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наказом  Департаменту освіти і науки 
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від «18» грудня 2018 року № 683 
 

Організаційний комітет 
ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з екології 
 

1. Пруцакова О.Л., методист науково-методичного центру природничо-
математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка,    кандидат  
педагогічних наук, голова організаційного комітету 

2. Бондар О.О., завідувач навчальної лабораторії кафедри екології 
Національного транспортного університету (за згодою) 

3. Бойко О.В., магістр Національного транспортного університету             
(за згодою) 

4. Карабуля А.В., студентка Національного транспортного університету    
(за згодою) 

5. Крикунова К.Г., студентка Національного транспортного університету   
(за згодою) 

6. Цюцюпа Т.В.,  студентка Національного транспортного університету      
(за згодою) 

 
 

Журі 

ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з екології 

1. Хрутьба В.О., завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності 
Національного транспортного університету, доктор технічних наук, 
голова журі (за згодою) 

2. Бутенко Н.В, учитель СЗШ № 275 імені В.С. Кравчука Деснянського 
району 

3. Вайганг Г.О., доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності 
Національного транспортного університету, кандидат технічних наук           
(за згодою)  

4.  Гандзюра В.П., професор кафедри екології ННЦ біології та медицини 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 
біологічних наук (за згодою)  

5.   Гетьман В.І., доцент кафедри заповідної справи Державної екологічної 
академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології               
та природних ресурсів України, кандидат географічних наук (за згодою) 

6.  Горяна Л.Г., президент Міжнародної академії культури безпеки,     
екології та здоров'я, кандидат педагогічних наук (за згодою)  



7. Мельничук-Володькіна В.В., начальник відділу інформаційно-
просвітницької роботи Чорнобильського радіаційно-біосферного 
заповідника  (за згодою) 

9. Пащенко О.В., старший науковий співробітник лабораторії громадянського 
та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України, 
координатор ВГЕО «Екологічна варта» (за згодою)  

10.Печерна Н.В., методист науково-методичного центру природничо-
математичної освіти та технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

11 Полегенько А.Г., учитель ліцею № 241 «Голосіївський» Голосіївського 
району 

12. Пустовіт  Н.А., завідувачка кафедри методології освіти сталого розвитку 
Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління 
Міністерства екології та природних ресурсів України, кандидат 
педагогічних наук (за згодою)  

13.Рибалко Ю.В., доцент кафедри екологічного контролю атмосфери, 
заступник декана факультету захворювання рослин, біотехнологій та 
екології Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, кандидат педагогічних наук (за згодою) 

14.Санковська І.М., методист науково-методичного центру дошкільної          
та початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

15. Стець Г.В., проектний менеджер з екології міської ініціативи Kyiv Smart 
City (за згодою) 

16. Ситник О.І., асистент кафедри гістології та ембріології  Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат біологічних 
наук (за згодою) 

17.Соломенко Л.І., доцент кафедри загальної екології та безпеки 
життєдіяльності факультету захворювання рослин, біотехнологій та 
екології Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, кандидат біологічних наук (за згодою)  

18. Ткачук Л.І., завідувач відділу біології Київського палацу дітей та юнацтва 
(за згодою)  

19. Трохимець В.М., доцент кафедри зоології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук             
(за згодою) 

20.Філоненко І.О., завідувач науково-методичного центру природничо-
математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

21. Філюк Н.П., учитель СЗШ № 308 Деснянського району   
22.Хрутьба А.С., начальник відділу екологічної освіти Національного 

природного парку «Голосіївський» (за згодою)  
23. Циганок Г.В., учитель СШ № 281 Святошинського району  
24.Яценко С.П., старший викладач факультету здоров’я, фізичного  

виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка 
 
 



Експерт-консультант 

Мякушко С.А., доцент кафедри зоології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук (за згодою) 
  

Предметно-методична комісія зі складання завдань 

1. Пруцакова О.Л., методист науково-методичного центру природничо-
математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
педагогічних наук 
2. Філоненко І.О., завідувач науково-методичного центру природничо-
математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 
3. Хрутьба В.О., завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності 
Національного транспортного університету, доктор технічних наук              
(за згодою) 

Апеляція 

31 січня 2019 року, Національний транспортний університет                       
(вул. М. Омеляновича-Павленка,1). Початок  о 15.00 
 

Відбірково-тренувальні збори 

Термін проведення: з 04 по 22 лютого 2019 року 
Місце проведення: Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка (пр. П. Тичини, 22-А); Національний 
транспортний університет (вул. Омеляновича-Павленка, 1); Національний 
університет біоресурсів і природокористування України (вулиця Героїв 
оборони, 15) 
Відповідальна за проведення Пруцакова О.Л., методист науково-
методичного центру природничо-математичної освіти і технологій     
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету     
імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук  
  
 
Заступник директора  

     Департаменту                                                                 Тетяна ШКУРОВА 
 

 


