посада
1 Бартюк

Вікторія Володимирівна
ТОВ «Навчально-виховний комплекс «Новопечерська школа» 
м. Київ, учитель трудового навчання і 8ТЕМ (за згодою)

2 Комарова 
Лариса Олексіївна

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 
професор кафедри телекомунікації, к а н д и д а т  фізико- 
математичних наук, доктор технічних наук (за згодою)

3 Кондратюк 
Сергій Юрійович

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний 
інститут піспядипломної педагогічної освіти», методист з 
трудового навчання (за згодою)

4 Мамчак
Мирослав Богданович

Чернівецька загальноосвітня школа № ЗО, учитель трудового 
навчання, вчитель-методист (за згодою)

5 Миколаєнко 
Андрій Євгенович

Яготинський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована 
школа-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Яготинської 
районної держадміністрації Київської області, учитель 
трудового навчання, вчитель-методист (за згодою)

6 Похиль
Наталія Дмитрівна

Мирненська ЗОНІ І-ІІІ ступенів Бориспільської районної 
держадміністрації Київської області, учитель трудового 
навчання, старший вчитель (за згодою)

7 Романко
Ірина Валентинівна

Бучанський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Бучанської міської 
ради Київської області, учитель трудового навчання, вчитель- 
методист (за згодою)

8 Соловей Віктор 
Володимирович

Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського, старшин викладач, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою)

9 Янушевська 
Олена Іванівна

Національний технічний університет «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», науково- 
педагогічний працівник, кандидат технічних наук, доцент (за 
згодою)
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18. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
ТА ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

№ ШБ Місце роботи, посада
1. Остапенко 

Олександр Іванович 
(голова)

Інститут проблем виховання Національної академії 
педагогічних наук України, завідувач лабораторії фізичного 
розвитку та здорового способу життя, кандидат педагогічних 
наук (за згодою)

2. Гладковський 
Роман Васильович 
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, головне 
управління загальної середньої та дошкільної освіти, відділ 
змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин, 
головний спеціаліст

3. Деревянко 
Вікторія Василівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій 
українській школі, завідувач сектора

4. Алексєйчук 
Євгенія Юрїївна

«Гімназія № 34 «Либідь» Імені Віктора Максименка» м. Києва, 
учитель предмета «Захист України», вчитель-методист (за 
згодою)

5. Анацкая
Тетяна Леонідівна

Міністерство оборони України, головний спеціаліст відділу 
організації освітньої діяльності департаменту військової освіти 
і науки (за згодою)

6 . Боляк
Андрій Анатолійович

Міністерство освіти і науки України, Комітет з фізичного 
виховання та спорту, заступник голови, кандидат наук з 
фізичного виховання та спорту, доцент (за згодою)

7. Боснюк
Павло Зіновійович

Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною 
підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, начальник,- вчитель- 
методист (за згодою)

8. Дикий
Олег Юрійович

Навчально-науковий інститут неперервної освіти Волинського 
національного університету імені Лесі Українки, директор, 
кандидат педагогічних наук (за згодою)

9. Дутчак
Мирослав Васильович

Національний університет фізичного виховання і спорту Укра
їни, перший проректор з науково-педагогічної роботи, доктор 
наук з фізичного виховання та спорту, професор (за згодою)

10. Качуровський Віктор 
Семенович

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів завідувач відділу фізичної культури та 
захисту Вітчизни» (за згодою)

11. Куцих
Олексій Олегович

ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою 
та фізичною підготовкою», викладач із захисту України (за 
згодою)

12. Лакіза
Олексій Миколайович

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної -ревіти 
педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук, доцент (за 
згодою)

13. Мазуренко 
Валерій Іванович

Інститут державного управління та наукових досліджень з 
цивільного захисту, професор кафедри організації заходів 
цивільного захисту, кандидат військових наук, доцент (за 
згодою) А

14. Поліщук
Віктор Миколайович

Нововолинський ліцей № 8 Нововолинської міської ради 
Волинської області, учитель, вчитель-методист (за згодою)
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15. Сілкова
Валерія Олександрівна

Навчально-виховний комплекс № 293 м. Києва, учитель 
фізичної культури, вчитель-методист (за згодою)

16. Тарасов
Віталій Віталійович

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут, заступник начальника, полковник (за згодою)

17. Тимошенко 
Олексій Валерїйович

Національний педагогічний університет імені М. П. Дра- 
гоманова, декан факультету фізичного виховання, спорту і 
здоров’я, доктор педагогічних наук, професор (за згодою)

18. Чешейко
Сергій Михайлович

ТОВ «Навчально-виховний комплекс «Новопечерська школа», 
учитель фізичної культури, вчитель-методист, заслужений 
вчитель України (за згодою)

19. Шамич
Олександр Миколайович

Київський національний університет будівництва і архітектури, 
завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, доктор 
психологічних наук, Заслужений працівник фізичної культури і 
спорту України, професор (за згодою)

Експертна група із фізичної культури та захисту України

№ Ш Б Місце роботи, посада
1. Андрійчук 

Юліана Миколаївна
КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 
ради, завідувач кафедри фізичної культури і спорту, кандидат 
наук з фізичного виховання та спорту (за згодою)

2. Денисов
Олег Володимирович

Одеська гімназія № 1 імені А.П. Бистріної, учитель предмета 
«Захист України», вчитель-методист (за згодою)

3. Єрмолова
Валентина Михайлівна

Навчально-науковий олімпійський інститут Національного 
університету фізичного виховання і спорту, професор кафедри 
історії і теорії олімпійського спорту, кандидат наук з фізичного 
виховання та спорту, Заслужений працівник фізичної культури і 
спорту України (за згодою)

4. Іванова
Любов Іванівна

Нащональний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 
професор кафедри фізичної реабілітації, доктор педагогічних 
наук, професор (за згодою)

5. Кузора
Іван Васильович

СІП № 252 імені Василя Симоненка м. Києва, учитель предмета 
«Захист України», вчитель-методист (за згодою)

6. Мелещенко Андрій 
Іванович

Спеціалізована школа І-П ступенів-ліцей № 157, учитель 
предмета «Захист України» та фізичної культури (за згодою)

7. Михальчук 
Андрій Дмитрович

Креативна міжнародна дитяча школа, учитель фізичної культури 
(за згодою)

8. Олійников 
Андрій Сергійович

Навчально-виховне об’єднання «Звитяга» Білоцерківської 
міської ради Київської області, учитель предмета «Захист 
України» (за згодою)

9. Петрович
Олексій Васильович

Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з 
посиленою військовою та фізичною підготовкою», командир 
роти, старший офіцер-вихователь, старший лейтенант (за 
згодою)

10. Полторацький
Сергій Сергійович

Президент Національної федерації військово-прикладного 
хортингу України та Федерації військово-спортивного хортингу, 
майстер спорту України з хортингу, підполковник медичної 
служби (за згодою)

11. Примаченко 
Дмитро Валерійович

ЗЗСО І-ІП ступенів № 175 ім. В. Марченка м. Києва, учитель 
предмета «Захист України», голова МГО «Молодіжний 
тренувальний центр -  ПРОСТІР БЕЗПЕКИ» (за згодою)
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12. Пустовій 
Юрій Степанович

Міністерство у справах ветеранів України, керівник експертної 
групи з національно-патріотичного виховання (за згодою)

13. Пустолякова 
Лариса Миколаївна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
доцент кафедри фізичного виховання і здоров’я, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою)

14. Ребрина
Анатолій Арсенович

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 
доцент кафедри менеджменту освіти, Заслужений працівник 
фізичної культури і спорту, кандидат педагогічних наук, доцент 
(за згодою)

15. Ситник
Тетяна Володимирівна

Навчально-виховне об’єднання «Звитяга» Білоцерківської 
міської ради Київської області, учитель (за згодою)

16. Скульський 
Павло Георгійович

Ліцей № 1 ім. М. Сабата Івано-Франківської міської ради, 
вчитель фізичної культури, вчитель-методист (за згодою)

17. Сороколіт 
Наталія Стефанівна

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана 
Боберського, доцент кафедри теорії та методики фізичної 
культури, заслужений вчитель України, кандидат наук з 
фізичного виховання та спорту, доцент, Заслужений учитель 
України (за згодою)

18. Сурков
Денис Миколайович

Дніпровська медична академія Міністерства охорони здоров'я 
України, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної 
терапії, доцент кафедри медицини катастроф і невідкладної 
медицини, капітан медичної служби запасу, доктор медичних 
наук (за згодою)

19. Філоненко 
Сергій Васильович

Запорізька школи-інтернат «Козацький ліцей», учитель фізичної 
культури (за згодою)

20. Шпільчак
Андрій Ярославович

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, методист лабораторії дисциплін естетичного 
циклу та фізичного виховання, учитель-методист (за згодою)

21. Ягнич
Ганна Йосипівна

Тернопільський міжшкільний ресурсний центр Тернопільської 
міської ради, учитель «Захист України», вчитель-методист (за 
згодою)
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19. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ ІЗ ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКИ ТА ДОБРОБУТУ

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 Єресько

Олег Вікторович 
(голова)

Національний університет біоресурсів і природокористування 
України, доцент кафедри педагогіки, Заслужений працівник 
освіти України, кандидат педагогічних наук (за згодою)

2 Фіцайло
Світлана Сергіївна 
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, головне управління 
загальної середньої та дошкільної освіти, відділ змісту освіти, 
мовної політики та освіти національних меншин, головний 
спеціаліст

3 Деревянко 
Вікторія Василівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 
відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту 
загальної середньої освіти в Новій українській школі, завідувач 
сектора

4 Бульда
Володимир Іванович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини», 
завідувач кафедри внутрішньої медицини, доктор біологічних 
наук, професор (за згодою)

5 Власенко 
Ольга ЮрІЇвна

Спеціалізована школа № 200 м. Києва, учитель, вчитель-методист 
(за згодою)

6 Гозак
Світлана Вікторівна

ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. 0 . М. Марзєєва 
Національної академії медичних наук України», завідувачка 
лабораторії соціальних детермінант здоров'я дітей, старший 
науковий співробітник, доктор біологічних наук (за згодою)

7 Горяна
Лариса Григорівна

Президент Міжнародної Академії культури безпеки, екології і 
здоров’я, доктор філософії, кандидат педагогічних наук, доцент 
(за згодою)

8 Макаренко 
Вікторія Сергіївна

Середня загальноосвітня школа № 297 м. Києва, учитель основ 
здоров’я (за згодою)

9 Миронець
Сергій Миколайович

Київський національний торговельно-економічний університет, 
завідувач кафедри психології, доктор психологічних наук, доцент 
(за згодою)

10 Олексієнко
Олександра Миколаївна

Броварська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 6 Київської 
області, заступник директора, учитель основ здоров’я, вчитель- 
методист (за згодою)

11 Полторацький 
Сергій Сергійович

Президент Національної федерації військово-прикладного 
хортингу України та Федерації військово-спортивного хортингу, 
майстер спорту України з хортингу, підполковник медичної 
служби (за згодою)

12 Прокопець
Костянтин
Олександрович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини», 
доцент кафедри фундаментальної медицини кандидат медичних 
наук (за згодою)

13 Путров
Сергій Юрійович

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 
професор кафедри фізичної реабілітації доктор філософських 
наук, професор (за згодою)

14 Трохименко 
Ірина Миколаївна

Середня загальноосвітня школа № 62 м. Києва, практичний 
психолог, учитель основ здоров’я (за згодою)

15 Шолодько
Марина Володимирівна

Школи І-ІЇЇ ступенів № 309 м. Києва, учитель основ здоров’я (за 
згодою)



Експертна група із здоров’я, безпеки і добробуту

№ Ш Б Місце роботи, посада
1. Волкова 

Ірина Василівна
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», старший викладач 
кафедри виховання і розвитку особистості, методист з фізичної 
культури (за згодою)

2. Гусєв
Віктор Григорович

КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», завідувач відділу 
військово-патріотичного виховання фізичної культури та основ 
здоров’я (за згодою)

3. Дікарева
Світлана Савеліївна

Миколаївська гімназія № 49 Миколаївської міської ради 
Миколаївської області, учитель основ здоров'я, старший вчитель (за 
згодою)

4. Заплатинський 
Василь Миронович

Технічний університет «Метінвест політехніка», доцент кафедри 
екології та економіки довкілля Технічного університету «Метінвест 
політехніка», кандидат сільськогосподарських наук (за згодою)

5. Клочко
Оксана Віталіївна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського, професор кафедри математики та інформатики, 
доктор педагогічних наук, доцент (за згодою)

6, Кравець 
Віта Андріївна

Ліцей «Оріяна» м. Львова, учитель біології, вчитель-методист (за 
згодою)

7. Раковець 
Оксана Юріївна

Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 
Волинської обласної ради, завідувач кафедри природничо- 
математичних дисциплін, кандидат біологічних наук (за згодою)

8. Ребрина
Анатолій Арсенович

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 
доцент кафедри менеджменту освіти, Заслужений працівник 
фізичної культури і спорту, кандидат педагогічних наук, доцент (за 
згодою)

9. Спірке
Олена Андріївна

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 
методист відділу соціально-психологічного супроводу розвитку 
особистості, старший вчитель (за згодою)

10. Успенська
Валентина Миколаївна

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, доцент кафедри теорії і методики змісту освіти, 
вчитель-методист (за згодою)

11. Федорець
Василь Миколайович

Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія 
безперервної освіти», старшин викладач, кандидат медичних наук 
(за згодою)
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20. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

№ ! ДІБ Місце роботи, посада
1 Засенко

В’ячеслав Васильович 
(голова)

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, 
радник директора, доктор педагогічних наук, професор, (за згодою)

2 Дмитрієва-Заруденко 
Юлія Володимирівна 
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, головний спеціаліст 
відділу освіти дітей з особливими потребами головного управління 
позашкільної та інклюзивної освіти

3 Кудашкіна 
Неля Леонідівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 
відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту 
корекційної та інклюзивної освіти, завідвач сектору

4 Горбенко 
Інна Василівна

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди», доцент кафедри менеджменту практичної 
психології та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук (за 
згодою)

5 Горенкова 
Світлана Богданівна

Спеціальна школа-інтернат І-ІЇЇ ступенів № 9 міста Києва, директор 
(за згодою)

6 Кернякевич 
Тетяна Павлівна

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 
відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту 
корекційної та інклюзивної освіти, науковий співробітник

7 Костенко
Тетяна Миколаївна

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, 
завідувач лабораторії тифлопедагогіки, старший науковий 
співробітник, кандидат психологічних наук (за згодою)

8 Литвин
Інна Миколаївна

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської 
обласної ради», завідувач ресурсного центру підтримки 
інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук (за згодою)

9 Литовченко 
Світлана Віталіївна

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, 
завідувач відділу освіти дітей з порушеннями слуху, старшин 
науковий співробітник, доктор педагогічних наук (за згодою)

10 Недозим 
Інна Вікторівна

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, 
науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу 
дітей з особливими потребами, кандидат педагогічних наук (за 
згодою)

11 Нич
Володимира
Володимирівна

Комунальний заклад Київської обласної ради «Боярська спеціальна 
школа І-П ступенів», заступник директора з навчально-виховної 
роботи (за згодою)

12 Охріменко
Юлія Володимирівна

Васильківський академічний ліцей «Престиж» Київської області, 
заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель- 
логопед, вчитель-методист (за згодою)

13 Ярмола
Наталія Анатоліївна

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, 
заступник директора з наукової роботи, кандидат педагогічних 
наук (за згодою)
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Експертна група зі спеціальної педагогіки

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 Бабяк

Ольга Миколаївна
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка 
Національної академії педагогічних наук України, завідувач відділу 
психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами, 
кандидат педагогічних наук (за згодою)

2 Бірюкова
Алла Володимирівна

Кам’янець-Подільська школа-інтернат Хмельницької обласної ради, 
учитель початкових класів, вчитель-методист (за згодою)

3 Галушко 
Марина Іванівна

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут 
післядишюмної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної 
ради», ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, методист (за 
згодою)

4 Іванюк
Тетяна Петрівна

Кам’янець-Подільська школа-інтернат Хмельницької обласної ради, 
учитель англійської мови, вчитель-тифлопедагог (за згодою)

5 Лавріненко 
Лідія Іванівна

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, доцент кафедри педагогіки, корекційної освіти 
та менеджменту, кандидат педагогічних наук (за згодою)

6 Мацкевнч 
Ольга Дмитрівна

Комунальний заклад «Харківська спеціальна школа ім. В.Г. Короленка» 
Харківської обласної ради, учитель математики та фізики, вчитель- 
дефектолог (за згодою)

7 Метінь
Мар’яна Мар’янівна

Комунальний заклад Київської обласної ради «Боярська спеціальна 
школа І-П ступенів», учитель-дефектолог (за згодою)

8 Москаленко 
Тетяна Іванівна

Спеціальна школа-інтернат І-Ш ступенів Хе 9 міста Києва, заступник 
директора (за згодою)

9 Орлов
Андрій Валерійович

Комунальний заклад «Харківська спеціальна школа ім. В.Г. Короленка» 
Харківської обласної ради, заступник директора з виховної роботи, 
учитель історії, кандидат педагогічних наук (за згодою)

10 Павлючєнко 
Ольга Миколаївна

Спеціальна школа-інтернат Х° 26 м. Києва, директор (за згодою)

11 Плющ
Юлія Анатоліївна

Кам’янець-Подільська школа-інтернат Хмельницької обласної ради 
учитель індивідуального навчання, учитель-дефектолог, вчитель- 
методист (за згодою)

12 Присяжнюк 
Юлія Миколаївна

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Тетіївської 
міської ради Київської області, директор (за згодою)

13 Савінова
Наталія Володимирівна

Миколаївський національний педагогічний університет імені В.О. 
Сухомлинського, завідувач кафедри спеціальної освіти, доктор 
педагогічних наук, професор (за згодою)

14 Слободяник 
Галина Іванівна

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський 
обласний інститут післядишюмної освіти педагогічних кадрів», Центр 
підтримки інклюзивної освіти, методист (за згодою)

15 Хмельницька 
Тетяна Вікторівна

Комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр» Фастівської 
міської ради Київської області, директор (за згодою)

16 Федоренко 
Оксана Филимонівна

Державна установа «Український інститут розвитку освіти», відділ 
дошкільної та початкової освіти, методист (за згодою)

17 Шульга
Світлана Петрівна

«

Комунальна установа «Циблівський інклюзивно-ресурсний центр» 
Циблівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської 
області, директор (за згодою)
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21. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 . Панок

Віталій Григорович
(голова)

Український науково-методичнии центр практичної 
психології і соціальної роботи, директор, доктор 
психологічних наук, професор (за згодою)

2. Волошина
Валентина Віталіївна 
(заступник голови)

Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова, професор кафедри теоретичної та 
консультативної психології факультету психології, доктор 
психологічних наук, доцент (за згодою)

3. Кауліна
Наталія Вікторівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації' змісту 
освіти», відділ наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи, 
методист

4. Антоненко 
Олена Михайлівна

Навчально-методичний центр психологічної служби у 
системі освіти Чернігівської області, директор (за згодою)

5., Бондарчук 
Олена Іванівна

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту 
освіти», завідувач кафедри психології управління, доктор 
психологічних наук, професор (за згодою)

6 . Гуленко
Андрій Сергійович

Спеціалізована школа № 43 з поглибленим вивченням 
предметів суспільно-гуманітарного циклу «Грааль» 
м. Києва, практичний психолог, учитель (за згодою)

7. Дєніжна
Світлана Олександрівна

Університет державної фіскальної служби України, вчитель- 
методист, кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою)

8. Карамушка 
Людмила Миколаївна

Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної 
академії педагогічних наук України, заступник директора з 
науково-організаційної роботи та міжнародних наукових 
звя’зків, заслужений працівник освіти України, доктор 
психологічних наук, професор (за згодою)

9. Климчук
Віталій Олександрович

Інститут соціальної та політичної психології Національної 
академії педагогічних наук України, провідний науковий 
співробітник, доктор психологічних наук (за згодою)

10. Ковальова 
Оксана Анатоліївна

Інститут обдарованої дитини Національної академії 
педагогічних наук України, завідувач відділу проектування 
розвитку обдарованості, кандидат психологічних наук (за 
згодою)

11. Маковкіна
Наталія Олександрівна

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів», завідувач відділу практичної 
психології і соціальної роботи (за згодою)

12. Мерзлякова 
Олена Леонідівна

Інститут післядипломної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка, доцент кафедри освітнього 
лідерства, кандидат психологічних наук (за згодою)

13. Музиченко 
Ірина Вікторівна

Інститут людини Київського університету імені Бориса 
Грінченка, заступник директора з науково-педагогічної та 
соціально-гуманітарної роботи, кандидат психологічних 
наук (за згодою)

14. Покровська 
Г анна Олексіївна

Київський Гештальт Університет «Ншпапііі», тренер, 
психолог громадської організації «Безпечний світ», 
практикуючий психолог (за згодою)

15. Сазонова-Беньковська 
Анна Олександрівна

Спеціалізована школа І-Ш ступенів з поглибленим 
вивченням англійської мови № 85 м. Києва, практичний
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психолог (за згодою)
16. Сухович

Георгій Анатолійович
Національний центр «Мала академія наук України», 
кандидат педагогічних наук (за згодою)

17. Хмелєва-Токарєва 
Ольга Василівна

Інститут післядипломної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка, завідувач науково-методичного 
центру практичної психології і соціальної роботи (за 
згодою)

18. Чистяк
Ольга Володимирівна

Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова, доцент кафедри практичної психології, 
кандидат психологічних наук доцент (за згодою)

19. Шамич
Олександр Миколайович

Київський національний університет будівництва і 
архітектури, завідувач кафедри фізичного виховання і 
спорту, доктор психологічних наук, доцент (за згодою)

Експертна група з психологи та педагогіки

№ ПІБ Місце роботи
1. Вознюк

Алла Вікторівна
Комунальний заклад Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, завідувач кафедри 
психології, доктор психологічних наук, професор (за згодою)

2. Горбенко
Світлана Леонідівна

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ 8ТЕМ-освіти, старшин науковий співробітник, 
кандидат психологічних наук, доцент

3. Каменщук 
Тетяна Дмитрівна

Український науково-методичний центр практичної психології і 
соціальної роботи Національної академії педагогічних наук 
України, навчально-методичнии центр психологічної служби 
системи освіти Вінницької області, комунальний заклад вищої 
освіти «Вінницька академія безперервної освіти», директор, 
старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук (за 
згодою)

4. Караманов
Олексій Владиславович

Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент 
кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, 
кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою)

5. Кондратенко 
Лариса Олексіївна

Навчально-методичний центр психологічної служби 
комунальної установи Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, методист вищої категорії (за 
згодою)

6. Костецька 
Ніла Миколаївна

Фастівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. № 10-гімназія», заступник директора з навчально- 
виховної роботи, практичний психолог-методист, доцент 
кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи,
вчитель-методист (за згодою)

7. Креденцер 
Оксана Валеріївна

Інститут психології імені Г.С. Коспока Національної академії 
педагогічних наук України, провідний науковий співробітник 
лабораторії організаційної та соціальної психології, доктор 
психологічних наук, доцент (за згодою)

8. Лисенко 
Олена Андріївна

Комунальний заклад Фастівської міської ради «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників», практичний 
психолог (за згодою)

9. Митник
Олександр Якович

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 
завідувач кафедри практичної психології, доктор педагогічних
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наук, професор (за згодою)
10. Носенко

Володимир Вікторович
Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія 
неперервної освіти», Центр практичної психології, соціальної 
роботи та здорового способу жаття, завідувач центру (за згодою)

11. Підлипне.
Людмила Віталіївна

Івано-Франківський обласний центр практичної психології і 
соціальної роботи, директор, кандидат психологічних наук (за 
згодою)

12. Прокопенко 
Олена Антонівна

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту 
освіти», старший викладач кафедри психології управління (за 
згодою)

13. Ребрей
Ганна Ярославівна

Закарпатський інститут пі сля,дипломної педагогічної освіти, 
методист Центру практичної психології та соціальної роботи (за 
згодою)

14. Романовська 
Діана Дорімедонтівна

Український науково-методичний центр практичної психології і 
соціальної роботи Національної академії педагогічних наук 
України, науково-методичнии центр практичної психологи та 
соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області, старший науковий співробітник 
лабораторії прикладної психології освіти, завідувач центру, 
кандидат психологічних наук, вчитель-методист (за згодою)

15. Солнцева 
Олена Анатоліївна

Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради», завідувачка 
Одеського обласного центру практичної психології та соціальної 
роботи, кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти (за 
згодою)

16. Хомин
Оксана Євгеніївна

Івано-Франківський обласний центр практичної психології і 
соціальної роботи, методист (за згодою)

17. Шелест
Леся Василівна

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів», методист відділу практичної психології і 
соціальної роботи (за згодою)

18. Флярковська 
Ольга Василівна

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», начальник відділу наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи, 
кандидат педагогічних наук

19. Яланська 
Світлана Павлівна

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка», завідувач кафедри психології та педагогіки, 
доктор психологічних наук, професор (за згодою)
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22, ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З РОЗГЛЯДУ 
ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ ТА ПОСІБНИКІВ

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Глазунова 

Олена Григорівна 
(голова)

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, декан факультету 
інформаційних технологій, доктор педагогічних наук, 
професор (за згодою)

2 Дем'яненко 
Віктор Михайлович 
(заступник голови)

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 
Національної академії педагогічних наук України, 
заступник директора, кандидат педагогічних наук, доцент 
(за згодою)

3 Галегова
Олена Валеріївна
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ цифрових науково-освітніх систем, 
науковий співробітник

4 Анікіна
Лариса Павлівна

Навчально-виховний комплекс № 143 м. Києва, учитель 
інформатики, вчитель-методист (за згодою)

5 Захлюпаний
Володимир Миколайович

Іршнеька ЗОПІ І-ІП ступенів № 13 Київської області, 
директор, учитель інформатики (за згодою)

6 Кашина 
Ганна Сергіївна

Київський медичнии університет, вчений секретар, доктор 
педагогічних наук, доцент (за згодою)

7 Платонова 
Аліна Георгіївна

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології 
імені О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук 
України», завідувач лабораторії гігієнічного забезпечення 
умов життєдіяльності дітей, кандидат медичних наук (за 
згодою)

8 Пойда
Сергій Андрійович

Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія 
безперервної освіти», старший викладач кафедри 
управління та адміністрування, кандидат педагогічних наук 
(за згодою)

9 Покришень
Дмитро Анатолійович •

Чернігівський обласний інститут післядишюмної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, завідувач 
кафедри природничо-математичних дисциплін та ІКТ в 
освіті, кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою)

10 Саражинська
Наталія Анатоліївна

Білоцерківська спеціалізована школа І-Ш ступенів № 12 з 
поглибленим вивченням інформаційних технологій 
Білоцерківської міської ради Київської області, учитель 
інформатики, вчитель-методист вищої категорії (за згодою)

11 Тимошенко 
Яніна Геннадіївна

Комунальна установа «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників Чернігівської міської ради», 
директор (за згодою)

Експертна група з розгляду електронних підручників та посібників

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 . Антілов

Артем Олександрович
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», начальник відділу цифрових науково-освітніх 
систем

2 Войчишин
Олександра Дмитрівна

Заліщицька державна гімназія м. Заліщики Тернопільська 
область, директор, вчитель-методист (за згодою)___________

3 Іжко
Євгенія Станіславівна

Д ш іт р п к с ь к и й  н и ттіп н аттьттй  університет ІМЄНІ ОлЄСЯ 
Гончара, доцент, кандидат педагогічних наук (за згодою)
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4 Коломоєць 
Г алина Анатоліївна

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», начальник відділу науково-методичного 
забезпечення підвищення якості освіти, кандидат 
педагогічних наук

5 Кузьмінська 
Олена Геронтіївна

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, доцент, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою)

6 Петрова
Лариса Григорівна

Комунальний заклад Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, завідувач кафедри 
освітніх та інформаційних технологій, кандидат технічних 
наук, доцент (за згодою)

7 Слушний
Олег Миколайович

Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІП ступенів 
№ 20 Вінницької міської ради», директор, учитель 
математики та інформатики, вчитель-методист (за згодою)

8 Сокол
Ірина Миколаївна

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної 
ради, доцент кафедри інформативної та технологічної 
освіти, кандидат педагогічних наук (за згодою)

9 Ушатий
Володимир Миколайович

Запорізька школа-інтернат «Козацький ліцей», заступник 
директора з навчальної роботи (за згодою)
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ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА

23. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПРОФЕСІЙ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА, 
МЕТАЛУРГІЙНОЇ, ХІМІЧНОЇ ТА ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Толстопалова 

Наталія Михайлівна 
(голова)

Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», в.о. 
завідувача кафедри технології неорганічних речовин, 
водоочищення та загальної хімічної технології, хіміко- 
технологічний факультет, кандидат технічних наук, доцент (за 
згодою)

2 Пономарьова 
Г алина Олександрівна 
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат професійної 
освіти, державний експерт експертної групи з питань змісту та 
забезпечення якості освіти, кандидат економічних наук, доцент

3 Онопрієнко 
Людмила Михайлівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ науково-методичного забезпечення професійної 
освіти, науковий співробітник

4 Акімов
Олександр Володимирович

Державний навчальний заклад «Мирноградський професійний 
гірничии ліцей», м. Мирноград, Донецька область, викладач (за
згодою)

5 Бик
Михайло Володимирович

Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доцент 
кафедри технології електрохімічних виробництв, хіміко- 
технологічний факультет, кандидат хімічних наук (за згодою)

6 Василиненко 
Віктор Михайлович

Навчально-методичнии центр професійно-технічної освіти у 
Дніпропетровській області, директор (за згодою)

7 Гуров
Дмитро Геннадійович

Товариство з обмеженою відповідальністю «Метінвест- 
Криворізький ремонтно-механічний завод», головний 
зварювальних, викладач-методист (за згодою)

8 Зюкова
Ірина Олексіївна

Приватне акціонерне товариство «Центральний гірничо- 
збагачувальний комбінат», методист, кандидат технічних наук, 
доцент (за згодою)

9 Коцюр
Ірина Миколаївна

Державний навчальний заклад «Харківський регіональний 
центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та 
машинобудування», викладач (за згодою)

10 Рудіна
Тетяна Єфремівна

Приватне акціонерне товариство «Металургійний комбінат» 
Азовсталь», майстер виробничого навчання (за згодою).

11 Хижняк
Лілія Миколаївна

Приватне акціонерне товариство «Центральний: гірничо- 
збагачувальний комбінат», начальник навчально-методичного 
центру (за згодою)

Експертна група з професій промислового виробництва, 
металургійної, хімічної та добувної промисловості

№ ШБ Місце роботи, посада
1 Білай

Катерина Юріївна
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Ніко
польський центр професійної освіти», викладач (за згодою)

2 Вишнякова 
Катерина Сергіївна

Приватне акціонерне товариство «Центральний гірничо- 
збагачувальний комбінат», майстер виробничого навчання 
(за згодою)
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3 Данилик
Олександр Іванович

Приватне акціонерне товариство «Центральний гірничо- 
збагачувальний комбінат», начальник служби (за згодою)

4 Зіборов
Анатолій Миколайович

Приватне акціонерне товариство «Металургійний комбінат» 
Азовсталь», майстер виробничого навчання (за згодою)

5 Корнієнко 
Ірина Миколаївна

Приватне акціонерне товариство «Центральний гірничо- 
збагачувальний комбінат», методист (за згодою)

6 Ляховко
Олексій Дмитрович

Кам'янське вище професійне училище, викладач-методист 
(за згодою)

7 Мирошніченко 
Наталя Андріївна

Вище професійне гірничо-будівельне училище, м. Горішні 
Плавні, Полтавська область, викладач, інженер з охорони 
праці (за згодою)

8 Нікітченко 
Сергій Миколайович

Приватне акціонерне товариство «Центральний гірничо- 
збагачувальний комбінат», майстер виробничої дільниці (за 
згодою)

9 Сторчак
Віктор Олександрович

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо- 
збагачувальний комбінат», головний фахівець (за згодою)
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24. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПРОФЕСІЙ МАШИНОБУДУВАННЯ, 
МЕТАЛООБРОБКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

№ ШБ Місце роботи, посада
1 - Гоменюк

Дмитро Васильович
(голова)

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти 
Національної академії педагогічних наук України, директор, 
кандидат педагогічних наук (за згодою)

2 Пономарьова 
Галина Олександрівна
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат професійної 
освіти, державний експерт експертної групи з питань змісту та 
забезпечення якості освіти, кандидат економічних наук, доцент

3 Онопрієнко 
Людмила Михайлівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 
відділ науково-методичного забезпечення професійної освіти, 
науковий співробітник

4 Антонюк
Людмила Олегівна

Товариство з обмеженою відповідальністю «Метінвест- 
Криворізький ремонтно-механічний завод», начальник бюро з 
розробки технологічної документації (за згодою)

5 Баюра
Світлана Анатоліївна

Державний навчальний заклад «Центр професійно-технічної освіти 
№ 1 м. Вінниці», викладач-методист (за згодою)

6 Бур'ян
Сергій Олександрович

Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» заступник 
завідувача кафедри автоматизації електромеханічних систем та 
електроприводу, кандидат технічних наук, доцент (за згодою)

7 Вальчук 
Марія Петрівна

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у м. 
Києві, методист (за згодою)

8 Ігнатченко
Костянтин Андрійович

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Київське 
вище професійне училище машинобудування та комп'ютерно- 
інтегрованих технологій», заступник директора (за згодою)

9 Кривенко 
Олег Миколайович

Вище професійне училище № 7 м. Кременчука Полтавської 
області, викладач-методист (за згодою)

10 Марченко 
Дмитро Дмитрович

Миколаївський національний аграрний університет, доцент 
кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації 
та технічного сервісу, заступник декана з навчальної роботи 
інженерно-енергетичного факультету, кандидат технічних наук, 
доцент (за згодою)

11 Натеса
Микола Григорович

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у м. 
Києві, директор, вчитель-методист (за згодою)

12 Троснікова 
Ірина Юріївна

Національний технічний університет України «Київський політех
нічний інститут імені Ігоря Сікорського» інженерно-фізичний 
факультет, доцент кафедри високотемпературних матеріалів та 
порошкової металургії, кандидат технічних наук (за згодою)

13 Товстенко 
Микола Васильович

Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з 
посиленою військовою та фізичною підготовкою», викладач- 
методист (за згодою)

Експертна група з професій машинобудування, 
металообробки, електротехнічного виробництва

№ ШБ Місце роботи, посада
1 Безручко

Лариса Володимирівна
Державний навчальний заклад «Полтавський центр професійно- 
технічної освіти», викладач-методист (за згодою)

2 Гордієнко 
Тетяна Г еоргіївна

Державний навчальний заклад «Харківське вище професійне 
училище №6», викладач-методист (за згодою)
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3 Касянчук
Марія Володимирівна

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Луцьке 
вище професійне училище», старший викладач (за згодою)

4 Коміссаревко 
Анатолій Анатолійович

Маріупольське вище металургійне професійне училище, 
викладач (за згодою)

5 Литвинчук 
Микола Аркадійович

Рівненський професійний ліцей, викладач (за згодою)

6 Малахов
Володимир Володимирович

Державний навчальний заклад «Сєвєродонецький професійний 
будівельний ліцей», викладач (за згодою)

7 Манакова
Людмила Василівна

Київський професійний будівельний ліцей, викладач (за згодою)

8 Марков
Олександр Валентинович

Технічний університет «Варна», докторант (за згодою)

9 Пархомець 
Тетяна Олексіївна

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Дніпровське вище професійне училище будівництва», 
викладач-методист (за згодою)

10 Паук
Валентина Василівна

Державний навчальний заклад «Харківське вище професійне 
училище № 6», викладач-методист (за згодою)

11 Пенкіна
Наталія Петрівна

Харківський державний автомобільно-дорожній коледж, 
викладач-методист (за згодою)

12 Пічкур
Світлана Олександрівна

Маріупольський професійний ліцей автотранспорту, викладач- 
методист (за згодою)

13 Поправка
Віктор Станіславович

Приватне акціонерне товариство «Металургійний комбінат» 
Азоветаль», Центральна електротехнічна лабораторія, 
начальник лабораторії (за згодою)

14 Проценко 
Петро Прокопович

Державне підприємство «Міжгалузевий учбово-атестаційний 
центр Інституту електрозварювання їм. Є. О. Патона 
Національної академії наук України», директор, кандидат 
технічних наук (за згодою)

15 Снєгур
Любов Артемівна

Державний навчальний заклад «Херсонський професійний 
суднобудівний ліцей», викладач-методист (за згодою)

16 Чепіжак
Володимир Ілярійович

Вище професійне училище № 3 м. Мукачево, викладач-методист 
(за згодою)

17 Яцина
Микола Миколайович

Вище професійне училище №7 м. Кременчука Полтавської 
області, заступник директора, кандидат технічних наук (за 
згодою)



63

25. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПРОФЕСІЙ ТРАНСПОРТУ 
ТА ШФОРМАЩЙНО-КОМУНЖАЩЙНИХ СИСТЕМ

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Коновалов 

Олексій Юрійович 
(голова)

Київський коледж зв’язку, заступник директора, викладач- 
методиет, кандидат педагогічних наук (за згодою)

2 Кравець 
Юрій Іванович 
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат професійної 
освіти, державний експерт експертної групи з питань змісту та 
забезпечення якості освіти

3 Онопрієнко 
Людмила Михайлівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ науково-методичного забезпечення професійної 
освіти, науковий співробітник

4 Беліченко 
Олег Юрійович

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», викладач 
(за згодою)

5 Бобир
Ольга Петрівна

Державний навчальний заклад «Полтавський політехнічний 
ліцей», викладач (за згодою)

6 Борисюк 
Анна Юріївна

Квасилівський професійний ліцей, смт Квасидів, Рівненська 
область, викладач-методист (за згодою)

7 Волошин
Андрій Михайлович

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти 
Національної академії педагогічних наук України, викладач (за 
згодою)

8 Дмитрів 
Ігор Васильович

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут 
механічної інженерії та транспорту, доцент кафедри 
автомобільного транспорту, кандидат технічних наук (за 
згодою)

9 Ігнатенко 
Сергій Віталійович

Державний навчальний заклад «Сумське вище професійне 
училище будівництва та автотранспорту», кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою)

10 Кириченко 
Сергій Васильович

Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж 
з посиленою військовою та фізичною підготовкою», майстер 
виробничого навчання (за згодою)

11 Коломійчук 
Олена Олександрівна

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Козятинське міжрегіональне вище професійне училище 
залізничного транспорту», старшин викладач (за згодою)

12 Косенко
Олександр Анатолійович

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПромТехДіагностика», заступник директора (за згодою)

13 Сіятяй
Петро Леонтійович

Полтавський професійний ліцей транспорту, вчитель-методист 
(за згодою)

14 Суптеліна
Марина Володимирівна

Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище 
професійне училище», старший викладач (за згодою)

15 Шевчук 
Євген Ігорович

Вище професійне училище № 11 м. Вінниці, викладач (за 
згодою)

Експертна група з професій транспорту та інформацшно-комугакаттшх систем

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Дейнека

Сергій Миколайович
Олешківський професійний ліцей м. Олешки, Херсонська обл., 
майстер виробничого навчання (за згодою)

2 Друшляк
Валерій Миколайович

Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище 
професійне училище», старший викладач (за згодою)
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3 Казаков
Євген Петрович

Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей, 
викладач-методист (за згодою)

4 Кобзар
Олександр Сергійович

Олешківський професійний ліцей м. Олеппси, Херсонська обл., 
викладач (за згодою)

5 Мартиненко 
Катерина Валеріївна

Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей, 
викладач (за згодою)

6 Марчук
Іванна Павлівна

Вище професійне гірничо-будівельне училище м. Горішні 
Плавні Полтавської обл., викладач (за згодою)

7 Олізько
Олена Вікторівна

Державний навчальний заклад «Знам'янський професійний 
ліцей», старший викладач (за згодою)

8 Прядко
Олександр Олегович

Державний навчальний заклад «Сумське міжрегіональне вище 
професійне училище», викладач (за згодою)

9 Слєпньова 
Катерина Олексіївна

Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище 
професійне училище», старший викладач (за згодою)

10 Хміль
Сергій Сергійович

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Центр 
професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова», викладач (за 
згодою)
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26. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПРОФЕСІЙ ТОРГІВЛІ, СФЕРИ ПОСЛУГ, 
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 В ф йЩ а

Людмила Євгенівна 
(голова)

Державний навчальний заклад «Одеське вище нрофесшне училище 
торгівлі татехнологій харчування», директор, викладач-методист, 
кандидат педагогічних наук (за згодою)

2 Гармаш
Людмила Миколаївна 
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат професійної
освіти, головне управління професійної освіти, начальник відділу 
змісту освіти та організації освітнього процесу

3 Онопрієнко 
Людмила Михайлівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 
відділ науково-методичного забезпечення професійної освіти, 
науковий співробітник

4 Бур'ян
Оксана Сергіївна

Київське вище професійне училище швейного та перукарського 
мистецтва, викладач (за згодою)

5 В'юник
Ольга Володимирівна

Центральноукраїнський національний технічний університет, 
доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної 
діяльності, кандидат економічних наук (за згодою)

6 Дахно
Ольга Миколаївна

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Київське 
вище професійне училище водного транспорту», викладач (за 
згодою)

7 Кравець
Світлана Григорівна

Інститут професійно-технічної освіти Національної академії 
педагогічних наук України, старший науковий співробітник 
лабораторії дистанційного професійного навчання, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

8 Куба
Олена Миколаївна

Державний навчальний заклад «Київське обласне вище професійне 
училище харчових технологій та ресторанного сервісу», викладач 
(за згодою)

9 Масліч
Світлана Володимирівна

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке 
вище професійне училище сфери послуг», методист, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

10 Маховка
Вікторія Михайлівна

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка», доцент кафедри міжнародних економічних відносин 
та туризму, кандидат економічних наук (за згодою)

11 Миськів
Наталія Олександрівна

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський 
центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг», 
викладач (за згодою)

12 Пищик
Олена Василівна

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Чернігівський центр професійно-технічної освіти», заступник 
директора, викладач-методист, кандидат педагогічних наук (за 
згодою)

13 Порубенська 
Жанна Федорівна

Київське вище професійне училище швейного та перукарського 
мистецтва, викладач (за згодою)

14 Рожкова
Олена Євгеніївна

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 
Рівненській області, методист (за згодою)

15 Склярчук
Наталія Степанівна

Львівське вище професійне училище харчових технологій, 
директор (за згодою)

16 Хомюк
Ганна Іванівна

Державний навчальний заклад «Хмельницький центр професійно - 
технічної освіти сфери послуг», викладач-методист (за згодою)

17 Шейко
Оксана Сергіївна

Державний навчальний заклад «Сумський центр професійно- 
технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного 
сервісу», викладач (за згодою)
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Експертна група з професій торгівлі, сфери послуг, 
харчової промисловості та туристичної діяльності

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 Грицай

Алла Войтеховна
Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Лебединське вище професійно-технічне училище лісового 
господарства», викладач (за згодою)

2 Гук
Тетяна Вікторівна

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Кам'янський центр підготовки і перепідготовки робітничих 
кадрів», викладач-методист (за згодою)

3 Карунна
Наталія Сергіївна

Полтавський професійний ліцей, викладач (за згодою)

4 Козупиця 
Світлана Сергіївна

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумське 
вище професійне училище будівництва і дизайну», викладач (за 
згодою)

5 Левченко
Анна Олександрівна

Центральноукраїнськии національний технічний університет, 
доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної 
діяльності, кандидат економічних наук, професор (за згодою)

6 Левченко
Олександр Миколайович

Центральноукраїнський національний технічний університет, 
проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор 
(за згодою)

7 Лесик
Ганна Юріївна

Київське вище професійне училище будівництва і дизайну, 
старший викладач (за згодою)

8 Михайловська 
Наталія Вячеславівна

Вище професійне училище № 92 м. Сєвєродонецька, викладач (за 
згодою)

9 Мількевйч 
Тетяна Іванівна

Державний навчальний заклад «Херсонське вище професійне 
комерційне училище», викладач (за згодою)

10 Набока
Ольга Олександрівна

Державний навчальний заклад «Сумське міжрегіональне вище 
професійне училище», майстер виробничого навчання (за згодою)

11 Птиця
Оксана Михайлівна

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Полтавське 
вище професійне училище ім. А.О. Чепіги», викладач-методист (за 
згодою)

12 Рева
Людмила Григорівна

Державний навчальний заклад «Київське обласне вище професійне 
училище харчових технологій та ресторанного сервісу», викладач 
(за згодою)

13 Стрикуліст
Людмила Олександрівна

Державний навчальний заклад «Мирноградський професійний
гірничии ліцей», майстер виробничого навчання (за згодою)

14 Яланська
Марина Миколаївна

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у 
м. Києві, методист (за згодою)



67

27. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПРОФЕСІЙ БУДШЩЇЦТВА, 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ДЕРЕВООБРОБКИ,

ВИРОБНИЦТВА МЕБЛІВ
ТА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 Самойленко 

Наталія Юріївна 
(голова)

Навчально-методичнии центр професійно-технічної освіти у 
Сумській області, директор, кандидат педагогічних наук (за 
згодою)

2 Коваленко 
Сергій Петрович 
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат професійної 
освіти, державний експерт експертної групи з питань управління 
та державно-приватного партнерства

3 ївженко
Юрій Васильович 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ науково-методичного забезпечення професійної 
освіти, завідувач сектора, кандидат педагогічних наук

4 Аврамчук 
Віра Анатоліївна

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у 
м. Києві, методист (за згодою)

5 Алатаева 
Олена Вікторівна

Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної 
освіти будівельних технологій Харківської області», заступник 
директора, старший викладач (за згодою)

6 Андрєєва 
Людмила Іванівна

Державний навчальний заклад «Черкаський професійний ліцей», 
завідувач навчально-виробничою майстернею, старший викладач 
(за згодою)

7 Демчук
Валентина Федорівна

Вище професійне училище № 25 м. Київ, старший викладач (за 
згодою)

8 Карпова 
Жанна Павлівна

Київський професійний будівельний ліцей, заступник директора 
(за згодою)

9 Карпухіна
Неля Володимирівна

Любомльський професійний ліцей, м. Любомль, Волинська 
область, старший викладач (за згодою)

10 Котонова
Лілія Олександрівна

Київський професійний ліцей будівництва і комунального 
господарства, викладач-методист (за згодою)

11 Лисенко
Олег Миколайович

Державний навчальний заклад «Вище професійне училище Хе 2 
м. Херсона», викладач (за згодою)

12 Модлінська 
Людмила Віталіївна

Київське вище професійне училище деревообробки, викладач- 
методист (за згодою)

13 Новак
Алла Олександрівна

Державний навчальний заклад «Київське регіональне вище 
професійне училище будівництва», директор (за згодою)

14 Пінчук
Наталія Михайлівна

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка», доцент кафедри будівельних конструкцій, 
кандидат технічних наук (за згодою)

15 Пеньковий 
Андрій Миколайович

Вище художнє професійно-технічне училище Хе 5 м. Вінниці, 
викладач-методист (за згодою)

16 Подоліч 
Юрій Якович

Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної 
освіти будівельних технологій Харківської області», викладач- 
методист (за згодою)

17 Пузьо
Жанна Іванівна

Вище професійне училище Ха 25 смт Демидівка, Рівненська 
область, викладач (за згодою)
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Експертна група з професій будівництва, житлово-комунального господарства, 
деревообробки, виробництва меблів та целюлозно-паперової промисловості

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Єлічева

Ірина Віталіївна
Київський професійний будівельний ліцей, викладач (за згодою)

2 Карденко 
Оксана Валеріївна

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 міста 
Кривий Ріг, викладач (за згодою)

3 Клімішин 
Ігор Іванович

Торчинськии професійний ліцей, викладач (за згодою)

4 Королович 
Олександра Іванівна

Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної 
освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості» м. 
Харків, заступник директора, викладач (за згодою)

5 Кот
Тетяна Іванівна

Вище професійне училище № 4 міста Хмельницького, старший 
викладач (за згодою)

6 Кучеров
Олександр Олексійович

Новопсковський професійний аграрний ліцей Луганської області, 
заступник директора (за згодою)

7 Крючковська 
Анжела Вячеславівна

Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної 
освіти будівельних технологій Харківської області», викладач (за 
згодою)

8 Мухамедшина 
Ірина Анатоліївна

Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище професійне 
училище», майстер виробничого навчання (за згодою)

9 Поночовний 
Петро Михайлович

Київський професійний ліцей будівництва і комунального 
господарства, методист (за згодою)

10 Попеску
Альона Вікторівна

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 міста 
Кривий Ріг, викладач (за згодою)

11 Романенко
Віталій Володимирович

Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці, 
викладач-методист (за згодою)

12 Рубєж
Тетяна Володимирівна

Державний навчальний заклад «Полонський агропромисловий 
центр професійної освіти», м. Полонне, Хмельницька область, 
викладач (за згодою)

13 Темченко
Валерій Анатолійович

Державний навчальний заклад «Сумське міжрегіональне вище 
професійне училище», викладач (за згодою)
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28. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПРОФЕСІЙ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Костенко 

Василь Іванович
(голова)

Національний університет біоресурсів і природокористування 
України, професор кафедри технологій виробництва молока та 
яловичини, доктор сільськогосподарських наук (за згодою)

2 Коваленко 
Сергій Петрович 
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат професійної 
освіти, державний експерт експертної групи з питань управління 
та державно-приватного партнерства

3 ївженко
Юрій Васильович 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ науково-методичного забезпечення професійної 
освіти, завідувач сектора, кандидат педагогічних наук

4 Андрієнко
Ольга Олександрівна

Центральноукраїнський національний технічний університет, 
доцент кафедри загального землеробства, кандидат 
сільськогосподарських наук (за згодою)

5 Антонік
Ірина Іполигівна

Одеський державний аграрний університет, доцент кафедри 
технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 
кандидат сільськогосподарських наук (за згодою)

6 Заболотько
Олег Олександрович

Національний університет біоресурсів і природокористування 
України, кандидат технічних наук, доцент кафедри механізації 
тваринництва (за згодою)

7 Кошук
Олександр Богданович

Інститут професійно-технічної освіти України, Національної 
академії педагогічних наук, провідний науковий співробітник 
лабораторії дистанційного професійного навчання, доктор 
педагогічних наук (за згодою)

8 Лещенко
Сергій Миколайович

Центральноукраїнський національний технічний університет, 
доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування, 
кандидат технічних наук (за згодою)

9 Мельникович 
Микола Максимович

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Сарненський професійний аграрний ліцей», заступник 
директора, викладач-методист (за згодою)

10 Поліщук 
Тетяна Петрівна

Державний навчальний заклад «Бердичівське вище професійне 
училище», директор (за згодою)

11 Слічний
Юрій Олександрович

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 
Вінницькій області, методист (за згодою)

12 Сопушинський 
Іван Миколайович

Національний лісотехнічний університет України, доктор 
сільськогосподарських наук, професор (за згодою)

13 Туринський 
Василь Михайлович

Національний університет біоресурсів і природокористування 
України, професор кафедри технологій у птахівництві, 
свинарстві та вівчарстві, доктор сільськогосподарських наук, (за 
згодою)

Експертна група з професій агропромислового комплексу

№ Ш Б Місце роботи, посада
1 Барабаш

Володимир Володимирович
Чорноострівський професійний аграрний ліцей, Хмельницька 
область, викладач (за згодою)

2 Вінник
Валентин Васильович

Марківський професійний аграрний ліцей смт Марківка, 
Луганська область, старший викладач (за згодою)

3 Газда
Дмитро Юрійович

Білокуракинський професійний аграрний ліцей с. Паньківка, 
Луганська область, старший викладач (за згодою)
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4 Мостіпан 
Микола Іванович

Центральноукраїнський національний технічний університет, 
завідувач кафедри загального землеробства, кандидат біологічних 
наук, доцент (за згодою)

5 Недашківський 
Руслан Михайлович

Державний навчальний заклад «Катюжанське вище професійне 
училище», директор, викладач-методист (за згодою)

6 Школаєнко 
Микола Іванович

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки, Полтавська область, 
старший викладач (за згодою)

7 Пащенко
Тетяна Миколаївна

Інститут професійно-технічної освіти Національної академії 
педагогічних наук України, старший науковий співробітник, 
кандидат педагогічних наук (за згодою)

8 Петренко 
Дмитро Іванович

Центральноукраїнський національний технічний університет, 
доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування, 
кандидат технічних наук (за згодою)

9 Пійло
Олександр Федорович

Шевченківський професійний аграрний ліцей смт Шевченкове, 
Харківська область (за згодою)
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29. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПРОФЕСІЙ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, 
ПОШИТТЯ ОДЯГУ, ВИГОТОВЛЕННЯ ВЗУТТЯ, ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ, 

НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ, ПОЛІГРАФІЇ

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Бреднікова 

Світлана Вікторівна 
(голова)

Державний навчальний заклад «Центр професійної освіти 
технологій та дизайну м. Києва», викладач, кандидат технічних наук 
(за згодою)

2 Гармаш
Людмила Миколаївна 
(заступник голови)

Міністерство освіти і науки України, директорат професійної освіти, 
головне управління професійної освіти, начальник відділу змісту 
освіти та організації освітнього процесу

3 Онопрієнко 
Людмила Михайлівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 
відділ науково-методичного забезпечення професійної освіти, 
науковий співробітник

4 Андрющенко 
Світлана Валеріана

Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне 
училище моди і стилю», викладач (за згодою)

5 Бііун
Наталія Вікторівна

Решетилівський художній професійний ліцей, директор (за згодою)

6 Воробей
Катерина Василівна

Київське вище професійне училище швейного та перукарського 
мистецтва, заступник директора, викладач-методист (за згодою)

7 Галавська 
Г алина Анатоліївна

Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування, 
старший викладач (за згодою)

8 Гончаренко 
Алла Іванівна

Державний навчальний заклад «Центр професійної освіти 
інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва», 
директор (за згодою)

9 Ілліна
Оксана Миколаївна

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумське 
вище професійне училище будівництва і дизайну», старілий 
викладач (за згодою)

10 Кацубо
Наталія Феофанівна

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Рівненський 
центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну», заступник 
директора, викладач-методист (за згодою)

11 Кравченко 
Тетяна Михайлівна

Державний навчальний заклад «Подільський центр професійно-
технічної освіти», викладач-методист (за згодою)

12 Нікішина
Олеся Валентинівна

Вище професійне училище Х°3 м. Чернівці, викладач-методист (за 
згодою)

13 Пашнєва 
Наталя Петрівна

Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної 
освіта швейного виробництва та сфери послуг Харківської області», 
викладач (за згодою)

14 Петрович
Світлана Миколаївна

Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу, 
директор (за згодою)

15 Филипович 
Галина Іванівна

Державний навчальний заклад «Ставропігійське вище професійне 
училище м. Львова», заступник директора, викладач-методист (за 
згодою)

Експертна група з професій текстильної промисловості, пошиття одягу, 
виготовлення взуття, художніх промислів, народних ремесел, поліграфії

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Гібелінда 

Олена Анатоліївна
Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну, 
методист (за згодою)

2 Грель
Наталія Володимирівна

Державний навчальний заклад «Подільський центр професійно- 
технічної освіта», викладач-методист (за згодою)
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3 Матвійчук
Михайло Васильович

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Харківське 
вище професійне училище сфери послуг», викладач (за згодою)

4 Слюсарєва
Ольга Володимирівна

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 
Закарпатській області, директор (за згодою)
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ЗО. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ 
ТА ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

№ ШБ Місце роботи, посада
1 Ничкало

Нелля Григорівна 
(голова)

Національна академія педагогічних наук У країни, академ ік- 
секретар В ідділення проф есійної освіти і освіти  дорослих, 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Н аціональної 
академії педагогічних наук У країни (за згодою )

2 Карбишева
Вікторія Оттівна 
(заступник голови)

М іністерство освіти і науки У країни, директорат проф есійної 
освіти, керівник експертної групи з питань зм істу та  
забезпечення якості освіти

3 Кайтановська 
Ольга М иколаївна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут м одернізац ії зм істу 
освіти», відділ науково-методичного забезпечення проф есійної 
освіти, завідувач сектора

4 Артюшенко
Володимир Іванович

Навчально-методичний центр проф есійно-технічної освіти у  
Луганській області, директор (за згодою )

5 Бондарчук
Валентина М иколаївна

Навчально-методичний центр проф есійно-технічної освіти у  
Рівненській області, директор (за згодою )

6 Василина
Світлана Іванівна

Навчально-методичний центр проф есійно-технічної освіти у  
Львівській області, завідувачка лабораторії інноваційних 
технологій навчання, старш ий викладач, кандидат педагогічних 
наук (за згодою)

7 Гордієнко
Валентина Павлівна

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Н аціональної 
академії педагогічних наук України, вчений-секретар, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

8 Єршова
Людмила Михайлівна

Інститут професійно-технічної освіти Н аціональної академії 
педагогічних наук України, заступник директора, доктор 
педагогічних наук, доцент (за згодою)

9 Ігнатович
Олена Михайлівна

нститут педагогічної освіти і освіти дорослих ім ені Івана 
Зязюна Національної академії педагогічних наук України, 
завідувач відділу психології праці, доктор педагогічних наук, 
доцент (за згодою)

10 Клочко
Оксана Віталіївна

Вінницький державний педагогічний університет імені М ихайла 
Коцюбинського, професор кафедри математики та інформатики, 
доктор педагогічних наук (за згодою)

11 Курок
Віра Панасівна

Глухівський національний педагогічний університет імені 
Олександра Довженка, завідувач кафедри технологічної і 
професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор 
(за згодою)

12 Лузан
Петро Григорович

Інститут професійно-технічної освіти Н аціональної академії 
педагогічних наук України, головний науковий співробітник 
лабораторії науково-методичного супроводу підготовки 
фахівців у коледжах і технікумах, доктор педагогічних наук, 
професор (за згодою)

13 Мірошниченко
Катерина Борисівна

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація працівників 
професійно-технічної освіти», президент (за згодою)

14 Павлюк
Ірина Михайлівна

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у 
м. Києві, заступник директора (за згодою)

15 Пєтухова
Ірина Олексіївна1

Університет державної фіскальної служби України, завідувач 
кафедри психології та соціології, кандидат педагогічних наук, 
доцент (за згодою)
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16 Радкевич
Валентина Олександрівна

Інститут професійно-технічної освіти Н аціональної академії 
педагогічних наук України, директор, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член Національної академії педагогічних 
наук України (за згодою)

17 Супрун
В'ячеслав Васильович

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту 
освіти» Національної академії педагогічних наук України, 
Центральний інститут післядипломної освіти, професор 
кафедри менеджменту освіти та права, кандидат економічних 
наук, доцент, магістр державного управління (за згодою )

18 Шевчук
Людмила Іванівна

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та 
підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у 
Хмельницькій області, директор, кандидат педагогічних наук,
доцент (за згодою)

19 Ященкова 
Єлизавета Іллівна

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 
Сумській області, методист (за згодою)

Експертна група з професійної педагогіки, психології 
та  змісту професійної (професійно-технічної) освіти

№ Ш Б М ісце роботи, посада
1 Агєєва

Ольга Олександрівна
Люботинськии професійний ліцей залізничного транспорту, 
директор (за згодою)

2 Базиль
Людмила Олександрівна

Інститут професійно-технічної освіти Національної академії 
педагогічних наук України, вчений секретар, доктор 
педагогічних наук, доцент (за згодою)

3 Гаврищук 
Ірина Василівна

Технічний коледж Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя, викладач, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

4 Гарбуз
Ольга Володимирівна

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Дніпровське вище професійне училище будівництва», 
викладач-методист (за згодою)

5 Глазкова 
Ірина Дамирівна

Рубіжанський індустріально-педагогічний коледж, викладач- 
метод ист, доктор філософії (за згодою)

6 Докторович 
Валерія Миколаївна

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумське 
вище професійне училище будівництва і дизайну», заступник 
директора (за згодою)

7 Корнієнко 
Ігор Олексійович

Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 
завідувач кафедри практичної психології, кандидат 
психологічних наук (за згодою)

8 Кручек
Вікторія Аркадіївна

Інститут професійно-технічної освіти Н аціональної академії 
педагогічних наук України, завідувач лабораторії технологій 
професійного навчання, доктор педагогічних наук, доцент (за 
згодою)

9 Мороз
Володимир Михайлович

Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут», професор кафедри педагогіки та  
психології управління, доктор наук державного управління (за 
згодою)

10 Сахневич 
Ірина Дем’янівна

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у  
Житомирській області, викладач-методист (за згодою)

11 Слюсаренко
Олександр Володимирович

Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище 
професійне училище», старший викладач (за згодою)
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12 Стойчик 
Тетяна Іванівна

Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей, 
заступник директора, викладач-методист, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

13 Ягодзінський 
Сергій Миколайович

Національний авіаційний університет, декан факультету 
лінгвістики та соціальних комунікацій, доктор філософських 
наук, професор (за згодою)
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31. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
З ПРОВЕДЕННЯ АНТИДИСКРИМІНАЦЇЙН ОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

№ ПІБ Місце роботи, посада
1 Рассказова 

Ольга Ігорівна 
(голова)

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради, завідувач кафедри 
соціальної роботи, доктор педагогічних наук, професор (за 
згодою)

2 Дрожжина
Тетяна Володимирівна 
(заступник голови)

Центр тендерної культури, координатор проекту, доктор 
філософії (за згодою)

3 Гурська
Олена Костянтинівна 
(відповідальний секретар)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти», відділ наукового та навчально-методичного забезпечення 
змісту загальної середньої освіти в Новій українській школі, 
старшин науковий співробітник, кандидат історичних наук

4 Андрусик
Ольга Володимирівна

ГО «Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА», 
експерт (за згодою)

5 Воровка
Маргарита Іванівна

Мелітопольський державний педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького, кафедра педагогіки і педагогічної 
майстерності, доцент, доктор педагогічних наук (за згодою)

6 Гавричкова 
Віолетта Леонідівна

Комунальний заклад «Харківська спеціальна школа Хе 2» 
Харківської обласної ради, соціальний педагог (за згодою)

7 Грінберг
Мирослав Семенович

ГО «Київський освітній центр «Простір толерантності», Голова 
Правління (за згодою)

8 Єфімцева 
Г анна Г еннадіївна

ГО «ЕдКемп Україна», методист (за згодою)

9 Какадій
Валентина Миколаївна

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради, кафедра соціальної роботи, 
аспірант (за згодою)

10 Надобко
Сергей Владимирович

Харківська державна академія дизайну і мистецтв, кафедра 
соціально-гуманітарних дисциплін, доцент, кандидат юридичних 
наук (за згодою)

11 Овчаренко 
Світлана Григорівна

ГО Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр 
«Європейський клуб», менеджер проектів, тренер (за згодою)

12 Профатило 
Інна Василівна

Комунальний заклад «Лозівський ліцей № 10» Лозівської міської 
ради Харківської області, завідувач бібліотеки (за згодою)

13 Савельєва 
Анна Василівна

Огіївський навчально-виховний комплекс Сахновщинської 
районної ради Харківської області, учитель історії та 
правознавства, старший вчитель (за згодою)

14 Селіваненко
Володимир Володимирович

Апшезіу Іпіетайопаї в Україні, координатор освітніх програм, 
кандидат юридичних наук (за згодою)

15 Трушик
Оксана Володимирівна

ГО Аутизм Альтернатива, президент правління (за згодою)

16 Цукан
Оксана Миколаївна

Харківський національний університет внутрішніх справ, 
помічник ректора з тендерних питань, доцент, кандидат 
юридичних наук (за згодою)

17 Щербина 
Марія Михайлівна

Харківський національний медичний університет, кафедра 
філософії, доцент, кандидат філософських наук (за згодою)

18 Шароватова 
Олена Павлівна

Національний університет цивільного захисту України, кафедра 
охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, доцент, 
кандидат педагогічних наук (за згодою)
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19 Якимчук
Ганна Василівна

Український науково-методичний центр практичної психології і 
соціальної роботи Національної академії педагогічних наук 
України, науковий співробітник (за згодою)

Експертна група
з проведення антидискримінаційної експертизи

№ ШБ Місце роботи, посада
1 Гуртова

Євгенія Володимирівна
Носачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Смілянеької 
районної ради Черкаської області, соціальний педагог (за згодою)

2 Жиліна
Мирослава Сергіївна

Соціальне підприємство «М егтегго Вошйз», тематичний фонд 
«Арсенал підтримки», волонтер (за згодою)

3 Кулігіна
Олена Володимирівна

Комунальний заклад «Маріупольський міський Тезшологіяний 
ліцей Маріупольської міської ради Донецької області», учитель 
української мови та літератури (за згодою)

4 Шульга
Ірина Мирославівна

Тернопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка, викладач кафедри педагогіки та 
менеджменту освіти, методист інклюзивно-ресурсного цешру, 
кандидат педагогічних наук (за згодою)

Т, в. о. генерального директора 
директорату дошкільної, 
шкільної, позашкільної 
та інклюзивної освіти
«___ » ________________ 2021 р

БОЖИНСЬКИЙ


