
 



 
 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Наказ Міністерства освіти і науки України 

 01.07.2021 № 751 

 

Персональний склад центрального організаційного комітету ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові 

технології у новій школі» у номінації «Просвітницькі програми» 

 

Склад центрального організаційного комітету  ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу 

1. САЛЬКОВ  

Віктор Васильович 

в. о. керівника експертої групи  з питань 

позашкільної та інклюзивної освіти  

Директорату дошкільної, шкільної, 

позашкільної та інклюзивної освіти Міністра 

освіти і науки України 

2. БАЖЕНКОВ  

Євген Володимирович 

директор  Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти», 

кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту 

3. ЗАВАЛЕВСЬКИЙ 

Юрій Іванович 

перший заступник директора  Державної 

наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти», доктор педагогічних наук, 

професор 

4. ФЛЯРКОВСЬКА 

Ольга Василівна 

начальник  відділу наукового та навчально-

методичного забезпечення змісту 

позашкільної освіти та виховної роботи  

Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти», кандидат 

педагогічних наук 

5. ПАНОК  

Віталій Григорович 

 

директор Українського науково-методичного 

центру  практичної психології і соціальної 

роботи Національної академії педагогічних 

наук України, доктор психологічних наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки  

(за згодою) 

6. БЕРЕЗІНА 

Ніна Олексіївна 

головний спеціаліст відділу позашкільної 

освіти виховної роботи головного управління 

позашкільної та інклюзивної освіти 

Директорату дошкільної, шкільної, 

позашкільної та інклюзивної освіти Міністра 

освіти і науки України 

7. КАУЛІНА  

Наталія Вікторівна 

методист  вищої категорії сектору соціально-

педагогічної роботи відділу  наукового та 

навчально-методичного забезпечення змісту 

позашкільної освіти та виховної роботи  

Державної наукової установи  «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

8. МЕЛЬНИЧУК 

Вікторія Олексіївна 

завідувач сектору соціально-педагогічної 

роботи  відділу наукового та навчально-

методичного забезпечення змісту 

позашкільної освіти та виховної 
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роботиДержавної наукової установи  

«Інститут модернізації змісту освіти» 

9. БОНДАРЧУК  

Олена Іванівна  

 

завідувач кафедри психології управління 

Державного вищого навчального закладу  

«Університет менеджменту освіти» 

Національної академії педагогічних наук 

України, доктор психологічних наук,професор 

(за згодою) 

10. БОЯРШИНОВА 

Катерина Іванівна 

керівник Психологічної служби  Київського 

державного університету імені Т. Г. 

Шевченка, президент Незалежної асоціації 

психологів (IAP) (за згодою) 

11. ВАЙНОЛА  

Ренате Хейкіївна 

завідувач кафедри соціальної педагогіки 

Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних 

наук, професор (за згодою) 

12. ВАКУЛЕНКО  

Олена Василівна 

доцент кафедри соціальної педагогіки 

Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, кандидат 

педагогічних наук (за згодою) 

13. ВЛАСОВА  

Олена Іванівна 

завідувач кафедри психології розвитку 

Київського державного університету імені  

Т. Г. Шевченка, доктор психологічних наук, 

професор (за згодою) 

14. ВОЛОШИНА 

Валентина Віталіївна 

заступник декана факультету з навчально-

методичної роботи Національного 

педагогічного університету імені  

М.П. Драгоманова, доктор психологічних наук 

(за згодою) 

15. ГРУБІ  

Тамара Валеріївна 

 

доцент кафедри практичної психології 

Інституту людини Київського університету 

імені Бориса Грінченка, кандидат 

психологічних наук (за згодою) 

16. КИРИЧУК  

Людмила Євгенівна  

старший науковий співробітник відділу 

проєктування розвитку обдарованості 

Інституту обдарованої дитини Національної 

академії педагогічних наук України  

(за згодою) 

17. КАЛЯЗІНА  

Тетяна Віталіївна  

 

практичний психолог ліцею «Наукова зміна», 

магістр психології, лікар-психотерапевт 

міського дитячого ендокринологічного 

відділення ДКЛ № 6 м. Києва, кандидат 

психологічних наук (за згодою) 

18. КРЕДЕНЦЕР  

Оксана Валеріївна 
 

провідний науковий співробітник  лабораторії 

організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г. С. Костюка 

Національної академії педагогічних наук 

України, доктор психологічних наук (за 

згодою) 
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 19. ЛУНЧЕНКО  

Надія Вікторівна 

 

науковий співробітник Українського НМЦ 

практичної психології і соціальної роботи 

НАПН України (за згодою) 

20. МІЛЮТІНА 

Катерина Леонідівна 

професор кафедри психології розвитку 

Київського державного університету імені  

Т. Г. Шевченка, доктор психологічних наук, 

доцент (за згодою) 

21. СОСНОВЕНКО  

Наталія Василівна 

 

науковий співробітник Українського науково-

методичного центру  практичної психології і 

соціальної роботи Національної академії 

педагогічних наук України (за згодою) 

22. ХОДЯКОВА  

Наталія Леонтіївна 

практичний психолог Кам'янець-Подільського 

закладу загальної середньої освіти № 8 І-ІІІ ст. 

Хмельницької області (за згодою) 

23. ЦЮМАН  

Тетяна Петрівна 

доцент кафедри психології особистості та 

соціальних практик Інституту Людини КУ 

імені Б. Грінченка,  кандидат психологічних 

наук (за згодою) 

24. ЧЕРНИШ  

Олена Степанівна 

практичний психолог, керівник громадської 

організації «Центр сучасної психології 

«Міррада» (за згодою) 
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