ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти
і науки України
26.12.2016 № 1619
Склад конкурсних комісій
конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Місце роботи, посада, науковий ступінь,
№
ПІБ експерта
вчене звання, педагогічне звання
1. Мови і літератури
Національний педагогічний університет імені
Йолкіна
М.П. Драгоманова, доцент кафедри української
1
Лариса Віссаріонівна літератури, кандидат філологічних наук (за
згодою)
Національна академія служби безпеки України,
Кузьменко
2
завідувач кафедри романо-германських мов,
Володимир Іванович
доктор філологічних наук, професор (за згодою)
Середня загальноосвітня школа № 286 м. Києва,
Лонська
заступник директора з навчально-виховної
3
Юлія Іванівна
роботи, вчитель зарубіжної літератури (за
згодою)
Національний технічний університет України
Нечипоренко
4
«Київський політехнічний інститут», старший
Алла Федорівна
викладач, кандидат філологічних наук (за згодою)
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
Овсієнко
5
університет імені Григорія Сковороди», доцент
Людмила Миколаївна
кафедри української лінгвістики і методики
навчання, кандидат педагогічних наук (за згодою)
Поливач
Спеціалізована школа № 102 м. Києва, вчитель
6
Валентина Дмитрівна української мови та літератури (за згодою)
Спеціалізована школа № 76 з поглибленим
вивченням української мови та літератури
Рубан
7
ім. Олеся Гончара м. Києва, заслужений вчитель
Людмила Йосипівна
України, вчитель української мови та літератури
(за згодою)
Ліцей № 227 імені М. М. Громова м. Києва, вчиХрипун
8
тель зарубіжної літератури, вчитель-методист (за
Ольга Миколаївна
згодою)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри загального
Чемес
9
мовознавства та класичної філології Інституту
Валерій Федорович
філології, кандидат філологічних наук (за
згодою)

2

Інститут модернізації змісту освіти, відділ
Михайловська
загальної середньої освіти і підготовки вчителів,
Неля Анатоліївна
завідувач
сектору
організації
підготовки
вчителів, секретар комісії
2. Іноземні мови
Дмитренко
Загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
1 Олександр
№ 49 м. Києва вчитель-методист, учитель (за
Анатолійович
згодою)
Київський національний університет імені Тараса
Крючков
Шевченка, завідуючий кафедри французької
2
Георгій Георгійович
філології, доктор філологічних наук, професор (за
згодою)
Лисиця
ТОВ «International House», завідувач навчального
3
Олена Володимирівна відділу (за згодою)
Малигіна
Представництво «Pearson – Education» в Україні,
4
Марина Павлівна
директор (за згодою)
Київський національний лінгвістичний універсиПрокопчук
5
тет, факультет перекладачів, кафедра англійської
Марія Миколаївна
філології і перекладу, викладач (за згодою)
Спеціалізована школа з поглибленим вивченням
Робенко
6
німецької мови № 314, м. Київ, вчитель, вчительНаталія Богданівна
методист (за згодою)
Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 17 ЧерСандецька
7
каської міської ради, учитель старший учитель (за
Ірина Федорівна
згодою)
Екзаменаційний департамент Кембріджського
Сіжук
8
університету в Україні, експерт-консультант (за
Дарина Олександрівна
згодою)
Терещенко
ТОВ «International House», завідувач відділом тре9
Тетяна Дмитрівна
нінгів для викладачів англійської мови (за згодою)
Гімназія Національного педагогічного універсиТрінька
10
тету імені М.П. Драгоманова, вчитель, вчительГанна Юріївна
методист (за згодою)
Шаленко
незалежний експерт (за згодою), методист (за
11
Олександр Павлович згодою)
Інститут модернізації змісту освіти, відділ
Шопулко
сприяння вивченню мов, завідувач сектору
Марія Никифорівна
англійської мови, секретар комісії
3. Мови національних меншин
Долгих
Гімназія № 178 м. Києва, учитель, вчитель1
Світлана Григорівна
методист (за згодою)
Український медичний ліцей Національного
Дорошкевич
2
медичного університету ім. О.О. Богомольця,
Наталія Вікторівна
учитель, вчитель-методист (за згодою)

3

Медведєва
Людмила
Олександрівна

Київський національний університет ім. Тараса
3
Шевченка, Інститут філології, кафедра російської
мови, кандидат філологічних наук (за згодою)
Комунальний заклад «Спеціалізована школа
Новікова
№ 247 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
4
Ганна Іванівна
іноземних мов», вчитель, вчитель-методист (за
згодою)
Інститут мовознавства Національної академії
Озерова
5
наук України, завідувач відділу російської мови,
Ніна Григорівна
доктор філологічних наук, професор (за згодою)
Київський національний університет ім. Тараса
Трош
6
Шевченка,
Інститут
філології,
кафедра
Сабріє Едемівна
тюркології, асистент (за згодою)
Ясній
Центр Польської освіти у м. Києві, директор,
7
Ярина Олегівна
кандидат філологічних наук (за згодою)
Інститут модернізації змісту освіти, відділ
Хомяк
сприяння вивченню мов, методист вищої
Олена Броніславівна
категорії, секретар комісії
4. Інтегрований курс «Література»
Київський національний університет ім. Тараса
Лучканін
Шевченка, Інститут філології, кафедра загального
1
Сергій Мирославович мовознавства і класичної філології, доктор
філологічних наук, доцент (за згодою)
Науково-методичного центр Солом’янського
Мотуз
2
управління освіти м. Києва, методист, вчительВалентина Петрівна
методист (за згодою)
Київський національний університет ім. Тараса Шевасистент кафедри

3

Сеіт-Джеліль
ченка, Інститут філології,
Абібулла Шевкійович тюркології (за згодою)

4

Семенюк
Олена Олександрівна

5

Халабаджах
Інна Михайлівна

Фоміна
Світлана Петрівна

Скандинавська гімназія м. Києва, учитель,
вчитель-методист (за згодою)
Навчально-виховний
комплекс
«Міцва-613»
м. Київ, заступник директора з науковометодичної роботи, вчитель-методист (за згодою)
Інститут модернізації змісту освіти, відділ
сприяння вивченню мов, завідувач сектору мов
національних меншин, секретар комісії
5. Суспільствознавство

1

Гаврилюк
Жанна Миколаївна

2

Гирич
Ігор Борисович

Гімназія «Діалог» м. Києва, учитель, учительметодист, кандидат педагогічних наук (за згодою)
Інституту археографії імені М. Грушевського
Національної академії наук України, завідувач
відділу, доктор історичних наук (за згодою)

4

3

4

5

6

Гуманітарна гімназія № 5 ім. Т.Г. Шевченка
м. Коростишева Житомирської області, учитель,
учитель-методист (за згодою)
Національний технічний університет «ХарківсьКузьменко
кий політехнічний університет», доцент кафедри
Олександр Васильович
права, кандидат педагогічних наук (за згодою)
Іллічівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Майорський
№ 1 Іллічівської міської ради Одеської області,
Вячеслав Віталійович
заступник директора (за згодою)
Інститут законодавства Верховної Ради України,
Муза
завідувач
сектором,
старший
науковий
Олег Васильович
співробітник, доктор юридичних наук (за згодою)
Зорнік
Тетяна Євгеніївна

Національний педагогічний університет імені М.П.

7

Мелещенко
Драгоманова, кандидат історичних наук, доцент (за
Тетяна Володимирівна згодою)

політичний консультант, кандидат політичних
Палій
Олександр Андрійович наук (за згодою)
Київський національний університет імені Тараса
Руккас
Шевченка,
заступник
декана
історичного
9
Андрій Олегович
факультету, кандидат історичних наук (за
згодою)
Інститут модернізації змісту освіти, відділ
Галегова
шкільного
менеджменту,
методист
вищої
Олена Валеріївна
категорії, секретар комісії
8

6. Мистецтво

1

Власова
Валерія Гаврилівна

2

Заровська
Ганна Сергіївна

3

Марчук
Жанна Станіславівна

4

Новікова
Надія Валентинівна

5

Сотська
Галина Іванівна

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»,
відділ методики викладання предметів художньоестетичного циклу, методист, вчитель-методист
(за згодою)
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» м. Києва,
вчитель, вчитель-методист (за згодою)
Гімназія № 290 м. Києва, вчитель, вчительметодист, заслужений учитель України (за
згодою)
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Буча Київської області,
вчитель, вчитель-методист, кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України (за
згодою)
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України,
відділ змісту і технологій навчання дорослих, в.о.
заступника директора з науково-експериментальної
роботи, доктор педагогічних наук (за згодою)

5

Інститут модернізації змісту освіти, відділ
загальної середньої освіти і підготовки вчителів,
методист вищої категорії, секретар комісії
7. Математика
Торговельно-економічний коледж Київського
Гонтаренко
національного торговельно-економічного універ1
Ігор Володимирович ситету, викладач математичних дисциплін (за
згодою)
ліцей «Інтелект» м. Києва, завідуюча кафедри
Козаківська
2
Анжела Володимирівна природничих наук, старший вчитель (за згодою)
Національний педагогічний університет імені
Торбін
М.П. Драгоманова, завідувач кафедри математич3 Григорій
ного аналізу та диференціальних рівнянь,
Мирославович
заступник проректора з наукової роботи, доктор
фізико-математичних наук, професор (за згодою)
Циган
Ліцей «Голосіївський» № 241 м. Києва, учитель
4
Марина Зіновіївна
(за згодою)
Національний педагогічний університет імені
Яценко
М.П. Драгоманова, доцент кафедри математики
5
Світлана Євгенівна
та методики навчання математики, кандидат
педагогічних наук, доцент (за згодою)
Інститут модернізації змісту освіти, відділ
Паньков
загальної середньої освіти і підготовки вчителів,
Андрій Вікторович
старший науковий співробітник, кандидат фізикоматематичних наук, секретар комісії
8. Природознавство
Безусько
Національний університет «Києво-Могилянська
1
Алла Герасимівна
академія», кафедра біології, доцент(за згодою)
Київський університет імені Бориса Грінченка,
Гавронський
Інститут післядипломної педагогічної освіти,
2
Вадим Володимирович викладач кафедри природничо-математичної
освіти і технологій (за згодою)
Жембровська
Антоніна Миколаївна

3

4

5
6

Гриценко
Леонід Григорович

Відділ освіти Бориспільської райдержадміністрації,
Київська область, методист, вчитель-методист (за
згодою)

Київський національний університет імені Тараса
Даценко
Шевченка, завідувач кафедри геодезії та
Людмила Миколаївна картографії, доктор географічних наук, професор
(за згодою)
Вінницький державний педагогічний університет,
Заболотний
завідувач кафедри методики викладання фізики,
Володимир Федорович
доктор педагогічних наук, професор (за згодою)
Іщенко
Національний університет харчових технологій,
Віра Миколаївна
доцент кафедри загальної і неорганічної хімії,

6

7

Макарчук
Микола Юхимович

8

Мегалінська
Ганна Петрівна

9
10

11

Мнишенко
Олена Юріївна
Недашківська
Алла Василівна
Шиян
Надія Іванівна

Белявська
Олена Вікторівна

кандидат хімічних наук, доцент (за згодою)
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Інститут біології, завідувач кафедри
фізіології людини і тварин, доктор біологічних
наук, професор (за згодою)
Національний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова,
Інститут
природничогеографічної освіти та екології, кафедра медикобіологічних і валеологічних основ охорони життя
і здоров’я, кандидат біологічних наук, доцент (за
згодою)
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» м. Києва,
учитель заслужений вчитель України (за згодою)
Ліцей № 100 «Поділ» м. Києва, вчитель, старший
вчитель (за згодою)
Полтавський
національний
педагогічний
університет імені В.Г. Короленка, завідувач
кафедри хімії та методики викладання хімії,
доктор педагогічних наук, професор (за згодою)
Інститут модернізації змісту освіти, відділ
загальної середньої освіти і підготовки вчителів,
методист вищої категорії, секретар комісії
9. Технології

1

2

3
4

5

6

СЗОШ І-ІІІ ст. № 12 з поглибленим вивченням
Бодрик
інформаційних технологій м. Біла-Церква
Оксана Олександрівна Київської області, заступник директора, вчительметодист (за згодою)
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» м. Києва,
Богомолова
учитель інформатики, заслужений учитель
Наталія Іванівна
України (за згодою)
Державний загальноосвітній навчальний заклад
Боровик
спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. «Дитяча
Дмитро Віталійович
інженерна академія», директор (за згодою)
Науково-методичний центр Дарницького району
Вайвала
Вікторія Володимирівна м. Києва, методист (за згодою)
Національний педагогічний університет імені
Кільдеров
М.П. Драгоманова,
декан
інженерноДмитро Едуардович
педагогічного факультету, кандидат педагогічних
наук, доцент (за згодою)
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
Коломієць
Національної академії наук України, старший
співробітник,
кандидат
фізикоОлександр Вікторович науковий
математичних наук (за згодою)

7

Інститут проблем виховання Національної
Мельник
академії педагогічних наук України, заступник
7
Олександр Васильович директора, кандидат педагогічних наук (за
згодою)
Похиль
Мирнинська ЗОШ І-ІІІ ст. Бориспільського
8
Тарас Ростиславович району Київської області, директор (за згодою)
Рак
Газета
«трудове
навчання»
видавництва
9
Людмила Миколаївна «Шкільний світ», редактор (за згодою)
Інститут модернізації змісту освіти, відділ
Лосина
загальної середньої освіти і підготовки вчителів,
Ніна Борисівна
методист вищої категорії, секретар комісії
10. Здоров’я і фізична культура
Комунальний
вищий
навчальний
заклад
Волкова
«Харківська академія неперервної освіти»,
1
Ірина Василівна
старший викладач кафедри виховання розвитку
особистості (за згодою)
Комунальний
вищий
навчальний
заклад
«Дніпропетровський
обласний
інститут
Лаврова
2
післядипломної педагогічної освіти», завідувач
Лариса Василівна
кафедри виховання та культури здоров’я,
кандидат філософських наук (за згодою)
Поліщук
Хмельницький обласний інститут післядипломної
3
Ганна Йосипівна
педагогічної освіти, методист з основ здоров’я
Чернігівський обласний інститут післядипломної
Симонова
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського,
4
Катерина Михайлівна методист відділу природничо-математичних
дисциплін (за згодою)
Комунальний навчальний заклад «Черкаський
обласний інститут педагогічних працівників
Ярова
5
Черкаської обласної ради», завідувач відділу
Валентина Дмитрівна
фізичної
культури,
військово-патріотичного
виховання та основ здоров’я (за згодою)
Інститут модернізації змісту освіти, відділ
Деревянко
загальної середньої освіти і підготовки вчителів,
Вікторія Василівна
завідувач сектору базової середньої освіти,
секретар комісії

Виконуючий обов’язки директора
Інституту модернізації змісту освіти

В. В. Ткаченко

