




ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації 

від   13.03.2020           № ___69___ 

Склад організаційного комітету  

І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури 

для позашкільних навчальних закладів системи освіти 

 

Голова оргкомітету 

Сопкова Ганна Іванівна директор департаменту освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації  

 

Іваць Оксана Михайлівна 

 Заступник голови оргкомітету 

заступник директора з наукової роботи та 

міжнародної діяльності Закарпатського 

інституту  післядипломної педагогічної освіти  

  

Члени оргкомітету: 

Ганько Надія Василівна  

 

заступник директора Закарпатського обласного 

палацу дітей та юнацтва ,,ПАДІЮН” 

Грабар Євген Степанович начальник відділу дошкільної, загальної 

середньої, інклюзивної та позашкільної освіти  

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

Грабовська Тетяна Іванівна доцент кафедри менеджменту та інноваційних 

технологій Закарпатського інституту  

післядипломної педагогічної освіти 

Кузьма Василина 

Михайлівна 

 

Кузьма Василь 

Юлійович 

 

Левляс Тетяна Василівна  

 

 

Пецкович 

Оксана Володимирівна 

 

 

методист кабінету методики виховної та 

позашкільної роботи Закарпатського інституту  

післядипломної педагогічної освіти 

заступник директора Закарпатського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді 

заступник директора Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді 

заступник директора Закарпатського обласного 

центру туризму, краєзнавства, екскурсій і 

спорту учнівської молоді 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації 

від   13.03.2020           № ___69___ 

 

Склад експертних комісій   

І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури та 

навчальних програм для позашкільних навчальних закладів системи 

освіти 

 

Експертна комісія дослідницько-експериментального напряму 

Корсак Валерій 

Валерійович 

директор Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді,  

голова експертної комісії 

 Члени експертної комісії: 

Лукач Магдалина Юріївна завідувач відділу МАН Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

Лібак Оксана Андріївна методист науково-технічного напряму 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді  

Мацола Володимир 

Васильович 

методист науково-технологічного  напрямку 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Експертна комісія гуманітарного напряму 

Гнаткович 

Тетяна Дмитрівна 

заступник директора Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 Члени експертної комісії: 

Ходанич 

Лідія Петрівна 

доцент, завідувач кафедри педагогіки та 

психології Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти  

Жабляк 

Марія Дмитрівна 

методист кабінету координаційно-методичної 

діяльності Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти  

Шимон Юрій Юрійович методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-

естетичних дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 



Експертна комісія науково-технічного напряму 

Корсак Валерій 

Валерійович 

директор Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді,  

голова експертної комісії 

Члени експертної комісії:  

Ільченко Олексій Іванович 

 

 

Стельмах Дмитро 

Володимирович 

 

 

Якимович Василь 

Якимович 

завідувач відділу дизайну та декоративно-

прикладного мистецтва Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

завідувач організаційно-масового відділу  

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

керівник гуртка ,,Авіамоделювання” 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Експертна комісія художньо-естетичного напряму  

Ганущина Світлана 

Іванівна 

директор Закарпатського палацу дітей та 

юнацтва ,,ПАДІЮН”, голова експертної комісії 

Члени експертної комісії:  

Маркович 

Олеся Іванівна 

 

Кравчук 

Тетяна Ервенівна 

керівник гуртка  ,,Українська мова” 

Закарпатського палацу дітей та юнацтва 

,,ПАДІЮН” 

 завідувач методичного відділу духовного і 

творчого розвитку ,,Джерела”  Закарпатського 

палацу дітей та юнацтва ,,ПАДІЮН” 

Черленяк Мирослава 

Андріївна 

завідувач методичного-інформаційного відділу, 

керівник гуртка  „Дитячо-юнацька радіостудія” 

Закарпатського палацу дітей та юнацтва 

,,ПАДІЮН” 

Експертна комісія військово-патріотичного напряму 

Мошак Марина  Іванівна 

 

директор Закарпатського обласного центру 

туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту 

учнівської молоді, голова комісії  

 

Більце Андрій Петрович 

Члени експертної комісії:  

завідувач організаційно-масового відділу 

Закарпатського обласного центру туризму, 

краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської 

молоді 



 

 

Дзембас Олександр 

Васильович 

 

Осипенко Олена Василівна 

методист методичного відділу Закарпатського 

обласного центру туризму, краєзнавства, 

екскурсій і спорту учнівської молоді 

завідувач методичного відділу Закарпатського 

обласного центру туризму, краєзнавства, 

екскурсій і спорту учнівської молоді  

Експертна комісія еколого-натуралістичного напряму 

Геревич Олександр 

Васильович  

 

директор Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, 

голова комісії  

Члени експертної комісії: 

Величканич Ольга 

Михайлівна 

 

 

Токарєва Олександра  

Іванівна  

 

 

Кремінь Оксана 

Іванівна 

 

завідувач відділу біології та дослідницько-

експериментальної роботи Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді 

завідувач відділу біології та дослідницько-

експериментальної роботи Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді 

завідувач організаційно-масового відділу 

Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді 

 

 

 

 

 

 


