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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
____ ______ 2014 № ____


СКЛАД
Організаційного комітету ІІІ (фінального) етапу Всеукраїнської
військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» у 2014 році

Табачник
Дмитро Володимирович
Міністр освіти і науки України, голова Оргкомітету
Коренько
Андрій Васильович
начальник управління пропаганди Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України Міністерства оборони України, капітан 1 рангу, заступник голови Оргкомітету
Жебровський
Борис Михайлович
заступник Міністра освіти і науки України, заступник голови Оргкомітету
Артеменко
Олена Анатоліївна
начальник відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 
Бевзюк
Петро Пилипович
головний спеціаліст відділу гуманітарної політики Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України 
Березіна
Ніна Олексіївна
головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України
Волик
Іван Анатолійович
методист вищої категорії відділу змісту позашкільної освіти відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 
Волинець
Володимир Андрійович
начальник відділу фізичного виховання Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
Дєдов
Анатолій Михайлович
заступник голови Товариства сприяння обороні України, начальник управління освітньої діяльності Центрального комітету (за згодою)
Довгий
Віталій Васильович
директор Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання





Завалевський
Юрій Іванович
заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 
Каплюк
Дмитро Дмитрович
старший офіцер відділу фізичної підготовки управління фізичної підготовки Центрального управління підготовки та повсякденної діяльності військ (сил) Збройних Сил України Міністерства оборони України, підполковник 
Котирло
Олександр Вікторович
голова Правління Міжнародного благодійного фонду «Військове братерство» (за згодою)
Лазарєва
Тетяна Олександрівна
директор департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації
Мусейко
Владислав Олегович
заступник військового комісара Одеського обласного військового комісаріату з виховної роботи, підполковник 
Побережна
Ольга Ігорівна
головний спеціаліст з міжнародного гуманітарного права та координатор молодіжного руху Національного комітету Товариства Червоного Хреста України (за згодою)
Савченко
Наталія Володимирівна
директор Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
Сергійчук
Леонід Феодосійович
заступник голови Комітету ветеранів військової служби Ради Організації ветеранів України               (за згодою)
Середницька
Алла Дмитрівна
начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України
Філь
Григорій Олексійович
заступник начальника відділу військово-патріотичного виховання управління пропаганди Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України Міністерства оборони України, полковник 
Хохич
Ігор Михайлович
директор департаменту молодіжної політики та комунікації  Мiнiстерства молоді та спорту України 


Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освіти									       О. А. Удод

