
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і  

науки України  

 ________________ № _____ 

 

 

СПИСОК  

регіональних координаторів  

з організації та проведення всеукраїнського експерименту 

 

1. Лесіна Олена Вікторівна, завідувач відділу початкового навчання 

Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія 

неперервної освіти». 

2. Єндрущук Світлана Миколаївна, завідувач відділу початкового навчання 

та дошкільного виховання Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

3. Шахова Катерина Карпівна, старший викладач кафедри дошкільної та 

початкової освіти Дніпропетровського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

4. Капінус Наталія Олександрівна, завідувач відділу початкової освіти 

Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

(м. Слов’янськ). 

5. Трохименко Тамара Олександрівна, методист з початкового навчання 

центру методичного забезпечення комунального закладу «Житомирський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської 

обласної ради. 

6. Гордуз Наталія Олександрівна, завідувач кабінету дошкільної, початкової 

та інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічнoї освіти, кандидат педагогічних наук. 

7. Нікулочкіна Олена Василівна, завідувач кафедри початкової освіти, 

кандидат педагогічних наук, доцент комунального закладу «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької 

обласної ради, кандидат педагогічних наук. 

8. Юсипчук Світлана Володимирівна, завідувач лабораторії дошкільної і 

початкової освіти Івано - Франківського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

9. Балашова Тетяна Анатоліївна, начальник відділу дошкільної та загальної 

середньої освіти Департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної  адміністрації. 

10. Кондратова Вікторія Вадимівна, доцент кафедри дошкільної та 

початкової освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної освіти імені Василя Сухомлинського». 

11. Стрельцова Наталія Михайлівна, методист з початкової освіти кафедри 

педагогіки та психології Луганського обласного інституту  

післядипломної педагогічної освіти. 
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12. Банах Ольга Володимирівна, викладач кафедри освітньої політики 

Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

13. Степанець Наталія Михайлівна, заступник завідувача кафедри теорії й 

методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

14. Бєлоусова Руслана Вікторівна, завідувач кафедри психолого-педагогічної 

та корекційної освіти Одеського обласного інституту удосконалення 

вчителів, кандидат педагогічних наук. 

15.  Корягіна Наталія Віталіївна, проректор з науково-методичної роботи 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім. М. В. Остроградського, кандидат педагогічних наук. 

16. Мельник Надія Адамівна, проректор з науково-методичної роботи 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат педагогічних наук. 

17.  Ганжа Ніна Павлівна, провідний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 

середньої освіти Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації. 

18. Когут Ольга Іванівна, заступник директора з науково-педагогічної, 

навчальної роботи та ІКТ Тернопільського обласного комунального 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних 

наук. 

19. Ротфорт Діана Вікторівна, методист комунального вищого навчального 

закладу «Харківська академія неперервної освіти». 

20. Комінарець Тетяна Вільямівна, завідувач кафедри теорії і методики 

дошкільної, початкової освіти й психології комунального вищого 

навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» 

Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук. 

21. Попик Олександр Федорович, проректор з науково-методичної роботи 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

22. Назаренко Галина Анатоліївна, проректор з науково-методичної роботи 

комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної 

ради», доктор педагогічних наук. 

23. Одинак Марія Маноліївна, завідувач науково-методичного центру 

Чернівецького обласного інституту післядипломної освіти. 

24. Бурнос Віктор Володимирович, завідувач відділу дошкільної та 

початкової освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського. 

25. Івашньова Світлана Володимирівна, заступник директора Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка.  

 

 

Директор департаменту загальної 

середньої та дошкільної освіти                                               

 

                                      Ю. Г. Кононенко 
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