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Організаційний комітет 

ІІІ (міського) етапу учнівської олімпіади 
з педагогіки і психології 

 
1. Сокол О.М.,  психолог науково-методичного центру практичної 
психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, голова 
організаційного комітету 

2. Торліна В.О., практичний психолог  науково-методичного центру 
практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка  

3. Падалко І.В.,  соціальний педагог  науково-методичного центру 
практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

 
 

Журі 
ІІІ (міського) етапу учнівської олімпіади 

з педагогіки і психології 
 

1. Сабол Д.М., старший викладач кафедри методики та психології 
дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
психологічних наук, голова журі 

2. Хмелєва-Токарєва О.В., завідувач науково-методичного центру 
практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, 
заступник голови журі 

3. Кравчук Л.В., старший викладач кафедри методики та психології 
дошкільної    і початкової освіти Інституту  післядипломної педагогічної 
освіти Київського   університету імені Бориса Грінченка 

4. Нежинська О.О., доцент кафедри психології управляння Університету 
менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 
кандидат психологічних наук (за згодою) 

5. Погранічна С.І., психолог науково-методичного центру практичної 
психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

 
 



 
Предметно-методична комісія зі складання завдань 

 
1. Сабол Д.М., старший викладач кафедри методики та психології 

дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
психологічних наук, доцент 

2. Нежинська О.О., доцент кафедри психології управляння Університету 
менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 
кандидат психологічних наук 

3. Погранічна С.І., психолог науково-методичного центру практичної 
психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

4. Хмелєва-Токарєва О.В., завідувач науково-методичного центру 
практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

 
Експерт – консультант  

 
Войцехівський М.Ф., директор Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені  Бориса Грінченка, кандидат 
педагогічних наук, доцент  

 
Апеляція 

 
12 квітня 2019 року, Інститут післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені  Бориса Грінченка (пр-т П.Тичини, 22-А). 
Початок о 15.00 

 
 
    Заступник директора 
     Департаменту                                                                       Тетяна ШКУРОВА 
 
 
 
 
 
      
 
 


