ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
________2022 р. № ____
Склад Робочих груп
з оновлення змісту навчальних програм
для 6-11 класів закладів загальної середньої освіти
з навчальнихпредметів «Захист України», «Основи здоров'я», «Історія
України»,«Всесвітня історія», «Основи правознавства», «Географія»,
«Фізична культура», «Зарубіжна література»; курсу «Громадянська
освіта»; інтегрованих курсів «Історія: Україна і світ», «Література»
(російська та зарубіжна; молдовська та зарубіжна; польська та зарубіжна;
румунська та зарубіжна; угорська та зарубіжна); з мов національних
меншин: угорської, румунської, російської, польської, молдовської;
типових освітніх програм для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти

№
1

Прізвище, ім’я
Боснюк
Павло

2

Алексєйчук
Євгенія

3

Гладковський
Роман

4

Денисов
Олег

5

Деревянко
Вікторія

Захист України
Посада, місце роботи
начальник Волинського обласного ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної
Сотні (голова), (за згодою)
учитель предмета «Захист України» Гімназії № 34
«Либідь» імені Віктора Максименка м. Києва (за
згодою)
головний спеціаліст головного управління загальної
середньої та дошкільної освіти директорату дошкільної,
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти
Міністерства освіти і науки України
учитель предмета «Захист України» Одеської гімназії
№ 1 ім. А. П. Бистріної Одеської міської ради Одеської
області (за згодою)
завідувач сектору наукового та навчально-методичного
забезпечення змісту суспільної, громадянської та
технологічної освіти відділу наукового та навчальнометодичного забезпечення змісту загальної середньої
освіти в Новій українській школі державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти» (за
згодою)

2
6

Коломоєць
Галина

начальник відділу науково-методичного забезпечення
підвищення якості освіти державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту освіти», кандидат
педагогічних наук, старший дослідник, заслужений
працівник освіти України (за згодою)

7

Лісота
Андрій

в.о. директора Українського державного центру
національно-патріотичного виховання, краєзнавства і
туризму учнівської молоді (за згодою)

8

Мазуренко
Валерій

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

9

Остапенко
Олександр

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

10

Поліщук
Віктор

11

Примаченко
Дмитро

12

Чуткий
Сергій

учитель предмета «Захист України» Нововолинського
ліцею № 8 Нововолинської міської ради Волинської
області (за згодою)
учитель предмета «Захист України» ЗЗСО І-ІІІ ступенів
№ 175 імені В. Марченка м. Києва, голова МГО
«Молодіжний тренувальний центр – простір безпеки»
(за згодою)
керівник
напряму
навчання
населення
щодо
попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів
громадської організації «Асоціація саперів України» (за
згодою)

№
1

Прізвище, ім’я
Пономаренко
Володимир

2

Андрушко
Лідія
Деревянко
Вікторія

3

Основи здоров'я
Посада, місце роботи
голова правління Всеукраїнської громадської організації
«Всеукраїнська спілка вчителів і тренерів» (голова), (за
згодою)
директор початкової школи «Світанок» Львівської міської
ради (за згодою)
завідувач сектору наукового та навчально-методичного
забезпечення змісту суспільної, громадянської та
технологічної освіти відділу наукового та навчальнометодичного забезпечення змісту загальної середньої
освіти в Новій українській школі державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти» (за згодою)

3
4

Кундіч
Аліна
Мазуренко
Валерій

координаторка національної кампанії «Велосипедом до
школи» (за згодою)
професор кафедри організації заходів цивільного захисту
Інституту державного управління та наукових досліджень
з цивільного захисту, кандидат військових наук, доцент (за
згодою)

6

Фіцайло
Світлана

начальник відділу головного управління загальної
середньої та дошкільної освіти директорату дошкільної,
шкільної,
позашкільної
та
інклюзивної
освіти
Міністерства освіти і науки України

7

Чуткий
Сергій

керівник
напряму
навчання
населення
щодо
попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів
громадської організації «Асоціація саперів України» (за
згодою)

5

№

Історія України, всесвітня історія,
інтегрований курс «Історія: Україна і світ»
Прізвище, ім’я
Посада, місце роботи

1

Гриневич
Людмила

провідний науковий співробітник
України Національної академії наук
Українського науково-дослідного та
вивчення Голодомору (HREC in
історичних наук (голова), (за згодою)

2

Байкєніч
Ганна

завідувач сектору методичної роботи Управління
наукового забезпечення політики національної пам'яті
Українського інституту національної пам'яті, кандидат
педагогічних наук (за згодою)

3

Баханов
Костянтин

4

Гаврилюк
Жанна
Гирич
Ігор

професор
кафедри
правознавства
Бердянського
державного
педагогічного
університету,
доктор
педагогічних наук (за згодою)
учитель гімназії «Діалог» Дарницького району м. Києва,
кандидат педагогічних наук (за згодою)
завідувач відділу Інституту української археографії та
джерелознавства Національної академії наук України
імені М. Грушевського, доктор історичних наук (за
згодою)
провідний науковий співробітник Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень імені І. Кураса, доктор
політичних наук (за згодою)

5

6

Гриневич
Владислав

Інституту історії
України, директор
освітнього центру
Ukraine), доктор

4
7

Євтушенко
Раїса

головний спеціаліст головного управління загальної
середньої та дошкільної освіти директорату дошкільної,
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти
Міністерства освіти і науки України

8

Желіба
Олександр

доцент Ніжинського державного університету імені
Миколи Гоголя, учитель історії Ніжинського ліцею
Ніжинської міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя,
кандидат педагогічних наук (за згодою)

9

Малієнко
Юлія

10

Мелещенко
Тетяна

старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої
освіти Інституту педагогіки Національної академії
педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук (за
згодою)
заступник декана з наукової роботи історикофілософського
факультету Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова, професор кафедри методики
навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти,
кандидат історичних наук (за згодою)

11 Мокрогуз
Олександр

завідувач кафедри Чернігівського обласного інституту
післядипломної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат
педагогічних наук, доцент (за згодою)

12 Мудрий
Мар'ян

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

13 Островський
Валерій

в. о. доцента Івано-Франківського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних
наук (за згодою)
керівник експертної групи військових зв’язків з
громадськістю Директорату інформаційної політики в
сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства
оборони України (за згодою)

14 Павлов
Василь

15 Пастушенко
Роман
16 Полянський
Павло
17 Хлипавка
Леся
18 Щупак
Ігор

фахівець Центру матеріальних ресурсів департаменту
освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації
(за згодою)
заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів
України, кандидат історичних наук, доцент (за згодою)
учитель історії Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №2 (за згодою)
директор Українського інституту вивчення Голокосту
«Ткума», член Ради директорів UJE, кандидат історичних
наук (за згодою)

5
Основи правознавства
№
1

Прізвище, ім’я
Ремех
Тетяна

Посада, місце роботи
завідувач відділу суспільствознавчої освіти Інституту
педагогіки Національної академії педагогічних наук
України, старший дослідник, кандидат педагогічних наук
(голова), (за згодою)

2

Беца
Наталія

3

Дашковська
Олена

менеджер проєктів у сфері верховенства права та прав
людини Координатора проєктів ОБСЄ в Україні (за
згодою)
професор Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук (за згодою)

4

Євтушенко
Раїса

головний спеціаліст головного управління загальної
середньої та дошкільної освіти директорату дошкільної,
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти
Міністерства освіти і науки України

5

Козорог
Олександра

6

Майорський
Вячеслав

координатор освітніх проєктів Української Гельсінської
спілки з прав людини, експерт з освіти у сфері прав
людини ОБСЄ (за згодою)
заступник директора з навчально-виховної роботи
Чорноморського економіко-правового ліцею №1
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської
області, кандидат педагогічних наук (за згодою)

7

ПавловськаКравчук
Вікторія
Селіваненко
Володимир

директор Харківського приватного навчально-виховного
комплексу «Вересень», кандидат юридичних наук (за
згодою)
кандидат юридичних наук, координатор освітніх
програм Amnesty International в Україні (за згодою)

Ступницька
Наталія

керівник програми верховенства права та прав людини
Координатора проєктів ОБСЄ в
Україні (за згодою)

8
9

Географія
№
1

Прізвище, ім’я
Довгань
Андрій

Посада, місце роботи
завідувач кафедри природничо-математичної освіти та
технологій КНЗ КОР «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат
географічних наук, доцент ( голова), (за згодою)

6
2

Гладковський
Роман

головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної
політики та освіти національних меншин головного
управління загальної середньої та дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки України

3

Савчук
Іван
Совенко
Валерій

завідувач відділення наук про Землю Київської МАН,
кандидат географічних наук (за згодою)
завідувач відділу географії та економіки КНЗ КОР
«Київський
обласний інститут
післядипломної
освіти педагогічних кадрів» (за згодою)

4

Фізична культура
Посада, місце роботи
заступник голови Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України,
координатор академії СКУ, кандидат наук з фізичного
виховання та спорту, доцент (голова), ( за згодою)

№
1

Прізвище, ім’я
Боляк
Андрій

2

Гладковський
Роман

головний спеціаліст головного управління загальної
середньої та дошкільної освіти директорату дошкільної,
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти
Міністерства освіти і науки України

3

Глоба
Марія

завідувач відділу фізичної культури, військовопатріотичного виховання та основ здоров’я Черкаського
обласного
інституту
післядипломної
освіти
педагогічних працівників Черкаської обласної ради (за
згодою)

4

Деревянко
Вікторія

5

Дикий
Олег

завідувач сектору наукового та навчально-методичного
забезпечення змісту суспільної, громадянської та
технологічної освіти відділу наукового та навчальнометодичного забезпечення змісту загальної середньої
освіти в Новій українській школі державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти» (за
згодою)
директор навчально-наукового інституту неперервної
освіти Волинського національного університету імені
Лесі Українки, кандидат педагогічних наук (за згодою)

6

Коломоєць
Галина

начальник відділу науково-методичного забезпечення
підвищення якості освіти державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту освіти», кандидат
педагогічних наук, старший дослідник (за згодою)

7
7

Ребрина
Анатолій

доцент кафедри фізичного теорії і методики фізичного
виховання і спорту Хмельницького національного
університету, заслужений працівник фізичної культури і
спорту, кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою)

№
1

Прізвище, ім’я
Ніколенко
Ольга

Зарубіжна література
Посада, місце роботи
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
світової літератури Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка
(голова), (за згодою)

2

Агеєва
Віра

доктор філологічних наук, професор національного
університету «Києво-Могилянська академія» (за згодою)

3

Бернадська
Ніна

4

Ісаєва
Олена

доктор
філологічних наук,
професор Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (за
згодою)
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
методики
викладання
світової
літератури
Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова (за згодою)

5

Кавун
Лідія

доктор філологічних наук, професор Черкаського
національного університету ім. Б. Хмельницького (за
згодою)

6

Ковбасенко
Юрій

кандидат філологічних наук, професор кафедри світової
літератури Інституту філології Київського університету
імені Бориса Грінченка (за згодою)

7

Котусенко
Олена

головний спеціаліст головного управління загальної
середньої та дошкільної освіти директорату дошкільної,
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти
Міністерства освіти і науки України

8

Рудніцька
Наталія

9

Туряниця
Вікторія

учитель української мови та зарубіжної літератури
Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи №17 (за
згодою)
директор Свалявського закладу загальної середньої
освіти № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів
Свалявської міської ради Закарпатської області (за
згодою)

8
10

Юлдашева
Людмила

кандидат філологічних наук, старший викладач
Таврійського національного університету імені В. І.
Вернадського (за згодою)
Громадянська освіта
Посада, місце роботи
керівник освітніх проєктів Асоціації викладачів
історії та суспільних дисциплін «Нова Доба»,
доктор педагогічних наук (голова), (за згодою)
доцент Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних
наук (за згодою)
професор Національного університету «Львівська
політехніка», доктор педагогічних наук (за згодою)

№
1

Прізвище, ім’я
Кендзьор
Петро

2

Бакка
Тамара

3

Вербицька Поліна

4

Волошенюк Оксана

науковий співробітник відділу екранних мистецтв
та культурології ІМФЕ ім. М. Рильського
Національної академії наук України, менеджер
медіаосвітніх програм АУП (за згодою)

5

Євтушенко Раїса

6

Мелещенко Тетяна

7

Потапова Валентина

головний спеціаліст головного управління
загальної середньої та дошкільної освіти
директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та
інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки
України
заступник декана з наукової роботи історикофілософського факультету Національного
педагогічного університету імені М. П.
Драгоманова, професор кафедри методики
навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти,
кандидат історичних наук (за згодою)
голова
Центру
громадянської
просвіти
«Альменда», експерт освітнього напрямку УГСПЛ
(за згодою)

Російська мова, інтегрований курс російської та зарубіжної літератур
№ Прізвище, ім’я
Посада, місце роботи
1
Богданецьдоктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу
Білоскаленко
навчання мов національних меншин та зарубіжної
літератури Інституту педагогіки Національної академії
Наталія
педагогічних наук України ( голова), (за згодою)

9
2

Мельник
Анжела

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики
викладання світової літератури факультету іноземної
філології Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова (за згодою)

3

Михед
Павло

4

Пилипенко
Тетяна

доктор філологічних наук, професор провідний
головний співробітник Інституту літератури ім. Т. Г.
Шевченка Національної академії наук України (за
згодою)
завідувач сектору навчально-методичного забезпечення
вивчення мов національних меншин відділу наукового
та
навчально-методичного
забезпечення
змісту
загальної середньої освіти в Новій українській школі
державної наукової установи «Інститут модернізації
змісту освіти» (за згодою)

5

Самонова
Олена

кандидат педагогічних наук, учитель української,
російської мов та української, російської, зарубіжної
літератур загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6
імені І. В. Житниченка м. Бердичіва Житомирської
області (за згодою)

6

Торкут
Наталія

7

Фідкевич
Олена

доктор філологічних наук, професор провідний
науковий співробітник Інституту літератури імені Т. Г.
Шевченка Національної академії наук України (за
згодою)
кандидат філологічних наук, провідний науковий
співробітник відділу навчання мов національних
меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки
Національної академії педагогічних наук України (за
згодою)

Молдовська мова, інтегрований курс молдовської та зарубіжної літератур
№
Прізвище, ім’я
Посада, місце роботи
1
Карайван
методист комунального закладу вищої освіти «Одеська
Наталія
академія неперервної освіти Одеської обласної ради»
(голова), (за згодою)
2
Галупа
учитель молдовської мови та літератури Крутоярівської
Наталія
гімназії Старокозацької сільської ради БілгородДністровського району Одеської області (за згодою)
3

Лунгу
Наталя

учитель
молдовської
мови
та
літератури
Приозерненського закладу загальної середньої освіти
Суворовської селищної ради Ізмаїльського району
Одеської області (за згодою)

10
4

Фєтєску
Лариса

автор навчальних програм з молдовської мови та
інтегрованого курсу «Література» (молдовська та
зарубіжна) (за згодою)

Польська мова, інтегрований курс польської та зарубіжної літератур
№
1

Прізвище, ім’я
Мацькович
Марія

2

Гальвіцька
Олена

3

Гедз
Ірина

4

Кінаш
Ельжбета

5

Лебедь
Регіна

6

Меркур’єва
Альбіна

7

Стасячек
Лілія

8

Хлопек
Адам

9

Чайка
Антоніна

№

Посада, місце роботи
кандидат філологічних наук, методист вищої категорії
Дрогобицької філії державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту освіти» ( голова), (за
згодою)
учитель польської мови, початкових класів Львівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 імені
М. Конопницької Львівської міської ради Львівської
області (за згодою)
провідний спеціаліст Дрогобицької філії державної
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»
(за згодою)
заступник директора, учитель польської мови та
літератури Стрілецького закладу загальної середньої
освіти І-ІІ ступенів Мостиської міської ради Львівської
області (за згодою)
учитель польської мови та літератури (польської та
зарубіжної) ліцею № 10 імені святої Марії Магдалени
Львівської міської ради (за згодою)
учитель початкових класів, польської мови Кам'янецьПодільського навчально-виховного комплексу № 13 (за
згодою)
учитель польської мови та літератури Стрілецького
закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів
Мостиської міської ради Львівської області (за згодою)
начальник Дрогобицької філії державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти» (за
згодою)
учитель польської мови та літератури Кам'янецьПодільського навчально-виховного комплексу № 13 (за
згодою)

Румунська мова, інтегрований курс румунської та зарубіжної літератур
Прізвище, ім’я
Посада, місце роботи

11
1

Тарангул
Любов

2

Бику
Анкуца

3

Говорнян
Лілія

4

Мирон
Лариса

№
1

2

учитель румунської мови та літератури опорного
закладу Хряцьківський ліцей Герцаївської міської ради
(за згодою)

Угорська мова, інтегрований курс угорської та зарубіжної літератур
Прізвище, ім’я
Посада, місце роботи
Марусинець
доктор педагогічних наук, професор, директор
Мар’яна
департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Закарпатської обласної військової
адміністрації
(голова), (за згодою)
Бардош
учитель угорської мови і літератури Берегівської
Нора
угорської гімназії імені Габора Бетлена Берегівської
районної ради Закарпатської області (за згодою)

3

Браун
Єва

4

Зикань Христина

5

Кіраль Катерина

6

Пердук
Іболя

№

начальник Чернівецької філії державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти» ( голова),
(за згодою)
учитель румунської мови та літератури Чернівецького
ліцею № 6 імені Олександра Доброго Чернівецької
міської ради (за згодою)
методист Інституту післядипломної
педагогічної
освіти Чернівецької області (за згодою)

Прізвище, ім’я

методист Закарпатського інституту післядипломної
педагогічної освіти, учитель угорської мови і
літератури (за згодою)
кандидат філологічних наук, завідувач кафедри
угорської філології Українськоугорського навчальнонаукового інституту Державного вищого навчального
закладу «Ужгородський національний університет»
(за згодою)
учитель угорської мови і літератури Фахового
коледжу Закарпатського угорського інституту імені
Ференца Ракоці ІІ (за згодою)
учитель угорської мови і літератури Малогеєвецького
ліцею ім. Ференца Егрі Сюртівської сільської ради
Ужгородського району Закарпатської області (за
згодою)
Початкова освіта
Посада, місце роботи

12
1

Онопрієнко
Оксана

завідувач відділу початкової освіти імені О. Я. Савченко
Інституту
педагогіки
Національної
академії
педагогічних наук України, доктор педагогічних наук
(за згодою)
заступник директора, учитель початкових класів
опорного закладу освіти «Білогородський заклад
загальної середньої освіти № 1 «Бучанського району
Київської області (за згодою)
доктор педагогічних наук, професор, головний науковий
співробітник відділу початкової освіти імені О. Я.
Савченко Інституту педагогіки Національної академії
педагогічних наук України (за згодою)

2

Безус
Світлана

3

Бібік
Надія

4

Лотоцька
Алевтина

5

Мартиненко
Валентина

6

Павлишева
Наталія

учитель початкових класів опорного закладу освіти
«Білогородський заклад загальної середньої освіти № 1
«Бучанського району Київської області (за згодою)

7

Павлова
Тетяна

науковий співробітник відділу початкової освіти імені
О. Я. Савченко Інституту педагогіки Національної
академії педагогічних наук України (за згодою)

8

Пархоменко
Наталія

9

Тарнавська
Світлана

головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної
політики та освіти національних меншин директорату
дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної
освіти Міністерства освіти і науки України
кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник відділу початкової освіти імені О.Я.
Савченко Інституту педагогіки Національної академії
педагогічних наук України (за згодою)

начальник відділу наукового та
навчальнометодичного забезпечення змісту дошкільної та
початкової освіти в Новій українській школі державної
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіту»
(за згодою)
завідувач сектору дидактико-методичного супроводу
модернізації змісту освіти відділу наукового та
навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної
та початкової освіти в Новій українській школі державної
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіту»
(за згодою)

Генеральний директор директорату
дошкільної, шкільної, позашкільної

13
та інклюзивної освіти

Олег ЄРЕСЬКО

