
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

 20.03.2015                      № 326 

Про затвердження складу журі 
III етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт
учнів – членів Малої академії наук України 
у 2014/2015 навчальному році

Відповідно  до  пункту  6  розділу  IV та  пункту  5  розділу  V наказу
Міністерства освіти і  науки України від 24.03.2014 № 259 «Про затвердження
Правил  проведення  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 квітня 2014 року за № 407/25184

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити  склад  журі  III  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту
науково-дослідницьких  робіт  учнів-членів  Малої  академії  наук  України  у
2014/2015 навчальному році, згідно з додатком.

2. Національному центру «Мала академія наук України»  (Лісовий О. В.),
Національному  еколого-натуралістичному  центру  учнівської  молоді
(Вербицький В. В.),  Українському  державному  центру  туризму  і  краєзнавства
учнівської молоді (Савченко Н. В.) забезпечити належні умови роботи журі та
секцій відповідних наукових відділень Малої академії наук України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра        П. Б. Полянський



Додаток
до наказу Міністерства освіти 
і науки України
від 20 березня 2015 № 326

Склад журі
III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук України
у 2014/2015 навчальному році

1. Наукове відділення мовознавства

Голова журі відділення: 
- Плющ Марія Яківна – професор, завідувач кафедри української мови Інституту
української  філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія  Малишка
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  доктор
філологічних наук.
Голова предметної комісії з української мови та літератури:
-  Гальона  Наталія  Павлівна  –  професор  кафедри  української  мови  Інституту
української  філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія  Малишка
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат
філологічних наук.
Члени предметної комісії з української мови та літератури: 
- Дудко Ірина Володимирівна – професор кафедри української мови Інституту
української  філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія  Малишка
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат
філологічних наук;
-  Паршак  Катерина  Дмитрівна  –  доцент  кафедри  української  мови  Інституту
української  філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія  Малишка
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат
філологічних наук;
-  Сулима  Леся  Петрівна  –  доцент  кафедри  української  мови  Інституту
української  філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія  Малишка
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат
філологічних наук.

Голова предметної комісії із російської мови:
-  Слива  Тетяна  Василівна  –  доцент  кафедри  російської  мови  Національного
педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат  філологічних
наук.
Члени предметної комісії із російської мови:
-  Антоненко  Світлана  Володимирівна  –  доцент  кафедри  російської  мови
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат
філологічних наук;
-  Сахарова  Ольга  Вікторівна  –  доцент  кафедри  мов  Національної  музичної
академії України імені П. І.Чайковського, кандидат філологічних наук.
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Продовження додатка

Голова предметної комісії з англійської мови:
-  Валігура  Ольга  Романівна  –  професор,  завідувач  кафедри  східної  філології
Київського  національного  лінгвістичного  університету,  доктор  філологічних
наук.
Члени предметної комісії з англійської мови:
- Гнезділова Ярослава Володимирівна – доцент, завідувач кафедри англійської
мови  і  перекладу  факультету  сходознавства  Київського  національного
лінгвістичного університету, кандидат філологічних наук;
- Сивкова Марина Гаврилівна – старший викладач кафедри англійської філології
факультету  германської  філології  Київського  національного  лінгвістичного
університету.

Голова предметної комісії з німецької мови:
Іваненко  Світлана  Мар’янівна  –  професор  кафедри  іноземних  мов  Інституту
природничо-географічної  освіти  Національного  педагогічного  університету
імені М. П. Драгоманова, доктор філологічних наук.
Члени предметної комісії з німецької мови:
- Коваленко Наталія Миколаївна – викладач кафедри загального мовознавства і
германістики  Інституту  природничо-географічної  освіти  Національного
педагогічного університету імені М. П.Драгоманова, кандидат філологічних наук;
-  Ковальчук  Ніна  Дмитрівна  –  старший  викладач  кафедри  іноземних  мов
Інституту  природничо-географічної  освіти  Національного  педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова.

Голова предметної комісії з французької мови:
- Єленіна Зоя Іванівна – доцент кафедри романо-германської філології Інституту
іноземної  філології  Національного  педагогічного  університету  імені
М. П. Драгоманова.
Члени предметної комісії з французької мови:
- Салко Ольга Володимирівна – викладач кафедри романо-германської філології
Інституту іноземної  філології  Національного педагогічного університету  імені
М. П. Драгоманова;
-  Шульга  Ірина  Степанівна  –  старший  викладач  кафедри  романо-германської
філології  Інституту  іноземної  філології  Національного  педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова.

Голова предметної комісії з іспанської мови:
-  Верба  Галина  Георгіївна  – доцент  кафедри  теорії  та  практики  перекладу
романських  мов  імені  М. Зерова  Київського національного університету  імені
Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук.
Члени предметної комісії з іспанської мови:
- Приходько Микола Павлович – доцент кафедри теорії та практики перекладу з
романських  мов імені  М. Зерова Київського національного університету  імені
Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук;

Продовження додатка
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-  Омельченко  Ольга  Володимирівна  –  асистент  кафедри  теорії  та  практики
перекладу  з  романських  мов імені  М. Зерова  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка.

Секція 1 – українська мова
Голова 
журі:

Гальона Наталія  Павлівна – професор кафедри української  мови
Інституту  української  філології  та  літературної  творчості  імені
Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук.

Члени 
журі:

Сулима  Леся  Петрівна  –  доцент  кафедри  української  мови
Інституту  української  філології  та  літературної  творчості  імені
Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук;
Дудко Ірина Володимирівна – професор кафедри української мови
Інституту  української  філології  та  літературної  творчості  імені
Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук;
Колібаба  Лариса  Миколаївна  –  науковий  співробітник  відділу
граматики Інституту української мови Національної академії наук
України, кандидат філологічних наук.

Секретар: Хімченко Оксана Болеславівна – методист Національного центру
«Мала академія наук України».

Секція 2 – російська мова 
Голова 
журі:

Слива  Тетяна  Василівна  –  доцент  кафедри  російської  мови
Національного  педагогічного  університету  імені
М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук.

Члени 
журі:

Антоненко Світлана Володимирівна – доцент кафедри російської
мови  Національного  педагогічного  університету  імені
М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук;
Сахарова  Ольга  Вікторівна  –  доцент  кафедри  мов  Національної
музичної  академії  України  імені  П. І. Чайковського,  кандидат
філологічних наук.

Секретар: Хлюпа  Інна  Олександрівна  –  методист  Національного  центру
«Мала академія наук України».

Секція 3 – англійська мова
Голова 
журі:

Валігура Ольга Романівна – професор, завідувач кафедри східної
філології  Київського  національного  лінгвістичного  університету,
доктор філологічних наук.

Члени 
журі:

Гнезділова Ярослава Володимирівна – доцент, завідувач кафедри
англійської мови і перекладу факультету сходознавства Київського
національного лінгвістичного університету, кандидат філологічних
наук;

Продовження додатка
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Пініч  Ірина  Петрівна  –  доцент  кафедри  германської  і  фіно-
угорської  філології  Київського  національного  лінгвістичного
університету, кандидат філологічних наук;

Секретар: Кічайкіна  Софія  Іванівна  –  завідувач  кабінету  Національного
центру «Мала академія наук України».

Секція 4 – німецька мова
Голова 
журі:

Іваненко Світлана Мар’янівна – професор кафедри іноземних мов
Інституту  природничо-географічної  освіти  Національного
педагогічного  університету  імені М. П. Драгоманова,  доктор
філологічних наук.

Члени 
журі:

Коваленко  Наталія  Миколаївна  –  викладач  кафедри  загального
мовознавства  і  германістики  Інституту  іноземної  філології
Національного  педагогічного  університету  імені
М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук;
Ковальчук Ніна Дмитрівна – старший викладач кафедри іноземних
мов  Інституту  природничо-географічної  освіти  Національного
педагогічного університету імені  М. П. Драгоманова.

Секретар: Омельченко Євгенія Дмитрівна – методист Національного центру
«Мала академія наук України».

Секція 5 – французька мова
Голова 
журі:

Єленіна  Зоя  Іванівна  –  доцент  кафедри  романо-германської
філології  Інституту  іноземної  філології  Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Члени 
журі:

Шульга  Ірина  Степанівна  –  старший викладач кафедри  романо-
германської філології Інституту іноземної філології Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
Салко  Ольга  Володимирівна  –  викладач  кафедри  романо-
германської філології Інституту іноземної філології Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Секретар: Легка  Наталія  Михайлівна –  методист  Національного  центру
«Мала академія наук України».

Секція 7 – іспанська мова
Голова 
журі:

Верба Галина Георгіївна – доцент кафедри теорії та практики 
перекладу з романських мов імені М. Зерова Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
філологічних наук.

Члени 
журі:

Приходько Микола Павлович – доцент кафедри теорії та практики
перекладу  з  романських  мов імені  М. Зерова  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,  кандидат
філологічних наук;

Продовження додатка

Омельченко Ольга  Володимирівна  –  асистент  кафедри  теорії  та
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практики перекладу з романських мов імені М. Зерова Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Секретар: Чепурко  Наталія  Миколаївна  –  завідувач  лабораторії
Національного центру «Мала академія наук України».

2. Наукове відділення літературознавства, 
фольклористики та мистецтвознавства

Голова журі відділення: 
-  Ісаєва  Олена  Олександрівна  –  завідувач  кафедри  методики  викладання
російської  мови  та  світової  літератури  Національного  педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор.

Співголови предметної комісії з української мови та літератури:
-  Савченко Ірина Віталіївна – доцент кафедри української літератури Інституту
української  філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія  Малишка
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат
філологічних наук;
-  Гальона  Наталія  Павлівна  –  професор  кафедри  української  мови  Інституту
української  філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія  Малишка
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат
філологічних наук.
Члени предметної комісії з української мови та літератури: 
-  Блєдних Тетяна Юріївна – доцент кафедри української  літератури Інституту
української  філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія  Малишка
Національного  педагогічного  університету  імені М. П. Драгоманова,  кандидат
філологічних наук;
-  Ліпницька  Інна  Миколаївна  –  заступник  директора  Інституту  української
філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія  Малишка  Національного
педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат  філологічних
наук;
-  Галак  Інна  Петрівна  –  доцент  кафедри  української  літератури  Інституту
української  філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія  Малишка
Національного  педагогічного  університету  імені М.П.  Драгоманова,  кандидат
філологічних наук;
-  Дудко Ірина Володимирівна – професор кафедри української мови Інституту
української  філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія  Малишка
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат
філологічних наук;
-  Паршак  Катерина  Дмитрівна  –  доцент  кафедри  української  мови  Інституту
української  філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія  Малишка
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат
філологічних наук;
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-  Сулима  Леся  Петрівна  –  доцент  кафедри  української  мови  Інституту
української  філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія  Малишка
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат
філологічних наук.

Голова предметної комісії із російської мови:
-  Слива  Тетяна  Василівна  –  доцент  кафедри  російської  мови  Національного
педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат  філологічних
наук.
Члени предметної комісії із російської мови:
- Антоненко  Світлана  Володимирівна  –  доцент  кафедри  російської  мови
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат
філологічних наук.

Голова предметної комісії із світової літератури:
-  Ісаєва  Олена  Олександрівна  –  завідувач  кафедри  методики  викладання
російської  мови  та  світової  літератури  Національного  педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор.
Члени предметної комісії із світової літератури:
-  Клименко  Жанна  Валентинівна  –  професор  кафедри  методики  викладання
російської  мови  та  світової  літератури  Національного  педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук;
-  Волинець  Ірина  Миколаївна  –  доцент  кафедри  документознавства  та

інформаційної  діяльності  Білоцерківського  інституту  економіки  та
управління університету «Україна», кандидат педагогічних наук.

Секція 1 – українська література
Голова 
журі:

Савченко Ірина Віталіївна – доцент кафедри української літератури
Інституту  української  філології  та  літературної  творчості  імені
Андрія  Малишка  Національного  педагогічного  університету  імені
М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук.

Члени 
журі:

Блєдних Тетяна Юріївна – доцент кафедри української  літератури
Інституту  української  філології  та  літературної  творчості  імені
Андрія  Малишка  Національного  педагогічного  університету  імені
М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук;
Ліпницька  Інна  Миколаївна  –  заступник  директора  Інституту
української  філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія
Малишка  Національного  педагогічного  університету  імені
М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук;
-  Брайко Олександр  Павлович  –  науковий  співробітник  Інституту
літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України,
кандидат філологічних наук;
- Поліщук  Олена  Борисівна  –  науковий  співробітник  Інституту
літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України,
кандидат філологічних наук;

Продовження додатка
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-  Галак  Інна  Петрівна  –  доцент  кафедри  української  літератури
Інституту  української  філології  та  літературної  творчості  імені
Андрія  Малишка  Національного  педагогічного  університету
імені М.П. Драгоманова, кандидат філологічних наук.

Секретар: Захарчук  Вікторія  Анатоліївна  –  методист  Національного  центру
«Мала академія наук України».

Секція 2 – світова література
Голова 
журі:

Ісаєва  Олена  Олександрівна  –  завідувач  кафедри  методики
викладання  російської  мови  та  світової  літератури  Національного
педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  доктор
педагогічних наук, професор.

Члени 
журі:

Клименко  Жанна  Валентинівна  –  професор  кафедри  методики
викладання російської  мови та світової  літератури Національного
педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  доктор
педагогічних наук;
Дроздовський Дмитро Ігорович – науковий співробітник Інституту
літератури  імені  Т. Г. Шевченка  Національної  академії  наук
України,  головний  редактора  журналу  «Всесвіт»,  кандидат
філологічних наук;
Сквіра  Наталя  Михайлівна  –  науковий  співробітник  Інституту
літератури  імені  Т. Г. Шевченка  Національної  академії  наук
України, кандидат філологічних наук;
Волинець Ірина Миколаївна – доцент кафедри документознавства та
інформаційної  діяльності  Білоцерківського інституту економіки та
управління університету «Україна», кандидат педагогічних наук.

Секретар: Мостовська  Альона  Олександрівна  –  методист  Національного
центру «Мала академія наук України».

Секція 3 – російська література 
Голова 
журі:

Корнієнко Оксана Олександрівна – професор кафедри російської та
зарубіжної літератури Інституту іноземної філології Національного
педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  доктор
філологічних наук.

Члени 
журі:

Мельник Анжела Олегівна – доцент кафедри методики викладання
російської мови та світової літератури Інституту іноземної філології
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,
кандидат педагогічних наук;
Костюк  Олена  Миколаївна  –  доцент  кафедри  російської  та
зарубіжної літератури Інституту іноземної філології Національного
педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат
філологічних наук.

Секретар: Чепурко Наталія Миколаївна – завідувач лабораторії Національного
центру «Мала академія наук України».
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Секція 4 – фольклористика
Голова 
журі:

Єфремова  Людмила  Олександрівна  –  провідний  науковий
співробітник  Інституту  мистецтвознавства,  фольклористики  та
етнології  імені  М. Т. Рильського  Національної  академії  наук
України, доктор мистецтвознавства.

Члени 
журі:

Коваль-Фучило  Ірина  Мирославівна  –  науковий  співробітник
Інституту  мистецтвознавства,  фольклористики  та  етнології  імені
М. Т. Рильського  Національної  академії  наук  України,  кандидат
філологічних наук;
Кімакович  Ірина  Ігорівна  –  науковий  співробітник  Інституту
мистецтвознавства,  фольклористики  та  етнології  імені
М. Т. Рильського  Національної  академії  наук  України,  кандидат
філологічних наук.

Секретар: Шестопал Антон Володимирович – методист Національного центру
«Мала академія наук України».

Секція 5 – мистецтвознавство
Голова 
журі:

Сікорська  Ірина  Михайлівна  –  старший  науковий  співробітник
Інституту  мистецтвознавства,  фольклористики  та  етнології  імені
М. Т. Рильського  Національної  академії  наук  України,  кандидат
мистецтвознавства.

Члени 
журі:

Істоміна  Галина  Валентинівна  –  науковий  співробітник  Інституту
мистецтвознавства,  фольклористики  та  етнології  імені
М. Т. Рильського  Національної  академії  наук  України,  кандидат
мистецтвознавства;
Зінич  Олена  Володимирівна  –  старший  науковий  співробітник
Інституту  мистецтвознавства,  фольклористики  та  етнології  імені
М. Т. Рильського  Національної  академії  наук  України,  кандидат
мистецтвознавства.

Секретар: Оборська Анастасія Вадимівна – провідний спеціаліст Національного
центру «Мала академія наук України».

Секція 6 – літературна творчість
Голова 
журі:

Балабко Олександр Васильович – публіцист, прозаїк, поет, лауреат
літературних та журналістських премій.

Члени 
журі:

Зарівна Теодозія Петрівна – головний редактор журналу «Київ»,
поетеса,  прозаїк,  драматург,  журналіст,  лауреат  літературних
премій;
Мудрак-Ковалів Олеся Вікторівна – секретар Національної спілки
письменників України по роботі з молодими авторами, кандидат
філологічних наук;
Таран Людмила Василівна – поетеса, прозаїк, літературознавець,
журналіст, лауреат літературних і журналістських премій.
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Секретар: Кічайкіна  Софія  Іванівна  –  завідувач  кабінету  Національного
центру «Мала академія наук України».

3. Відділення історії

Голова журі відділення: 
-  Реєнт Олександр Петрович   заступник директора Інституту історії  України
Національної  академії  наук України, член-кореспондент Національної академії
наук України, професор, доктор історичних наук.

Голова предметної комісії: 
- Коляда Ігор Анатолійович  професор кафедри методики навчання суспільних
дисциплін  і  гендерної  освіти  Інституту  історичної  освіти  Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук.

Секція 1 - історія України
Голова 
журі:

Падалка  Сергій  Семенович  –  провідний  науковий  співробітник
Інституту  історії  України  Національної  академії  наук  України,
доктор історичних наук, професор.

Члени 
журі: 

Ващук  Дмитро  Петрович  –  старший  науковий  співробітник
Інституту  історії  України  Національної  академії  наук  України,
кандидат історичних наук;
Загребельна  Ніна  Іванівна  –  доцент  кафедри  методики
навчання  суспільних  дисциплін  і  гендерної  освіти  Інституту
історичної освіти Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова, кандидат історичних наук;
Шевченко  Валентина  Віталіївна  –  провідний  науковий
співробітник Інституту історії України Національної академії наук
України, кандидат історичних наук.

Секретар: Бондарчук  Олег  Степанович  –  завідувач  відділу  Українського
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Секція 2 – археологія
Голова 
журі: 

Залізняк  Леонід  Львович  –  завідувач  відділу  кам’яного  віку
Інституту  археології  Національної  академії  наук  України,  доктор
історичних наук, професор.

Члени 
журі: 

Отрощенко Віталій Васильович – завідувач відділу археології доби
енеоліту  бронзи  Інституту  археології  Національної  академії  наук
України, доктор історичних наук, професор;
Болтрик Юрій Вікторович – старший науковий співробітник відділу
раннього залізного віку Інституту археології Національної академії
наук України, кандидат історичних наук.
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Секретар: Мельник  Володимир  Валентинович  –  методист  Українського
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Секція 3 - історичне краєзнавство
Голова 
журі:   

Коляда Ігор Анатолійович – професор кафедри методики навчання
суспільних дисциплін і гендерної освіти Інституту історичної освіти
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,
доктор історичних наук.

Члени 
журі:  

Милько  Володимир  Іванович  –  науковий  співробітник  Інституту
історії  України  Національної  академії  наук  України,  кандидат
історичних наук;
Кирієнко Олександр Юрійович – молодший науковий співробітник
Інституту  історії  України  Національної  академії  наук  України,
кандидат історичних наук.

Секретар: Федоренко  Олександр  Анатолійович  –  методист  Українського
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Секція 4 – етнологія
Голова 
журі:   

Васянович  Олександр  Олександрович  –  науковий  співробітник
Інституту  мистецтвознавства,  фольклористики  та  етнології
імені М. Т. Рильського  Національної  академії  наук  України,
кандидат історичних наук.

Члени 
журі:  

Маховська Світлана Леонідівна – молодший науковий співробітник
Інституту  мистецтвознавства,  фольклористики  та  етнології
імені М. Т. Рильського  Національної  академії  наук  України,
кандидат історичних наук;
Сироткін  Володимир  Михайлович  –  науковий  співробітник
Інституту  мистецтвознавства,  фольклористики  та  етнології
імені М. Т. Рильського Національної академії наук України.

Секретар: Колодько  Надія  Іванівна  –  завідувач  відділу  Українського
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Секція 5 – всесвітня історія
Голова 
журі:   

Казьмирчук Григорій Дмитрович  завідувач кафедри історії для
гуманітарних факультетів Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор.

Члени 
журі:  

Ладиченко Тетяна В’ячеславівна – професор, завідувач кафедри
методики  навчання  суспільних  дисциплін  і  гендерної  освіти
Інституту  історичної  освіти  Національного  педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, кандидат історичних наук;
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імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук;
Набока  Сергій  Валерійович  –  доцент  кафедри  історії  для
гуманітарних факультетів Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.

Секретар: Мельничук  Юрій  Леонідович  –  методист  відділу  Українського
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

4. Наукове відділення комп’ютерних наук 

Голова журі відділення:
-  Гузій  Микола  Миколайович  –  професор  кафедри  комп’ютерних  систем  та
мереж Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук.

Голова предметної комісії з математики:
-  Плахотник  Володимир  Васильович  –  доцент  кафедри  загальної  математики
механіко-математичного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.
Члени предметної комісії з математики:
- Безущак Оксана Омелянівна – доцент кафедри алгебри та математичної логіки
механіко-математичного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;
- Чайковський Андрій Володимирович – доцент кафедри математичного аналізу
механіко-математичного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук;
- Бондаренко Євген Володимирович – доцент кафедри алгебри та математичної
логіки  механіко-математичного  факультету  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;
- Борисейко Олександр Віталійович – доцент кафедри теоретичної та прикладної
механіки  механіко-математичного  факультету  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;
-  Перегуда  Олег  Володимирович  –  доцент  кафедри  загальної  математики
механіко-математичного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;
-  Нестеренко Олексій  Никифорович –  доцент  кафедри математичного аналізу
механіко-математичного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;
-  Рижов Антон Юрійович – асистент кафедри загальної  математики механіко-
математичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;

Продовження додатка

-  Гончаренко  Яніна  Володимирівна  –  науковий  співробітник  відділу
фрактального аналізу Інституту математики Національної академії наук України,

12



кандидат фізико-математичних наук;
-  Харитонов  Олексій  Михайлович  –  доцент  кафедри  механіки  суцільних
середовищ  механіко-математичного  факультету  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.

Секція 1 – Комп’ютерні системи та мережі
Голова

жур
і:

Юдін  Олександр  Костянтинович   директор  Інституту
комп’ютерних  інформаційних  технологій  Національного
авіаційного університету, доктор технічних наук, професор.

Члени 
журі:

Опанасенко  Володимир  Миколайович  -  провідний  науковий
співробітник  Інституту  кібернетики  імені  В. М. Глушкова
Національної  академії  наук  України,  доктор  технічних  наук,
професор;
Проценко Микола  Михайлович  –  доцент  кафедри комп’ютерних
систем  та  мереж  Національного  авіаційного  університету,
кандидат технічних наук;
Яровий  Володимир  Сергійович  –  завідувач  лабораторією
інформаційних  технологій  Центру  післядипломної  освіти
Публічного акціонерного товариства «Укртелеком».

Секретар: Кічайкіна  Софія  Іванівна  –  завідувач  кабінету  Національного
центру «Мала академія наук України».

Секція  2  –  Інформаційні  системи,  бази  даних  та  системи  штучного
інтелекту
Голова 
журі:

Пашко  Анатолій  Олексійович  –  доцент  кафедри  комп’ютерних
наук Київського національного університету культури та мистецтв,
кандидат фізико-математичних наук.

Члени 
журі:

Зєлик  Ярема  Ігорович  –  провідний  науковий  співробітник
Інституту  космічних  досліджень  Національної  академії  наук
України  та  Національної  космічної  академії  України,  доктор
технічних наук;
Горбов  Іван  Васильович  –  старший  науковий  співробітник
Інституту  проблем  реєстрації  інформації  Національної  академії
наук України, кандидат технічних наук;
Потієнко  Валентина  Олександрівна  –  викладач  інформатики
Українського  фізико-математичного  ліцею  Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Секретар: Легка  Наталія  Михайлівна  –  методист  Національного  центру
«Мала академія наук України».

Продовження додатка

Секція 3 – Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем
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Голова 
журі:

Корченко  Олександр  Григорович  –  завідувач  кафедри  безпеки
інформаційних  технологій  Національного  авіаційного
університету, доктор технічних наук, професор.

Члени 
журі:

Гнатюк  Сергій  Олександрович  –  доцент  кафедри  безпеки
інформаційних  технологій  Національного  авіаційного
університету, кандидат технічних наук;
Могильний Сергій Борисович – доцент кафедри радіоприймання
та оброблення сигналів радіотехнічного факультету Національного
технічного  університету  України  «Київський  політехнічний
інститут», кандидат технічних наук;
Рябий Мирослав  Олександрович – завідувач кафедри організації
комплексного  захисту  інформації  Європейського  університету,
кандидат технічних наук.

Секретар: Черній Зоряна Іванівна – методист Національного центру «Мала
академія наук України».

Секція 4 – Технології програмування
Голова 
журі:

Прокудін  Георгій  Семенович  –  завідувач  кафедри  міжнародних
перевезень  та  митного  контролю  Національного  транспортного
університету, доктор технічних наук, професор.

Члени 
журі:

Єршов Сергій Володимирович – старший науковий співробітник
Інституту  кібернетики  імені  В. М. Глушкова  Національної
академії наук України, доктор фізико-математичних наук;
Миронова Вікторія  Леонідівна −  доцент кафедри інформаційних
систем та технологій Національного транспортного університету,
кандидат технічних наук;
Кривенко  Віктор  Іванович  –  доцент  кафедри  електроніки  та
обчислювальної  техніки  Національного  транспортного
університету, кандидат технічних наук.

Секретар: Хлюпа  Інна  Олександрівна  –  методист  Національного  центру
«Мала академія наук України».

Секція 5 – Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми
Голова 
журі: 

Оксіюк Олександр Глібович – завідувач кафедри кібербезпеки та
захисту інформації факультету інформаційних систем Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,  доктор
технічних наук, професор.

Члени 
журі:

Чайковська Олена Антонівна – завідувач кафедри комп’ютерних
наук Київського національного університету культури і мистецтв,
кандидат педагогічних наук;

Продовження додатка

Чемерис  Олександр  Анатолійович  –  вчений  секретар  Інституту
проблем  моделювання  в  енергетиці  імені  Г. Є. Пухова
Національної академії наук України, кандидат технічних наук;
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Ривкінд  Йосип  Якович  –  завідувач  кафедри  математики  та
інформатики ліцею № 38 м. Київ, вчитель-методист.

Секретар: Кулій  Луїза  Ігорівна  –  завідувач кабінету Національного центру
«Мала академія наук України».

Секція 6 – Іnternet-технології та WEB дизайн
Голова 
журі: 

Данчук  Віктор  Дмитрович  –  декан  факультету  транспортних  та
інформаційних  технологій,  завідувач  кафедри  електроніки  та
обчислювальної  техніки  Національного  транспортного
університету, доктор фізико-математичних наук, професор.

Члени 
жу
рі:

Прокудіна Ірина Іванівна – старший викладач кафедри електроніки
та  обчислювальної  техніки  Національного  транспортного
університету;
Гладун  Анатолій  Ясонович  –  завідувач  відділу  Міжнародного
науково-навчального центру Інформаційних технологій та систем
Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки
України, кандидат технічних наук;
Мосійчук  Віталій  Сергійович  −  старший  викладач  кафедри
радіоприймання  та  оброблення  сигналів  радіотехнічного
факультету  Національного  технічного  університету  України
«Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук.

Секретар: Мовчан  Тетяна  Михайлівна  –  завідувач  відділу  Національного
центру «Мала академія наук України».

5. Відділення технічних наук

Співголови журі відділення:
- Лобода  Петро  Іванович  –  член-кореспондент  Національної  академії  наук
України,  декан  інженерно-фізичного  факультету  Національного  технічного
університету  України  «Київський  політехнічний  інститут»,  доктор  технічних
наук, професор;
-  Писаренко Леонід Дмитрович – завідувач кафедри електронних приладів  та
пристроїв  факультету  електроніки  Національного  технічного  університету
України «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор.

Голова предметної комісії з математики:
- Борисенко  Ольга  Володимирівна  –  доцент  кафедри  математичної  фізики
фізико-математичного  факультету  Національного  технічного  університету
України  «Київський  політехнічний  інститут»,  кандидат  фізико-математичних
наук.

Продовження додатка

Члени предметної комісії з математики:
- Авраменко Людмила Григорівна – доцент кафедри математичної фізики фізико-
математичного  факультету  Національного  технічного  університету  України
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«Київський політехнічний інститут», кандидат фізико-математичних наук;
- Авдєєва Тетяна Василівна – старший викладач кафедри математичної фізики
фізико-математичного  факультету  Національного  технічного  університету
України «Київський політехнічний інститут»;
-  Буценко Юрій Павлович  –  доцент  кафедри математичного аналізу  та  теорії
ймовірностей  фізико-математичного  факультету  Національного  технічного
університету  України  «Київський  політехнічний  інститут»,  кандидат  фізико-
математичних наук.

Голова предметної комісії з фізики:
- Засєдка  Людмила  Миколаївна  –  вчитель  Українського фізико-математичного
ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат
фізико-математичних наук, Заслужений вчитель України.
Члени предметної комісії з фізики:
-  Голобородько  Андрій  Олександрович  –  доцент  кафедри  нанофізики  та
наноелектроніки  радіофізичного  факультету  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;
-  Загородній  Володимир Васильович –  доцент кафедри квантової  радіофізики
радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;
-  Борецький  В’ячеслав  Францевич  –  асистент  кафедри  радіотехніки  та
радіоелектроніки  радіофізичного  факультету  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;
-  Висоцький  Михайло  Володимирович  –  асистент  кафедри  електрофізики
радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.

Секція 1 – екологічно безпечні технології  та ресурсозбереження
Голова 
журі:

Ткачук  Костянтин  Костянтинович  –  завідувач кафедри  інженерної
екології  Інституту  енергозбереження  та  енергоменеджменту
Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор.

Члени
журі:

Ямшинський  Михайло  Михайлович  –  доцент  кафедри ливарного
виробництва  чорних  i  кольорових  металів  інженерно-фізичного
факультету  Національного  технічного  університету  України
«Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук;
Вовк  Оксана  Олексіївна  –  доцент  кафедри  інженерної  екології
Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного
технічного  університету  України  «Київський  політехнічний
інститут», кандидат технічних наук.

Секретар:

Продовження додатка

Омельченко Євгенія  Дмитрівна  –  методист  Національного центру
«Мала академія наук України».

Секція 2 – електроніка та приладобудування
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Голова 
журі: 

Попов  Володимир  Андрійович  –  доцент  кафедри  промислової
електроніки  факультету  електроніки  Національного  технічного
університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат
технічних наук.

Члени 
журі:

Родіонова  Марія  Вікторівна  –  доцент  кафедри  акустики  та
акустоелектроніки  факультету  електроніки  Національного
технічного  університету  України  «Київський  політехнічний
інститут», кандидат технічних наук;
Яганов  Петро  Олексійович  –  доцент  кафедри  конструювання
електронно-обчислювальної  апаратури  факультету  електроніки
Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний інститут», кандидат технічних наук.

Секретар: Нікітін  Іван  Юрійович  –  методист  Національного  центру  «Мала
академія наук України».

Секція 3 – технологічні процеси та перспективні технології
Голова 
журі:

Михаленков  Костянтин  Вікторович  –  професор  кафедри  фізико-
хімічних основ технології металів інженерно-фізичного факультету
Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний інститут», доктор технічних наук.

Члени 
журі:

Степанов Олег Васильович – доцент кафедри високотемпературних
матеріалів  та  порошкової  металургії  інженерно-фізичного
факультету  Національного  технічного  університету  України
«Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук;
Рибак  В’ячеслав  Миколайович  –  доцент  кафедри  фізико-хімічних
основ  технології  металів  інженерно-фізичного  факультету
Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний інститут», кандидат технічних наук.

Секретар: Пішко Оксана  Юріївна  –  методист  Національного  центру  «Мала
академія наук України».

Секція 4 – матеріалознавство
Голова 

журі: 
Зауличний Ярослав Васильович – завідувач кафедри металознавства
та  термічної  обробки  інженерно-фізичного  факультету
Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор.

Члени 
журі:

Продовження додатка

Баглюк  Геннадій  Анатолійович  –  заступник  директора  Інституту
проблем  матеріалознавства  імені  І. М. Францевича  Національної
академії наук України, доктор технічних наук;
Мініцький  Анатолій  В’ячеславович  –  доцент  кафедри
високотемпературних  матеріалів  та  порошкової  металургії
інженерно-фізичного  факультету  Національного  технічного
університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат
технічних наук.
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Секретар: Оборська  Анастасія  Вадимівна  –  провідний  спеціаліст
Національного центру «Мала академія наук України».

Секція 5 – інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
Голова 
журі:

Пілінський  Володимир  Володимирович  –  професор  кафедри
звукотехніки  та  реєстрації  інформації  факультету  електроніки
Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний інститут», кандидат технічних наук.

Члени 
журі:

Купрій  Олександр  Михайлович  –  доцент  кафедри  теоретичних
основ  радіотехніки  радіотехнічного  факультету  Національного
технічного  університету  України  «Київський  політехнічний
інститут», кандидат технічних наук;
Швайченко Володимир Борисович – доцент кафедри звукотехніки та
реєстрації  інформації  факультету  електроніки  Національного
технічного  університету  України  «Київський  політехнічний
інститут», кандидат технічних наук.

Секретар: Таран Лариса Костянтинівна – завідувач лабораторії Національного
центру «Мала академії наук України».

Секція 6 – авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка
Голова 
журі: 

Кухтик  Віктор  Володимирович  –  доцент  кафедри  «Двигуни  і
теплотехніка»  автомеханічного  факультету  Національного
транспортного університету, кандидат технічних наук.

Члени 
журі:

Ковбасенко  Сергій  Володимирович  –  доцент  кафедри  дорожніх
машин  автомеханічного  факультету  Національного  транспортного
університету, кандидат технічних наук;
Корпач  Анатолій  Олександрович   доцент  кафедри  «Двигуни  і
теплотехніка»  автомеханічного  факультету  Національного
транспортного університету, кандидат технічних наук;
Пасічник  Віталій  Анатолійович –  завідувач кафедри інтегрованих
технологій  машинобудування  механіко-машинобудівного інституту
Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний інститут».

Секретар: Козленко  Ірина  Олександрівна  –  методист Національного  центру
«Мала академія наук України».

Продовження додатка

Секція 7 – науково-технічна творчість та винахідництво
Голова 
журі: 

Богомол  Юрій  Іванович  –  доцент  кафедри  високотемпературних
матеріалів  та  порошкової  металургії  Національного  технічного
університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат
технічних наук.

Члени 
журі:

Савицький  Віктор  Володимирович   старший  науковий
співробітник  Інституту  електрозварювання  імені  Є. О. Патона
Національної академії наук України, кандидат технічних наук;
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Войнорович Сергій  Григорович   старший науковий співробітник
Інституту  електрозварювання  імені  Є. О. Патона  Національної
академії наук України, кандидат технічних наук;
Кисла  Галина  Павлівна  –  доцент  кафедри  високотемпературних
матеріалів  та  порошкової  металургії  інженерно-фізичного
факультету  Національного  технічного  університету  України
«Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук.

Секретар: Грітчина  Анна  Іванівна  –  молодший  науковий  співробітник
Інституту  проблем  виховання  Національної  академії  педагогічних
наук України.

6. Відділення математики

Голова журі відділення: 
-  Плахотник  Володимир  Васильович  –  доцент  кафедри  загальної  математики
механіко-математичного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.

Голова предметної комісії з математики: 
- Плахотник  Володимир  Васильович  –  доцент  кафедри  загальної  математики
механіко-математичного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.

Члени предметної комісії з математики: 
- Безущак Оксана Омелянівна – доцент кафедри алгебри та математичної логіки
механіко-математичного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;
- Чайковський Андрій Володимирович – доцент кафедри математичного аналізу
механіко-математичного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук;
- Бондаренко Євген Володимирович – асистент кафедри алгебри та математичної
логіки  механіко-математичного  факультету  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;

Продовження додатка

- Борисейко Олександр Віталійович – доцент кафедри теоретичної та прикладної
механіки  механіко-математичного  факультету  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;
-  Перегуда  Олег  Володимирович  –  доцент  кафедри  загальної  математики
механіко-математичного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.

Секція 1 – математика

19



Голова 
журі:

Безущак  Оксана  Омелянівна  –  доцент  кафедри  алгебри  та
математичної  логіки  механіко-математичного  факультету
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,
кандидат фізико-математичних наук.

Члени 
журі:

Бондаренко Євген Володимирович – асистент кафедри алгебри та
математичної  логіки  механіко-математичного  факультету
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,
кандидат фізико-математичних наук;
Чайковський  Андрій  Володимирович  –  доцент  кафедри
математичного  аналізу  механіко-математичного  факультету
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,
доктор фізико-математичних наук.

Секретар: Черній Зоряна Іванівна – методист Національного центру «Мала
академія наук України».

Секція 2 – прикладна математика
Голова 
журі:

Перегуда  Олег  Володимирович  –  доцент  кафедри  загальної
математики  механіко-математичного  факультету  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,  кандидат
фізико-математичних наук.

Члени 
журі:
 

Рижов Антон Юрійович – асистент кафедри загальної математики
механіко-математичного  факультету  Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка,  кандидат  фізико-
математичних наук;
Борисейко Олександр Віталійович – доцент кафедри теоретичної
та  прикладної  механіки  механіко-математичного  факультету
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,
кандидат фізико-математичних наук.

Секретар: Козленко Ірина Олександрівна – методист Національного центру
«Мала академія наук України».

Секція 3 – математичне моделювання
Голова 
журі:

Харитонов  Олексій  Михайлович  –  доцент  кафедри  механіки
суцільних  середовищ  механіко-математичного  факультету
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,
кандидат фізико-математичних наук.

Продовження додатка

Члени 
журі:
 

Нестеренко  Олексій  Никифорович  –  доцент  кафедри
математичного  аналізу  механіко-математичного  факультету
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,
кандидат фізико-математичних наук;
Гончаренко Яніна Володимирівна – науковий співробітник відділу
фрактального аналізу Інституту математики Національної академії
наук України, кандидат фізико-математичних наук.
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Секретар: Хімченко Оксана Болеславівна – методист Національного центру
«Мала академія наук України».

7. Відділення фізики та астрономії

Голова журі відділення: 
-  Васильєв  Олексій  Миколайович  –  професор  кафедри  теоретичної  фізики
фізичного  факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка, доктор фізико-математичних наук.

Голова предметної комісії з фізики: 
-  Засєдка  Людмила  Миколаївна  –  вчитель  Українського фізико-математичного
ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат
фізико-математичних наук, Заслужений вчитель України.
Члени предметної комісії з фізики: 
- Дацюк Віталій Васильович – професор кафедри теоретичної фізики фізичного
факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,
доктор фізико-математичних наук; 
-  Кравченко  Владислав  Миколайович  –  доцент  кафедри  експериментальної
фізики  фізичного  факультету  Київського  національного  університету  імені
Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;
- Решетник  Володимир  Миколайович  –  доцент  кафедри  астрономії  та  фізики
космосу  фізичного  факультету  Київського  національного  університету  імені
Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;
- Тугай  Анатолій  Володимирович  –  доцент  кафедри  астрономії  та  фізики
космосу  фізичного  факультету  Київського  національного  університету  імені
Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.

Секція 1 – астрономія та астрофізика
Голова 
журі:

Івченко Василь  Миколайович  –  завідувач кафедри астрономії  та
фізики  космосу  фізичного  факультету  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних
наук,  професор,  лауреат  державної  премії  України  з  науки  і
техніки.

Продовження додатка

Члени 
журі:

Чолій Василь Ярославович – доцент кафедри астрономії та фізики
космосу  фізичного  факультету  Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка,  кандидат  фізико-
математичних наук;
Решетник Володимир Миколайович – доцент кафедри астрономії
та фізики космосу фізичного факультету Київського національного
університету  імені  Тараса  Шевченка,  кандидат  фізико-
математичних наук;
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Тугай Анатолій  Володимирович – доцент кафедри астрономії  та
фізики  космосу  фізичного  факультету  Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка,  кандидат  фізико-
математичних наук.

Секретар: Омельченко Євгенія Дмитрівна – методист Національного центру
«Мала академія наук України».

Секція 2 – аерофізика та космічні дослідження
Голова 
журі:

Козак  Людмила  Володимирівна  –  доцент  кафедри  астрономії  та
фізики  космосу  фізичного  факультету  Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка,  кандидат  фізико-
математичних наук.

Члени 
журі:

Грицай  Асен  Васильович  –  молодший  науковий  співробітник
науково-дослідної  лабораторії  «Фізика  космосу»  кафедри
астрономії  та  фізики  космосу  фізичного  факультету  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,  кандидат
фізико-математичних наук;
Герасименко  Світлана  Володимирівна  –  науковий  співробітник
відділу  фізики  космічної  плазми  Головної  астрономічної
обсерваторії Національної академії наук України, кандидат фізико-
математичних наук;
Никитюк  Тетяна  Вікторівна  –  науковий  співробітник  відділу
фізики  зір  та  галактик  Головної  астрономічної  обсерваторії
Національної  академії  наук  України,  кандидат  фізико-
математичних наук;
Федоренко Алла Костянтинівна – старший науковий співробітник
відділу  Інституту  космічних  досліджень  Національної  академії
наук  України  та  Державного  космічного  агентства  України,
кандидат фізико-математичних наук.

Секретар: Мостовська  Альона  Олександрівна  –  методист  Національного
центру «Мала академія наук України».

Продовження додатка

Секція 3 – експериментальна фізика
Голова 
журі:

Погорелов  Валерій  Євгенійович  –  професор  кафедри
експериментальної  фізики  фізичного  факультету  Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-
математичних наук, Заслужений працівник освіти України.
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Члени 
журі:

Гаврюшенко  Дмитро  Анатолійович  –  професор  кафедри
молекулярної  фізики  фізичного  факультету  Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-
математичних наук;
Кравченко  Владислав  Миколайович  –  доцент  кафедри
експериментальної  фізики  фізичного  факультету  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,  кандидат
фізико-математичних наук; 
Засєдка  Людмила  Миколаївна  –  вчитель  Українського  фізико-
математичного ліцею Київського національного університету імені
Тараса  Шевченка,  кандидат  фізико-математичних  наук,
Заслужений вчитель України.

Секретар: Чепурко  Наталія  Миколаївна  –  завідувач  лабораторії
Національного центру «Мала академія наук України».

Секція 4 – теоретична фізика
Голова 
журі:

Єжов Станіслав Миколайович – професор кафедри фізики металів
фізичного факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка,  доктор фізико-математичних наук, Заслужений
діяч науки і техніки України.

Члени 
журі:

Дацюк  Віталій  Васильович  –  професор  кафедри  теоретичної
фізики  фізичного  факультету  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних
наук;
Анчишків  Дмитро  Владленович  –  провідний  науковий
співробітник  відділу  фізики  високих  густин  енергії  Інституту
теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова Національної академії
наук України, доктор фізико-математичних наук;
Плюйко  Володимир  Андрійович  –  професор  кафедри  ядерної
фізики  фізичного  факультету  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних
наук.

Секретар: Халупко  Наталія  Олександрівна  –  завідувач  кабінету
Національного центру «Мала академія наук України».

Продовження додатка

8. Відділення економіки

Голова журі відділення:
- Лютий Ігор Олексійович – проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач
кафедри  фінансів  економічного  факультету  Київського  національного
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університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор.

Голова предметної комісії з математики: 
-  Плахотник  Володимир  Васильович  –  доцент  кафедри  загальної  математики
механіко-математичного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.

Члени предметної комісії з математики: 
-  Харитонов  Олексій  Михайлович  –  доцент  кафедри  механіки  суцільних
середовищ  механіко-математичного  факультету  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;
-  Нестеренко Олексій  Никифорович –  доцент  кафедри математичного аналізу
механіко-математичного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;
-  Гончаренко  Яніна  Володимирівна  –  науковий  співробітник  відділу
фрактального аналізу Інституту математики Національної академії наук України,
кандидат фізико-математичних наук;
-  Рижов Антон Юрійович – асистент кафедри загальної  математики механіко-
математичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.

Секція 1 – економічна теорія та історія економічної думки
Голова 
журі:

Осецький  Валерій  Леонідович  –  професор  кафедри  економічної
теорії,  макро-  і  мікроекономіки  економічного  факультету
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,
доктор економічних наук.

Члени 
журі:

Красота  Олена  Вадимівна  –  доцент  кафедри  економічної  теорії,
макро-  і  мікроекономіки  економічного  факультету  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,  кандидат
економічних наук;
Приказюк Наталія Валентинівна – доцент кафедри страхування та
ризик-менеджменту  економічного  факультету  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,  кандидат
економічних наук.

Секретар: Легка  Наталія  Михайлівна  –  методист  Національного  центру
«Мала академія наук України».

Продовження додатка

Секція 2 – мікро та макроекономіка
Голова 
журі:

Филюк  Галина  Михайлівна  –  завідувач  кафедри  економіки
підприємства економічного факультету Київського національного
університету  імені  Тараса  Шевченка,  доктор  економічних  наук,
професор.
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Члени 
журі:

Кириленко Лариса Михайлівна − доцент кафедри підприємництва
економічного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук;
Вірченко Володимир Віталійович  –  доцент  кафедри економічної
теорії,  макро-  і  мікроекономіки  економічного  факультету
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,
кандидат економічних наук.

Секретар: Захарчук Вікторія Анатоліївна – методист Національного центру
«Мала академія наук України».

Секція 3 – фінанси, грошовий обіг і кредит
Голова 
журі:

Рожко  Олександр  Дмитрович  –  доцент  кафедри  фінансів
економічного  факультету Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук.

Члени 
журі:

Наконечна  Юлія  Леонідівна   доцент  кафедри  фінансів
економічного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук;
Яфінович  Олена  Богданівна   асистент  кафедри  фінансів
економічного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук.

Секретар: Шестопал  Антон  Володимирович  –  методист  Національного
центру «Мала академія наук України».

9. Відділення філософії та суспільствознавства

Голова предметної комісії з історії України:
- Коляда Ігор Анатолійович – професор кафедри методики навчання суспільних
дисциплін  і  гендерної  освіти  Інституту  історичної  освіти  Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук.

Члени предметної комісії з історії України:
-  Кирієнко  Олександр  Юрійович  –  науковий  співробітник  Інституту  історії
України Національної академії наук України, кандидат історичних наук;
- Милько Володимир Іванович – науковий співробітник Інституту історії України
Національної академії наук України, кандидат історичних наук;
-  Загребельна  Ніна Іванівна  –  доцент кафедри методики навчання  суспільних
дисциплін  і  гендерної  освіти  Інститут  історичної  освіти  Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат історичних наук;

Продовження додатка

-  Вергун  Сергій  Іванович  –  аспірант  Інституту  історії  України  Національної
академії наук України;
- Ніколайчук Дмитро Олександрович — аспірант  Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, кандидат історичних наук;
-  Маєвський  Олександр  Олегович  –  науковий  співробітник  Інституту  історії
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України Національної академії наук України.

Голова предметної комісії з української мови та літератури:
-  Дудко Ірина Володимирівна – професор кафедри української мови Інституту
української  філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія  Малишка
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат
філологічних наук.

Члени предметної комісії з української мови та літератури: 
-  Паршак  Катерина  Дмитрівна  –  доцент  кафедри  української  мови  Інституту
української  філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія  Малишка
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат
філологічних наук;
-  Сулима  Леся  Петрівна  –  доцент  кафедри  української  мови  Інституту
української  філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія  Малишка
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат
філологічних наук;
-  Макарець  Юлія  Сергіївна  –  асистент  кафедри  української  мови  Інституту
української  філології  та  літературної  творчості  імені  Андрія  Малишка
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  кандидат
філологічних наук.

Секція 1 - філософія
Голова 
журі:

Єрмоленко Анатолій Миколайович – завідувач відділу соціальної
філософії Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної
академії наук України, доктор філософських наук, професор.

Члени 
журі:  

Йосипенко Сергій  Львович  –  завідувач відділу  історії  філософії
України  Інституту  філософії  імені  Г. С. Сковороди  Національної
академії наук України, доктор філософських наук;
Нечипоренко  Віталій  Олександрович  –  науковий  співробітник
відділу  соціальної  філософії  Інституту  філософії  імені
Г. С. Сковороди  Національної  академії  наук  України,  кандидат
філософських наук;
Гардашук  Тетяна  Василівна  –  старший  науковий  співробітник
Інституту  філософії  імені  Г. С. Сковороди  Національної  академії
наук України, доктор філософських наук.

Секретар: Шестопал  Антон  Володимирович  –  методист  Національного
центру «Мала академія наук України».

Продовження додатка

Секція 2 – соціологія 
Голова 
журі:   

Резнік Олександр Станіславович – старший науковий співробітник
відділу  соціальної  психології  Інституту  соціології  Національної
академії наук України, доктор соціологічних наук.

Члени Паращевін  Максим  Анатолійович  –  старший  науковий
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журі:  співробітник  відділу  соціальної  психології  Інституту  соціології
Національної академії наук України, кандидат соціологічних наук;
Зоткін  Андрій  Олексійович  –  старший  науковий  співробітник
відділу  соціальної  психології  Інституту  соціології  Національної
академії наук України, кандидат соціологічних наук;
Бойко  Наталія  Леонідівна  –  старший  науковий  співробітник
відділу  соціальної  психології  Інституту  соціології  Національної
академії наук України, кандидат соціологічних наук.

Секретар: Хімченко Оксана Болеславівна – методист Національного центру
«Мала академія наук України».

Секція 3 – правознавство
Голова 
журі:   

Оніщук Микола Васильович – ректор Національної школи суддів
України, доктор юридичних наук.

Члени 
журі:  

Савчин Михайло Васильович – доцент кафедри адміністративного,
фінансового, інформаційного та європейського публічного права та
правознавства  Ужгородського  державного  університету,  доктор
юридичних наук;
Дзера  Олександр  Васильович  –  професор  кафедри  цивільного
права  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка, доктор юридичних наук;
Федоренко  Владислав  Леонідович  –  заступник  начальника
навчально-наукового  інституту  заочного  та  дистанційного
навчання,  декан  факультету  заочного  навчання  цивільних  осіб
Національної  академії  внутрішніх  справ  України,  доктор
юридичних наук, професор;
Куйбіда Роман Олексійович – заступник голови правління Центру
політико-правових реформ, кандидат юридичних наук.

Секретар: Оборська  Анастасія  Вадимівна  –  провідний  спеціаліст
Національного центру «Мала академія наук України».

Секція 4 – теологія, релігієзнавство та історія релігії
Голова 
журі:   

Филипович Людмила Олександрівна – завідуюча відділом історії
релігії  і  практичного  релігієзнавства  Інституту  філософії  імені
Г. С. Сковороди  Національної  академії  наук  України,  доктор
філософських наук, професор.

Продовження додатка

Члени 
журі:

Хромець  Віталій  Леонідович  –  заступник  директора  Інституту
філософської  освіти  і  науки  Національного  педагогічного
університету  імені  М.  П. Драгоманова,  кандидат  філософських
наук;
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Чорноморець Юрій Павлович – професор  кафедри культурології
Національного  педагогічного  університету  імені
М. П. Драгоманова, доктор філософських наук;
Фенно  Ірина  Миколаївна  –  асистент  кафедри  релігієзнавства
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,
кандидат філософських наук.

Секретар: Мовчан  Тетяна  Михайлівна  –  завідувач  відділу  Національного
центру «Мала академія наук України».

Секція 5 – педагогіка
Голова 
журі:   

Биковська  Олена  Володимирівна  –  ректор  Інституту  екології
економіки  і  права,  завідувач  кафедри  позашкільної  освіти
Національного  педагогічного  університету  імені
М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор.

Члени 
журі:

Сущенко  Лариса  Олександрівна  –  доцент  кафедри  управління
навчальними  закладами  та  педагогіки  вищої  школи  Класичного
приватного університету, кандидат педагогічних наук;
Чайковська Катерина Василівна — заступник директора з науково-
методичної роботи Центру позашкільної роботи Святошинського
району у м. Київ.

Секретар: Козленко Ірина Олександрівна – методист Національного центру
«Мала академія наук України».

Секція 6 – журналістика
Голова 
журі:

Мелещенко Олександр Костянтинович – професор кафедри історії
журналістики  Інституту  журналістики  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук.

Член журі: Андрющенко  Марія  Юріївна  –  доцент  кафедри  телебачення  і
радіомовлення Інституту журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук;
Сащук  Ганна  Миколаївна  –  доцент  кафедри  телебачення  і
радіомовлення Інституту журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук.

Секретар: Захарчук Вікторія Анатоліївна – методист Національного центру
«Мала академія наук України».

Продовження додатка

10. Відділення наук про Землю

Голова предметної комісії з географії:
- Масляк  Петро  Олексійович  –  професор  кафедри  географії  України
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Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,  доктор
географічних наук.

Члени предметної комісії з географії:
–  Мезенцева  Наталія  Іванівна  –  доцент  кафедри  економічної  та  соціальної
географії географічного факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, кандидат географічних наук;
– Огар  Віктор  Володимирович  –  професор  кафедри  геології  нафти  і  газу
геологічного  факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка, доктор геологічних наук;
- Крочак  Марина  Дмитрівна  –  доцент  кафедри  геології  нафти  і  газу
геологічного  факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка, кандидат геологічних наук;
- Шехунова Стелла Борисівна  – вчений секретар Інституту геологічних наук
Національної академії наук України, доктор геолого-мінералогічних наук;
- Любич Іван Йосипович –  доцент кафедри географії  України географічного
факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,
кандидат географічних наук;
- Лук’янець  Ольга  Іванівна  –  доцент  кафедри  гідрології  та  гідроекології
географічного факультету Київського національного університету імені  Тараса
Шевченка, кандидат географічних наук.

Секція 1 – географія та ландшафтознавство
Голова 
журі:   

Масляк Петро Олексійович – професор кафедри географії України
географічного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук.

Члени 
журі:  

Любич  Іван  Йосипович  –  доцент  кафедри  географії  України
географічного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук;
Мезенцева  Наталія  Іванівна  –  доцент  кафедри  економічної  та
соціальної  географії  географічного  факультету  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,  кандидат
географічних наук.

Секретар: Хлюпа Інна Олександрівна – завідувач лабораторії Національного
центру «Мала академії наук України».

Продовження додатка

Секція 2 – геологія, геохімія та мінералогія
Голова 
журі:   

Огар Віктор Володимирович – професор кафедри геології нафти і
газу  геологічного  факультету Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, доктор геологічних наук.
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Члени 
журі:  

Шехунова  Стелла  Борисівна  –  вчений  секретар  Інституту
геологічних  наук  Національної  академії  наук  України,  доктор
геолого-мінералогічних наук;
Крочак Марина Дмитрівна – доцент кафедри геології нафти і газу
геологічного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка, кандидат геологічних наук.

Секретар: Нікітін Іван Юрійович – методист Національного центру «Мала
академія наук України».

Секція 3 – кліматологія та метеорологія
Голова 
журі:   

Сніжко  Сергій  Іванович  –  професор,  завідувач  кафедри
метеорології та кліматології географічного факультету Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,  доктор
географічних наук.

Члени 
журі:  

Щербань  Ірина  Михайлівна  –  доцент  кафедри  метеорології  та
кліматології  географічного  факультету  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук;
Паламарчук Людмила Василівна – доцент кафедри метеорології та
кліматології  географічного  факультету  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук.

Секретар: Швець  Світлана  Анатоліївна  –  завідувач  відділу  Національного
центру «Мала академія наук України».

Секція 4 – гідрологія
Голова 
журі:   

Хільчевський Валентин Кирилович – професор, завідувач кафедри
гідрології  та  гідроекології  географічного  факультету  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,  доктор
географічних наук.

Члени 
журі:  

Гребінь  Василь  Васильович  –  професор  кафедри  гідрології  та
гідроекології географічного  факультету  Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка,  доктор  географічних
наук;
Лук'янець  Ольга  Іванівна  –  доцент  кафедри  гідрології  та
гідроекології географічного  факультету  Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка,  кандидат  географічних
наук.

Секретар: Мостовська  Альона  Олександрівна  –  методист  Національного
центру «Мала академія наук України».

Продовження додатка

Наукові відділення хімії та біології, екології та аграрних наук

Голова предметної комісії з хімії:
-  Вербицький  Володимир  Валентинович  –  директор  Національного  еколого-
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натуралістичного центру учнівської молоді, доктор педагогічних наук, професор.

Голова предметної комісії з біології:
-  Адріанов  Віктор  Леонідович  –  керівник  творчого  учнівського  об’єднання
«Природничий  ліцей»  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді, Заслужений вчитель України.
Інформаційно-методичне забезпечення:
-  Комендантов  Володимир  Федорович  –  методист  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.
Голова предметної комісії з іноземної мови (англійська):
-  Федоренко Світлана  Вікторівна  – старший викладач факультету  лінгвістики
Національного  технічного  університету  України  «Київського  політехнічного
університету», кандидат філологічних наук.
Голова предметної комісії з фізики:
-  Мамілов  Сергій  Олександрович  –  учений  секретар  Інституту  прикладних
проблем  фізики  та  біофізики  Національної  академії  наук  України,  кандидат
фізико-математичних наук.
Голова предметної комісії з математики:
-  Рубльов  Богдан  Владиславович  – доцент  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.
Голова предметної комісії з української мови і літератури:
- Масловська Людмила Григорівна – вчитель-методист гімназії східних мов № 1
м. Київ.
Голова предметної комісії з історії України:
- Андрук Людмила Миколаївна – вчитель гімназії східних мов № 1 м. Київ.

11. Наукове відділення хімії та біології

Секція 1 - загальна біологія
Голова
журі:

Білько Денис Іванович  – старший науковий співробітник Центру
молекулярних і клітинних досліджень Національного університету
«Києво-Могилянська академія», кандидат біологічних наук.

Члени
журі:

Лещенко Тарас  Петрович  – доцент  кафедри фізіології  людини і
тварин  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка, кандидат біологічних наук.
Матвієнко Марія  Григорівна  – завідувач лабораторії  електронної
мікроскопії  Національного  медичного  університету
імені О. О. Богомольця, кандидат біологічних наук.

Секретар:

Продовження додатка

Кислицька  Юлія  Вікторівна  – методист  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

Секція 2 - біологія людини
Голова
журі:

Скибінська Тетяна Ростиславівна  – доцент кафедри гістології  та
ембріології  Національного  медичного  університету

31



імені О. О. Богомольця, кандидат біологічних наук.
Члени
журі:

Козленко  Олександр  Григорович  – науковий  співробітник
лабораторії  хімічної  і  біологічної  освіти  Інституту  педагогіки
Національно академії педагогічних наук України;
Пасічніченко  Олег  Михайлович  –  доцент  кафедри  фізіології
людини  і  тварин  Київського  національного  університету  імені
Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук.
Білько  Надія  Михайлівна –  завідувач  кафедри  лабораторної
діагностики  біологічних  систем  Національного  університету
«Києво-Могилянська академія», доктор медичних наук, професор.

Секретар: Жестерьов  Сергій  Анатолійович  – методист  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Секція 3 - зоологія, ботаніка
Голова
журі:

Митяй  Іван  Сергійович  – доцент  кафедри  загальної  зоології  та
іхтіології  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України, кандидат біологічних наук.

Члени
журі:

Баранський  Олександр  Ростиславович  – старший  науковий
співробітник Національного ботанічного саду імені  М. М. Гришка
Національної академії наук України, кандидат біологічних наук;
Жестерьова  Валентина  Миколаївна  – завідувач  зоологічного
напряму  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді, спеціаліст вищої категорії.

Секретар: Пустільнік  Наталія  Володимирівна  –  методист  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Секція 4 - медицина
Голова
журі:

Слонецький  Борис  Іванович  –  завідувач  кафедри  медицини
невідкладних  станів  Національної  медичної  академії
післядипломної освіти імені   П. Л. Шупика Міністерства охорони
здоров’я  України,  доктор медичних наук,  професор,  Заслужений
лікар України.

Члени
журі:

Мішуніна Тамара  Мар’янівна –  головний науковий співробітник
відділу  фундаментальних  проблем  ендокринології  Інституту
ендокринології  та  обміну  речовин  імені В. П. Комісаренка
Національної академії медичних наук України, доктор біологічних
наук;

Продовження додатка

Первак  Ігор  Леонідович  – доцент  кафедри  оперативної  хірургії
Національного  медичного  університету  імені О. О. Богомольця,
кандидат медичних наук

Секретар: Кацурак  Вікторія  Петрівна  – методист  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.
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Секція 5 - психологія
Голова
журі:

Панок  Віталій  Григорович  –  директор  Українського  науково-
методичного  центру  практичної  психології,  соціальної  роботи
Національної  академії  педагогічних  наук України,  кандидат
психологічних наук.

Члени
журі:

Кочерга  Олександр  Васильович  –  доцент,  завідувач  кафедри
методики та психології  дошкільної і  початкової  освіти Інституту
післядипломної  педагогічної  освіти  Київського  університету
імені Б. Грінченка, кандидат психологічних наук;
Третяк  Тетяна  Миколаївна  – провідний  науковий  співробітник
лабораторії  психології  і  творчості  Інституту  психології
імені Г. С. Костюка  Національно  академії  педагогічних  наук
України, кандидат психологічних наук.

Секретар: Петлицька Вікторія Петрівна  – методист Національного еколого-
натуралістичного центру.

Секція 6 - хімія
Голова
журі:

Комаров Ігор Володимирович  – завідувач кафедри органічної хімії
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,
доктор хімічних наук.

Члени
журі:

Теребіленко  Катерина  Володимирівна  – доцент  хімічного
факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка, кандидат хімічних наук;
Волжев  Олег  Євгенович  – завідувач  біохімічного  напряму
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді,
спеціаліст вищої категорії.

Секретар
:

Штурмак  Любов  Іванівна  – методист  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

Секція 7 - валеологія
Голова
журі:

Безусько  Алла  Герасимівна  – доцент  кафедри  біології
Національного  університету  «Києво-Могилянська  академія»,
кандидат біологічних наук.

Члени
журі:

Ємець Алла Іванівна –  завідувач лабораторії  клітинної біології  та
нанобіотехнології Інституту  харчової  біотехнології  та  геноміки
Національної  академії  наук  України,  доктор  біологічних  наук,
професор;

Продовження додатка

Черноморець  Петро  Матейович  –  викладач  навчально-виховного
комплексу «Печерський» м. Київ, кандидат біологічних наук.

Секретар
:

Цюнь Людмила Олександрівна – методист Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

12. Наукове відділення екології та аграрних наук
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Секція 1 - екологія
Голова
журі:

Щербак  Володимир  Іванович –  провідний  науковий  співробітник
Інституту  гідробіології  Національної  академії  наук  України,
професор  кафедри  екології  Національного  університету  «Києво-
Могилянська академія», доктор біологічних наук.

Члени
журі:

Бенатов Данило Емілович  – старший викладач кафедри екології та
технічних рослин полімерів Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут»;
Мовчан  Валентина  Олексіївна  – доцент  кафедри  мікробіології,
сучасних  біотехнологій  і  екології  Відкритого  міжнародного
університету  розвитку  людини  «Україна»,  кандидат  біологічних
наук.

Секретар
:

Роговенко Людмила Вікторівна – методист Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

Секція 2 - охорона довкілля та раціональне природокористування
Голова 
журі:

Лукашов Дмитро Володимирович – завідувач кафедри екології  та
охорони  навколишнього  середовища  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, доктор біологічних наук.

Член 
журі:

Купалова Галина Іванівна – завідувач українсько-німецької кафедри
екологічного  менеджменту  та  підприємництва  економічного
факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка, доктор економічних наук, професор;
Радченко Тамара Дмитрівна – завідувач відділу екології та охорони
природи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді, спеціаліст вищої категорії.

Секретар
:

Дзюбенко  Катерина  Олександрівна  – методист  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Секція 3 - агрономія
Голова
журі:

Коваленко  Віталій  Петрович  – директор  агрономічної  дослідної
станції  Національного  університету  біоресурсів  та
природокористування  України,  кандидат  сільськогосподарських
наук.

Члени
журі:

Єрмакова  Людмила  Михайлівна –  доцент  кафедри  рослинництва
Національного  університету  біоресурсів  та  природокористування
України, кандидат сільськогосподарських наук;

Продовження додатка

Мазур  Петро  Олександрович  – завідувач  лабораторії  садівництва
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді,
спеціаліст вищої категорії.

Секретар
:

Федорчук  Михайло  Ігорович  – методист  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.
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Секція 4 - ветеринарія та зоотехнія
Голова
журі:

Мельник  Вікторія  Вікторівна – доцент  кафедри  птахівництва  і
дрібного тваринництва Національного університету біоресурсів  та
природокористування  України,  кандидат  сільськогосподарських
наук.

Члени
журі:

Сорока Наталія  Михайлівна –  завідувач кафедри паразитології  та
тропічної  ветеринарії  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування  України,  доктор  ветеринарних  наук,
професор;
Бочков  Василь  Миколайович –  доцент  кафедри  генетики,
розведення  та  репродуктивної  біотехнології  тварин
імені М. А. Кравченка  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування, кандидат сільськогосподарських наук.

Секретар
:

Сидоренко Ірина Володимирівна – аспірант кафедри паразитології
та тропічної ветеринарії Національного університету біоресурсів та
природокористування України.

Секція 5 – лісознавство
Голова 
журі:

Іванюк  Ігор  Вікторович – доцент  кафедри  лісовідновлення  та
лісорозведення  Національного  університету  біоресурсів  та
природокористування  України,  кандидат  сільськогосподарських
наук.

Члени
журі:

Піхало  Олеся  Віталіївна – заступник  декана  факультету  садово-
паркового господарства та ландшафтної архітектури Національного
університету  біоресурсів  та  природокористування  України,
кандидат сільськогосподарських наук;
Бойко  Євгенія  Олексіївна  – завідувач  дендрологічного  напряму
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді,
спеціаліст вищої категорії.

Секретар
:

Карпенко  Дар’я  Михайлівна  – методист  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

Секція 6 - селекція та генетика
Голова 
журі:

Жемойда Віталій Леонідович – доцент кафедри селекції та генетики
Національного  університету  біоресурсів  та  природокористування
України, кандидат сільськогосподарських наук.

Продовження додатка

Члени 
журі:

Башкірова  Наталія  Вікторівна – доцент  кафедри  селекції  та
насінництва  Національного  університету  біоресурсів  та
природокористування  України,  кандидат  сільськогосподарських
наук;
Пінчук Микола Олександрович  – керівник сільськогосподарського
напряму Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
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молоді, спеціаліст вищої категорії.
Секретар
:

Кузнєцов  Олександр  Володимирович  – методист  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

36


	- Волинець Ірина Миколаївна – доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Білоцерківського інституту економіки та управління університету «Україна», кандидат педагогічних наук.
	Секція 1 – українська література
	Секція 1 – Комп’ютерні системи та мережі
	Голова журі:
	Члени журі:

	Члени журі:
	Голова журі:
	Члени журі:
	Секретар:
	Голова журі:

