
 

 

 





 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО   

наказ  Міністерства 

освіти і науки України 

_24.09.___ № _1233___ 

 

Склад організаційного комітету 

ІІІ всеукраїнського (фінального) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Інноваційний урок фізичної культури 

та урок фізичної культури з елементами футболу» 
 

Завалевський 

Юрій Іванович 

в. о. директора Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти», голова 

оргкомітету; 
 

Каденко  

Олександр Валентинович 

 

заступник директора департаменту розвитку 

футболу Української асоціації футболу, перший 

віце-президент Асоціації аматорського футболу 

України, заступник голови (за згодою); 
 

Бохно  

Олена Василівна 

начальник управління дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (за згодою); 
 

Гладковський  

Роман Васильович 

головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної 

політики та освіти національних меншин 

Головного управління загальної середньої та 

дошкільної освіти директорату  дошкільної та 

шкільної освіти Міністерства освіти і науки 

України; 
 

Корецька 

Леся Володимирівна 

начальник відділу наукового та навчально-

методичного забезпечення змісту позашкільної 

освіти та виховної роботи Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України; 
 

Кусяк  

Тетяна Григорівна 

провідний фахівець відділу наукового та 

навчально-методичного забезпечення змісту 

позашкільної освіти та виховної роботи Державної 

наукової установи «Інститут модернізації змісту 

освіти»; 
 

Мельник  

Сергій Борисович 

головний спеціаліст відділу позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу 

 Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) (за згодою); 
 

   



 

 

 

Пушкарьова  

Тетяна Едуардівна 
 

 

        2 

 

директор Скандинавської гімназії м. Києва; 

Списовська 

Євгенія Іванівна 

начальник управління освіти Дарницької районної 

в місті Києві державної адміністрації (за згодою); 
 

Стеценко  

Вадим Григорович 

голова Комітету з фізичного виховання                     

та спорту Міністерства освіти і науки України; 
 

Черпак  

Юрій Васильович 

старший викладач кафедри методики та психології 

дошкільної та початкової освіти, методист науково-

методичного центру гуманітарної освіти та 

виховання Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат педагогічних наук (за згодою). 

 

 

В. о. директора  

Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти»                      Ю. І. Завалевський 

 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО   

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

 _24.09.___ № _1233___ 

 
 

Склад журі 

ІІІ всеукраїнського (фінального) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Інноваційний урок фізичної культури 

та урок фізичної культури з елементами футболу» 
 

Гончаренко  

Володимир Іванович 

 

завідувач кафедри теорії і методики спорту 

Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка, кандидат 

наук з фізичного виховання та спорту, 

професор, заслужений працівник фізичної 

культури і спорту України, заслужений тренер 

України, голова журі (за згодою); 
 

Столітенко  

Євген Володимирович 

  

національний координатор соціальних проектів 

Української асоціації футболу, заступник 

голови журі (за згодою); 
 

Ганчева  

Владислава Ігорівна 

завідувач сектору відділу наукового та 

навчально-методичного забезпечення змісту 

позашкільної освіти та виховної роботи 

Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти», відповідальний 

секретар журі; 
 

Волинець  

Володимир Андрійович 

головний спеціаліст відділу фізичного 

виховання Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України; 
 

Залойло  

Володимир Васильович 

доцент кафедри футболу Національного 

університету фізичного виховання та спорту, 

заслужений тренер України (за згодою); 
 

Желтобрюх  

Світлана Миколаївна 

вчитель фізичної культури комунального 

закладу «Дергачівський ліцей №1 імені Данила 

Бакуменка» Харківської області, заслужений 

учитель України; 
 

Іванов  

Олександр Кузьмович 

вчитель фізичної культури, заступник 

начальника Волинського обласного ліцею з 

посиленою військово-фізичною підготовкою 

імені Героїв Небесної Сотні, заслужений 

учитель України. 

 

В. о. директора  

Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти»                      Ю. І. Завалевський 


