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Про проведення фінальних
етапів Всеукраїнських учнівських
турнірів юних журналістів,
юних істориків, юних філософів
та релігієзнавців,
у 2018/2019 навчальному році
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри,
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності,
затвердженого наказом М іністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в М іністерстві юстиції
України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, наказу М іністерства освіти і
науки України від 02.08.2018 № 849 «Про проведення Всеукраїнських
учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному
році» та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої
молоді
НАКАЗУЮ :
1.
Провести фінальні етапи Всеукраїнських учнівських турнірів юних
журналістів, юних істориків, юних філософів та релігієзнавців у
2018/2019 навчальному році (далі - фінальні етапи Всеукраїнських турнірів).
2.
Головному управлінню загальної середньої та дошкільної освіти
директорату дошкільної та шкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) забезпечити
контроль за проведенням фінальних етапів Всеукраїнських турнірів.
3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти»
(Завалевський Ю. І.) здійснити організаційне та науково-методичне
забезпечення проведення фінальних етапів Всеукраїнських турнірів.
4. Структурним підрозділам освіти і науки місцевих органів виконавчої
влади, інститутам післядипломної педагогічної освіти, закладам освіти,
відповідальним за організацію та проведення фінальних етапів Всеукраїнських
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турнірів у 2018/2019 навчальному році, забезпечити їх проведення згідно з
додатком 1 у строки, визначені додатком 2.
5. Призначити:
1) координаторів фінальних етапів Всеукраїнських турнірів у складі згідно
з додатком 3;
2) експертів-консультантів фінальних етапів Всеукраїнських турнірів у
складі згідно з додатком 4.
6. Утворити оргкомітети і журі фінальних етапів Всеукраїнських турнірів
згідно з додатками 5-10.
7. Керівникам структурних підрозділів освіти і науки місцевих органів
виконавчої влади, ректорам (директорам) інститутів післядипломної
педагогічної освіти, установ та закладів освіти відрядити учасників, керівників
команд, експертів-консультантів, членів оргкомітетів та журі фінальних етапів
Всеукраїнських турнірів до місць проведення згідно з додатками 5-10.
8. Фінансування проведення фінальних етапів Всеукраїнських турнірів
здійснюється в межах асигнувань, передбачених місцевими бюджетами, та за
рахунок коштів, не заборонених законодавством.
9. Оплата відряджень членів оргкомітетів, журі, експертів-консультантів та
координаторів фінальних етапів Всеукраїнських турнірів здійснюється за
рахунок установ, у яких вони працюють чи навчаються.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

В. А. Карандій

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 01.04.2019 № 421
Перелік установ і закладів освіти,
відповідальних за організацію та проведення
фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів
у 2018/2019 навчальному році

1. Юних журналістів - Департамент освіти і науки Сумської обласної
державної адміністрації (Гробова В. П.), комунальний заклад «Сумський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Нікітін Ю. О.),
комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської області
(Бондарева К. І.).
2. Юних істориків - Департамент освіти і науки Хмельницької обласної
державної адміністрації (Фасоля О.І.), Хмельницький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти (Берека В. Є.), управління освіти і науки
Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області (Старченко С. В.).
3. Юних філософів та релігієзнавців - управління освіти і науки
Тернопільської обласної державної адміністрації (Хома О. З.), Тернопільський
обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти
(Петровський О. М.).

В. о. директора Державної наукової
установи «Інститут модернізації
змісту освіти»

Ю. І. Завалевський

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

Начальник головного управління
загальної середньої та дошкільної
освіти директорату дошкільної
та шкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 01.04.2019 № 421

Строки проведення
фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів
у 2018/2019 навчальному році
1. Юних журналістів - з 8 до 12 квітня 2019 року у м. Суми.
2. Юних істориків - з 12 до 16 квітня 2019 року у м. Кам’янецьПодільський Хмельницької області.
3. Юних філософів та релігієзнавців - з 13 до 16 травня 2019 року у
м. Тернопіль.

В. о. директора Державної наукової
установи «Інститут модернізації
змісту освіти»

Ю. І. Завалевський

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

Начальник головного управління
загальної середньої та дошкільної
освіти директорату дошкільної
та шкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 01.04.2019 № 421

Список координаторів
фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів
1. Юних журналістів - Черкаська Л. С., завідувач
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

сектору

2. Юних істориків - Гінетова Т. Л., завідувач сектору Державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти».
3. Юних філософів та релігієзнавців - Євтушенко Р. І., головний
спеціаліст головного управління загальної середньої та дошкільної освіти
директорату дошкільної та шкільної освіти Міністерства освіти і науки
України.

В. о. директора Державної наукової
установи «Інститут модернізації
змісту освіти»

Ю. І. Завалевський

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

Начальник головного управління
загальної середньої та дошкільної
освіти директорату дошкільної
та шкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 01.04.2019 № 421
Список експертів - консультантів
фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів
1. Юних журналістів - Бирзул Василь Іванович, ведучий телеканалу
«Прямий», заслужений журналіст України.
2. Юних істориків - Баханов Костянтин Олексійович, професор
Бердянського державного педагогічного університету, доктор педагогічних
наук.

3.
Юних філософів та релігієзнавців - Дегтярьова Галина Анатоліївн
завідувач кафедри Комунального вищого навчального закладу «Харківська
академія неперервної освіти», доктор педагогічних наук

В. о. директора Державної наукової
установи «Інститут модернізації
змісту освіти»

Ю. І. Завалевський

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

Начальник головного управління
загальної середньої та дошкільної
освіти директорату дошкільної
та шкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 5
до наказу Міністерства освіти
і науки України
від 01.04.2019 № 421

ОРГКОМІТЕТ
фінального етапу ХУ Всеукраїнського учнівського турніру
юних журналістів

Гробова
Вікторія Павлівна

директор Департаменту освіти і науки Сумської
обласної державної адміністрації (голова)

Черкаська
Людмила
Станіславівна

завідувач сектору Державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту освіти» (заступник
голови)

Нікітін
Юрій Олександрович

ректор комунального закладу «Сумський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти»
(заступник голови)

Симоненко
Лариса Іванівна

заступник директора з навчально-виховної роботи
комунальної установи Сумська гімназія № 1 м. Суми
Сумської області (секретар)

Бондарева
Катерина Іванівна

директор комунальної установи Сумська гімназія
№ 1 м. Суми Сумської області

Васильєв
Анатолій
Васильович

ректор Сумського державного університету

Данильченко
Антоніна Миколаївна

начальник управління освіти і науки Сумської
міської ради

Лянной
Юрій Олегович

ректор
Сумського
державного
університету імені А .С. Макаренка

Тихенко
Лариса
Володимирівна

директор Сумського обласного центру позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю

педагогічного
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Шерстюк
Любов Миколаївна

методист комунального закладу «Сумський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти»

В. о. директора Державної наукової
установи «Інститут модернізації
змісту освіти»

Ю. І. Завалевський

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

Начальник головного управління
загальної середньої та дошкільної
освіти директорату дошкільної
та шкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 6
до наказу Міністерства освіти
і науки України
від 01.04.2019 № 421

ОРГКОМІТЕТ
фінального етапу ХХІ Всеукраїнського учнівського турніру юних істориків

Фасоля
Олег Іванович

директор
Департаменту
освіти
і
науки
Хмельницької обласної державної адміністрації
(голова)

Берека
Віктор Євгенович

ректор Хмельницького
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти (заступник
голови)

Гінетова
Тетяна Леонтіївна

завідувач сектору Державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту освіти» (заступник
голови)

Дупляк
Тетяна Василівна

заступник директора Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної адміністрації
(заступник голови)

Морозюк
Сергій Миколайович

методист Науково-методичного центру управління
освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради
Хмельницької області (секретар)

Г анушкевич
Інна Борисівна

директор
Кам’янець-Подільського
профільного навчально-реабілітаційного
Хмельницької обласної ради

Кенц
Галина Іванівна

методист Хмельницького обласного
післядипломної педагогічної освіти

Козлова
Олена Володимирівна

директор Кам’янець-Подільської спеціалізованої
школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Славутинка»
Хмельницької обласної ради

Копилов
Сергій Анатолійович

ректор Кам’янець-Подільського
університету імені Івана Огієнка

Мельник
В’ячеслав Іванович

директор
Кам’янець-Подільської
спеціальної
школи-інтернату
І-ІІІ ступенів
Хмельницької
обласної ради

Попик
Олександр Федорович

проректор Хмельницького обласного
післядипломної педагогічної освіти

багатоцентру
інституту

національного

інституту
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Продовження додатка 6

Пронозюк
Олена Вікторівна

начальник відділу освіти, молоді
Кам’янець-Подільської
районної
адміністрації Хмельницької області

та спорту
державної

Сендзюк
Олена Сергіївна

начальник відділу освіти, культури, молоді та
спорту Слобідокульчіївецької сільської ради
Хмельницької області

Срібняк
Лілія Олексіївна

начальник відділу освіти, культури, спорту і
туризму Гуменецької сільської ради Хмельницької
області

Старченко
начальник
управління
освіти
і
науки
Світлана Володимирівна Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької
області
Стецюк
Тетяна Миколаївна

начальник відділу освіти, культури, охорони
здоров’я і соціального захисту населення
Колибаївської сільської об’єднаної територіальної
громади Хмельницької області

В. о. директора Державної наукової
установи «Інститут модернізації
змісту освіти»

Ю. І. Завалевський

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

Начальник головного управління
загальної середньої та дошкільної
освіти директорату дошкільної
та шкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 7
до наказу Міністерства освіти
і науки України
від 01.04.2019 № 421
ОРГКОМІТЕТ
фінального етапу V Всеукраїнського учнівського турніру
юних філософів та релігієзнавців
Хома
Ольга Зіновіївна

начальник управління освіти і науки Тернопільської
обласної державної адміністрації (голова)

Зварич
Г анна Володимирівна

заступник начальника управління Тернопільської
обласної державної адміністрації (заступник голови)

Євтушенко
Раїса Іванівна

головний спеціаліст головного управління загальної
середньої та дошкільної освіти директорату
дошкільної та шкільної освіти Міністерства освіти і
науки України (заступник голови)

Марущенко
Володимир
Станіславович

голова
ради з питань співпраці з церквами і
релігійними організаціями при Міністерстві освіти і
науки України (заступник голови)

Степанова
Наталія Михайлівна

доцент
Черкаського
обласного
інституту
післядипломної освіти педагогічних працівників
Черкаської обласної ради (секретар)

Андращук
Марина Дмитрівна

учитель Квасівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Рахівської районної ради Закарпатської
області

Вітенко
Ігор Михайлович

заступник директора Тернопільського обласного
комунального інституту післядипломної педагогічної
освіти

Дроздовська
Ольга Іванівна

головний бухгалтер Тернопільського обласного
комунального інституту післядипломної педагогічної
освіти

Когут
Ольга Іванівна

заступник директора Тернопільського обласного
комунального інституту післядипломної педагогічної
освіти

Куриш
Оксана Степанівна

методист Тернопільського обласного комунального
інституту післядипломної педагогічної освіти
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Медюх
Микола Михайлович

учитель колегіуму-інтернату «Знамення»

Мисик
Володимир
Святославович

заступник директора Тернопільського обласного
комунального інституту післядипломної педагогічної
освіти

Миськів
Марія Василівна

в.о. директора колегіуму-інтернату «Знамення»

Новікова
Дарія Петрівна

член
ради з питань співпраці з Церквами і
релігійними організаціями при Міністерстві освіти і
науки
України,
директор
Всеукраїнського
благодійного фонду «Східноєвропейська гуманітарна
місія»

Павловська-Кравчук
Вікторія Анатоліївна

директор Харківського приватного
виховного
комплексу
«Вересень»,
юридичних наук (за згодою)

Петровський
Олександр
Миколайович
Смук
Наталя Ришардівна

директор Тернопільського обласного комунального
інституту післядипломної педагогічної освіти

Хома
Світозара Олегівна

завідувач
центру
Тернопільського
обласного
комунального інституту післядипломної педагогічної
освіти

навчальнокандидат

методист Тернопільського обласного комунального
інституту післядипломної педагогічної освіти

В. о. директора Державної наукової
установи «Інститут модернізації
змісту освіти»

Ю. І. Завалевський

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

Начальник головного управління
загальної середньої та дошкільної
освіти директорату дошкільної
та шкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 8
до наказу Міністерства освіти
і науки України
від 01.04.2019 № 421
ЖУРІ
фінального етапу ХV Всеукраїнського учнівського турніру
юних журналістів
Бутко
Олександр
Васильович

заслужений журналіст України (голова, за згодою)

Садівничий Володимир доцент
Сумського
державного
університету,
Олексійович
регіональний експерт Інституту демократії імені
Пилипа Орлика (заступник голови)
Федорина
Алла Олексіївна

регіональний експерт Інституту демократії імені
Пилипа Орлика, заслужений журналіст України
(заступник голови, за згодою)

Акіменко
Алла Олександрівна

кореспондент газети «День» (за згодою)

Байда
Дмитро Петрович

керівник лабораторії нових медіа «9mediaLab»
(за згодою)

Берестовський
Ілля Ярославович

відеоредактор агенції «Восьма студія (за згодою)

Бондаренко
Іван Володимирович

аспірант Сумського державного університету

Буй
Соломія Іванівна

проектний менеджер з комплексних комунікаційних
стратегій Bratkova PR Team (за згодою)

Г аврилюк
Інна Леонідівна

доцент Сумського державного університету

Гвоздик
Олексій
Олександрович

фрілансер, м.Київ (за згодою)

Гуцалюк
Ірина
Семенівна

ведуча програми Українського радіо «Експрес-концерт
на замовлення» (за згодою)

Євтушенко
Олена Миколаївна

викладач Сумського державного університету
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Захарченко
Олексій
Миколайович

голова правління громадської організації «Сумський
прес-клуб» (за згодою)

Карпенко
Г алина Василівна

член правління громадської організації «Сумський
прес-клуб» (за згодою)

Коваль
Юлія Сергіївна

аспірант Сумського державного університету

Козир
Юлія Анатоліївна

викладач Сумського державного університету

Костєва
Дар’я Едуардівна

студентка Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна

Крайня
Любов Богданівна

редактор
програм
радіо
Івано-Франківської
регіональної дирекції «Карпати» - філії ПАТ
«Національне суспільне телерадіомовлення України»,
заслужений журналіст України (за згодою)

Лєдєньова
Владлена
Володимирівна

магістрант Сумського державного університету

Луніна
Вікторія Юріївна

директор комунального закладу «Харківська обласна
Мала академія наук Харківської обласної ради»

Мамедова
Каміла Сабірівна

студентка Київського
культури і мистецтв

Насонова
Лідія Г еннадіївна

викладач школи ТЫпк01оЬа1, м. Харків (за згодою)

Островський
Павло Вікторович

кореспондент видання «Рубрика», м. Київ (за згодою)

Паламарьова
Світлана Григорівна

прес-секретар ПАТ «Сумиобленерго» (за згодою)

Пухарєв
Пилип Олексійович

музичний редактор онлайн-журналу Karabas LIVE,
м. Київ (за згодою)

національного

університету
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Решнюк
Ірина Сергіївна

редактор видання «Українська правда»,
(за згодою)

м.

Київ

Рихліцький
Володимир
Миколайович

журналіст видання «Економічна правда»,
Київ (за згодою)

Роспотнюк
Андрій Віталійович

ведучий «КПІ-ТВ», м. Київ (за згодою)

Садівнича
Марина
Володимирівна

аспірант Сумського державного університету

Сарахман
Ельдар Григорович

відеограф сайту видання «Українська правда»,
Київ (за згодою)

Федотова
Наталя Михайлівна

доцент
Національного
університету
технологій, кандидат філологічних наук

Форманюк
Еліна Юріївна

спеціаліст з комунікацій компанії ZoomSupport Ьу
КгошІесЬ, м. Луцьк (за згодою)

Чубур
Василь Васильович

старший
викладач
Сумського
державного
університету, редактор газети «Резонанс», м. Суми

Шевяхова
Наталія Валеріївна

експерт відділу моніторингу та досліджень соціальних
медіа Юскан-Україна, м. Луцьк
(за згодою)

Яременко
Вадим Павлович

аспірант Сумського державного університету

м.

м.

харчових

В. о. директора Державної наукової
установи «Інститут модернізації
змісту освіти»

Ю. І. Завалевський

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

Начальник головного управління
загальної середньої та дошкільної
освіти директорату дошкільної
та шкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 9
до наказу Міністерства освіти
і науки України
від 01.04.2019 № 421
ЖУРІ
фінального етапу ХХІ Всеукраїнського учнівського турніру
юних істориків
Самойленко
Олександр
Григорович

ректор
Ніжинського
державного
університету
імені Миколи Гоголя, доцент, кандидат історичних
наук (голова)

Салата
Оксана
Олексіївна

завідувач кафедри Київського університету імені
Бориса Грінченка, професор, доктор історичних наук
(заступник голови)

Боровець
Іван Іванович

доцент
Кам’янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка, кандидат історичних
наук (заступник голови)

Телячий
Юрій Васильович

директор департаменту контролю у сфері вищої,
фахової передвищої освіти і освіти дорослих
Державної служби якості освіти України, професор,
доктор історичних наук (заступник голови)

Адамовський
Володимир Іванович

доцент
Кам’янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка, кандидат історичних
наук

Адамський
Віктор Романович

доцент
Хмельницької
гуманітарно-педагогічної
академії, кандидат історичних наук

Бабак
Оксана Іванівна

заступник декана Центральноукраїнського державного
педагогічного
університету
імені
Володимира
Винниченка, доцент, кандидат історичних наук

Баженов
Олександр Львович

доцент
Кам’янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка, кандидат історичних
наук

Баханова
Світлана Степанівна

доцент Бердянського державного педагогічного
університету, кандидат історичних наук

Бережна
Світлана
Вікторівна

проректор Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди, професор, доктор
філософських наук
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Боровець
Іван Іванович

доцент
Кам’янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка, кандидат історичних
наук

Ващук
Дмитро Петрович

учитель Кам’янець-Подільської загальноосвітньої
школи № 16 І-Ш ступенів Хмельницької області,
кандидат історичних наук

Верстюк
Володимир
Вікторович

старший
викладач
Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка

Воронюк
Людмила Алімівна

учитель
Кам’янець-Подільської
спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з
поглибленим вивченням інформатики Хмельницької
області

Восколуп
Валерій Петрович

заступник
директора
Барського
гуманітарнопедагогічного коледжу імені Михайла Грушевського

Газін
Володимир
Володимирович

доцент
Кам’янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка, кандидат історичних
наук

Г анаба
Світлана
Олександрівна

доцент
Кам’янець-Подільського
національного
університету
імені
Івана
Огієнка,
доктор
філософських наук

Глушковецький
Анатолій
Леонідович

доцент
Кам’янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка, кандидат історичних
наук

Гузик
Надія
Валентинівна

директор
Комунального
закладу
«Южненська
Авторська
експериментальна
спеціалізована
загальноосвітня школа-комплекс І-ІІІ
ступенів
Южненської міської ради Одеської області»

Денисова
Аліна Юріївна

учитель
Добропільського
навчально-виховного
комплексу «Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 1» Добропільської міської ради Донецької
області, кандидат політичних наук

Діордієва
Наталя Василівна

учитель багатопрофільного ліцею № 99 м. Запоріжжя

Жалій
Тамара Віталіївна

доцент Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка, кандидат
історичних наук
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Желіба
Олександр
Володимирович

доцент Ніжинського
державного
університету
імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук

Задорожнюк
Андрій Борисович

доцент
Кам’янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка, кандидат історичних
наук

Іщенко
Олена Віталіївна

науковий співробітник Українського інституту
вивчення Голокосту «Ткума», доцент, кандидат
історичних наук

Кліщинський
Павло
Володимирович

старший
викладач
Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка,
кандидат історичних наук

Комарніцький
Олександр
Борисович

доцент
Кам’янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка, доктор історичних
наук

Копилова
Г алина Анатоліївна

учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5
м. Сєвєродонецька Луганської області

Кривошея
Ігор Іванович

професор Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини,
кандидат
історичних наук

Кривошея
Ірина
Іванівна

професор Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини, доктор історичних
наук

Лубчинський
доцент
Кам’янець-Подільського
національного
Андрій Анатолійович університету імені Івана Огієнка, кандидат історичних
наук
Макєєв
Сергій Петрович

заступник директора Харківського ліцею № 141
Харківської міської ради Харківської області

Митрофаненко
Юрій Станіславович

старший
викладач
комунального
закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»,
кандидат історичних наук

Нетеча
Ярослав Іванович

учитель
Кам’янець-Подільського
навчальновиховного комплексу № 9 імені А. М. Трояна у складі
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням англійської мови та школи
мистецтв Хмельницької області
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Нікіфоров
Карен
Сергійович

керівник
секції
Київського
позашкільного
навчального закладу «Київська Мала академія наук
учнівської молоді», аспірант

Опря
Ігор Анатолійович

доцент
кафедри
Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка,
кандидат історичних наук

Острянко
Андрій
Миколайович

завідувач кафедри Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,
доцент, кандидат історичних наук

Рибак
Ірина Миколаївна

завідувач відділу Донецького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти

Романець
Людмила
Миколаївна

викладач Вінницького коледжу Національного
університету
харчових
технологій,
кандидат
історичних наук

Романюк
Іван
Миронович

професор Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського, доктор
історичних наук

Савченко
Михайло Пилипович

заступник
мов № 1

Сидорук
Сергій Антонович

доцент
Кам’янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка, кандидат історичних
наук

Стецюк
Вадим Борисович

доцент
Кам’янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка, кандидат історичних
наук

Сутковий
Володимир Лукич

учитель
Бахмутського
навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11
- багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради
Донецької області

Тимофєєва
Олександра
Максимівна

студентка Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Трухан
Олександр
Федосійович

викладач Київського
Грінченка

Усатенко
Ігор Андрійович

завідувач відділу комунального вищого навчального
закладу «Вінницька академія неперервної освіти»,
кандидат історичних наук

директора

Київської

гімназії

університету

імені

східних

Бориса
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Федорак
Василь Федорович

методист Інституту післядипломної
освіти Чернівецької області

педагогічної

Хоптяр
Юрій Анатолійович

професор Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка, кандидат історичних
наук

Шимон
Юрій Юрійович

методист Закарпатського інституту післядипломної
педагогічної освіти

Юга
Олександр
Анатолійович

старший
викладач
Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка,
кандидат історичних наук

Яшан
Оксана Олексіївна

доцент Черкаського державного технологічного
університету, кандидат історичних наук

В. о. директора Державної наукової
установи «Інститут модернізації
змісту освіти»

Ю. І. Завалевський

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

Начальник головного управління
загальної середньої та дошкільної
освіти директорату дошкільної
та шкільної освіти

і

Ю. Г. Кононенко

Додаток 10
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 01.04.2019 № 421
ЖУРІ
фінального етапу V Всеукраїнського учнівського турніру
юних філософів та релігієзнавців
Хоружа
Людмила
Леонідівна

завідувач кафедри Київського
університету імені
Бориса Грінченка, професор, доктор педагогічних наук
(голова)

Бакка
Тамара
Володимирівна

доцент Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук
(заступник голови)

Ашортіа
Євгеній Демурович

учитель Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 80 Харківської міської ради Харківської
області

Бойко
Петро
Володимирович

проректор Київської православної богословської
академії, кандидат філософських наук (за згодою)

Буштин
Мирослава
Миколаївна

викладач Київської Трьохсвятительської духовної
семінарії УГКЦ, Голова комісії у справах освіти та
виховання УГКЦ

Виноградов
Денис Павлович

учитель Харківського приватного навчально-виховного
комплексу «Вересень» Харківської області

Волошенюк
Оксана Валеріївна

провідний мистецтвознавець відділу кінознавства
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та
етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Г аєвий
Ігор Олегович

заступник декана Української інженерно-педагогічної
академії

Г анаба
Світлана
Олександрівна

доцент
Кам’янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка, доктор філософських
наук

Голубович
Інна Володимирівна

професор Одеського національного університету імені
І. І. Мечнікова, доктор філософських наук

Дівинець
Мар’яна
Володимирівна

учитель історії Велятинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Хустської районної держвної адміністрації
Закарпатської області
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Дністрянська
Наталія
Володимирівна

учитель Комунального закладу «Луцька гімназія №18
Луцької міської ради Волинської області»

Драновська Світлана
Вікторівна

старший викладач Сумського обласного інституту
післядипломної
педагогічної
освіти,
кандидат
педагогічних наук

Желіба
Олександр
Володимирович

доцент Ніжинського державного університету імені
Миколи Г оголя, кандидат педагогічних наук

Зварич
заступник начальника управління освіти і науки
Анна Володимирівна Тернопільської обласної державної адміністрації
Зорнік
Тетяна Євгеніївна

учитель Коростишівської гуманітарної гімназії
ім. Т. Г. Шевченка Житомирської області

№ 5

Іванюк
Інна Володимирівна

директор
Тернопільського
навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівправовий ліцей № 2», кандидат педагогічних наук

Майорський
Вячеслав
Віталійович

заступник директора Чорноморської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорноморської міської
ради Одеської області, кандидат педагогічних наук

Мелещенко
Тетяна
Володимирівна

декан
історичного
факультету
Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,
кандидат історичних наук, доцент

Мокрогуз
Олександр Петрович

завідувач кафедри Чернігівського обласного інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
імені
К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук

Мудрик
Лілія Євгенівна

методист Тернопільського обласного комунального
інституту післядипломної педагогічної освіти

Муза Олег
Валентинович

професор Академії адвокатури України, старший
науковий співробітник, доктор юридичних наук

Нікітіна
Ірина Павлівна

методист
Інформаційно-методичного
центру
управління освіти і науки Сумської міської ради

Оробець
Теодор Васильович

викладач Одеського навчально-виховного комплексу
«Надія»

Півторак
Ліля Володимирівна

головний спеціаліст управління освіти і науки
Тернопільської обласної державної адміністрації

Погребной
Володимир
Валентинович
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перший проректор Полтавської місіонерської духовної
семінарії, кандидат філософських наук (за згодою)

Сенчук
Оксана
Володимирівна

секретар Ради з питань співпраці з церквами та
релігійними організаціями при Міністерстві освіти і
науки України (за згодою)

Сорока
Наталія
Володимирівна

радник виховних програм при Громадській організації
«Батьківська християнська асоціація «Алетея», м. Київ
(за згодою)

Сохань
Галина Степанівна

доцент кафедри суспільствознавчої освіти Львівського
обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти, кандидат філологічних наук

Силенко
Валерій
Анатолійович

учитель Першої міської гімназії Черкаської міської ради
Черкаської області

Томашук
Ольга Василівна

учитель Білинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Рахівської районної ради Закарпатської
області

Харченко
заступник директора ліцею № 15 міста Чернігова
Антоніна Геннадіївна
Щерба
Михайло Ігорович

викладач Одеського навчально-виховного комплексу
«Надія»

В. о. директора Державної наукової
установи «Інститут модернізації
змісту освіти»

^

^

Ю. І. Завалевський

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

Начальник головного управління
загальної середньої та дошкільної
освіти директорату дошкільної
та шкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

