
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м.Київ № ЛОРО

Про утворення та затвердження складу робочої групи з розроблення 
концептуальних засад реформування історичної освіти в системі загальної 
середньої освіти

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство освіти і 
науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 
жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), підпункту 2 пункту 5 наказу Міністерства 
освіти і науки України від 03.08. 2022 №698 «Про надання грифа оновленим 
навчальним програмам», з метою розроблення концептуальних засад 
реформування історичної освіти в системі загальної середньої освіти в контексті 
висвітлення питань національної ідентифікації, реалізації нової концепції 
національно-патріотичного виховання

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з розроблення концептуальних засад 
реформування історичної освіти в системі загальної середньої освіти (далі- 
Робоча група), затвердивши її склад, що додається.

2. Робочій групі розробити проект концептуальних засад реформування 
історичної освіти в системі загальної середньої освіти та до 1 червня 2023 року 
подати на розгляд директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та 
інклюзивної освіти ( Єресько О.).

3. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти 
(Єресько О.) подати концептуальні засади реформування історичної освіти в 
системі загальної середньої освіти в установленому порядку на затвердження 
керівництву Міністерства освіти і науки України до 1 липня 2023 року.

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

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки 
ВІД Pat

Склад
робочої групи з розроблення концептуальних засад реформування історичної 

освіти в системі загальної середньої освіти

№ ПІП посада

1 Гриневич Людмила 
Володимирівна

провідний науковий співробітник Інституту 
історії України Національної академії наук 
України, директор Українського науково- 
дослідного та освітнього центру вивчення 
Голодомору (HREC in Ukraine), доктор 
історичних наук, (голова) (за згодою)

2 Арістов Вадим Юрійович старший науковий співробітник Інституту 
історії України Національної академії наук 
України, кандидат історичних наук (за 
згодою)

3 Баханов Костянтин 
Олексійович

професор Львівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, доктор 
педагогічних наук (за згодою)

4 Гладун Олександр 
Миколайович

заступник директора Інституту демографії 
та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 
Національної академії наук України, член- 
кореспондент Національної академії наук 
України, старший науковий співробітник, 
доктор економічних наук (за згодою)

5 Гирич Ігор Борисович завідувач відділу Інституту української 
археографії та джерелознавства імені 
Михайла Грушевського Національної 
академії наук України, доктор історичних 
наук (за згодою)

6 Гриневич Владислав 
Анатолійович

провідний науковий співробітник Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Кураса, доктор політичних наук (за 
згодою)

7 Євтушенко Раїса Іванівна головний спеціаліст Головного управління 
загальної середньої та дошкільної освіти 
директорату дошкільної, шкільної, 
позашкільної та інклюзивної освіти 
Міністерства освіти і науки України

і



8 Малієнко Юлія 
Борисівна

старший науковий співробітник відділу 
суспільствознавчої освіти Інституту 
педагогіки Національної академії 
педагогічних наук України, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)

9 Мудрий Мар'ян 
Михайлович

доцент Львівського національного 
університету імені Івана Франка, кандидат 
історичних наук (за згодою)

10 Островський Валерій 
Васильович

в. о. доцента Івано-Франківського 
обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, кандидат історичних 
наук (за згодою)

11 Павлов Василь 
Борисович

керівник експертної групи військових 
зв’язків з громадськістю Директорату 
інформаційної політики в сфері оборони та 
стратегічних комунікацій Міністерства 
оборони України (за згодою)

12 Пастушенко Роман 
Ярославович

заступник директора Львівського обласного 
Будинку вчителя (за згодою)

13 Патриляк Іван 
Казимирович

старший офіцер відділу тактики частин, 
родів, видів сил Збройних Сил України 
Центру воєнної історії Збройних Сил 
України, доктор історичних наук, професор 
(за згодою)

14 Сокирко Олексій 
Григорович

доцент історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка, кандидат історичних наук (за 
згодою)

15 Старченко Наталія 
Петрівна

старший науковий співробітник Інституту 
української археографії та джерелознавства 
імені Михайла Грушевського Національної 
академії наук України, доктор історичних 
наук (за згодою)

16 Щупак Ігор Якович директор Українського інституту вивчення 
Голокосту «Ткума», член Ради 
директорів ШЕ, кандидат історичних наук 
(за згодою)

Генеральний директор директорату 
дошкільної, шкільної, позашкільної 
та інклюзивної освіти
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