




ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

від 07.05.2020  № 604 

 

Склад 

організаційного комітету III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

у 2019/2020 навчальному році 

 

Мандзій Любомира 

Степанівна 

 

– голова організаційного комітету, т. в. о. Міністра освіти і науки 

України; 

Довгий 

Станіслав 

Олексійович 

– співголова організаційного комітету, академік Національної академії 

наук України, Президент Малої академії наук України; 

Наумовець 

Антон 

Григорович 

– співголова організаційного комітету, віце-президент Національної 

академії наук України, академік Національної академії наук України; 

Пещеріна  

Тетяна Вікторівна 

– секретар організаційного комітету, заступник директора 

Національного центру «Мала академія наук України». 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Андрущенко 

Віктор  

Петрович 

– академік Національної академії педагогічних наук України, ректор 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

доктор філософських наук (за згодою); 

Бакіров 

Віль Савбанович 

− академік Національної академії наук України (за згодою) – 

відділення філософії та суспільствознавства; 

 

Бар’яхтар 

Віктор 

Григорович 

– академік Національної академії наук України, директор Інституту 

магнетизму Національної академії наук України та Міністерства 

освіти і науки України, куратор наукового відділення фізики і 

астрономії Малої академії наук України (за згодою); 

Вербицький 

Володимир 

Валентинович 

– директор Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, доктор педагогічних наук, керівник наукових 

відділень Малої академії наук України: хімії та біології, екології та 

аграрних наук; 

Войтенко  

Нана Володимирівна 

− завідувач лабораторії сенсорної сигналізації Інституту фізіології 

імені О. О. Богомольця Національної академії наук України, доктор 

біологічних наук (за згодою) – відділення хімії та біології; 

 

Геєць  

Валерій 

Михайлович 

– академік Національної академії наук України, директор Державної 

установи «Інститут економіки та прогнозування     НАН України», 

куратор наукового відділення економіки Малої академії наук України 

(за згодою); 

Гриценко 

Павло Юхимович 

− директор Інституту української мови Національної академії наук 

України, доктор філологічних наук (за згодою) – відділення 

мовознавства; 

Грінченко 

Віктор 

Тимофійович 

– академік Національної академії наук України, директор Інституту 

гідромеханіки Національної академії наук України, куратор наукового 

відділення технічних наук Малої академії наук України (за згодою); 
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Губерський  

Леонід 

Васильович 

– академік Національної академії наук України, ректор Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 

філософських наук (за згодою); 

Жулинський 

Микола 

Григорович 

– академік Національної академії наук України, директор Інституту 

літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України, 

куратор наукових відділень літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства; мовознавства Малої академії наук України (за 

згодою); 

Згуровський 

Михайло  

Захарович  

– академік Національної академії наук України, Академії педагогічних 

наук України, ректор Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (за 

згодою); 

Кордюк 

Олександр 

Анатолійович 

− член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою) – 

відділення фізики і астрономії; 

 

Косенко 

Іван Семенович 

− член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою) – 

відділення екології та аграрних наук; 

 

Лісовий 

Оксен 

Васильович 

– директор Національного центру «Мала академія наук України», 

кандидат філософських наук, керівник наукових відділень Малої 

академії наук України: фізики і астрономії, математики, економіки, 

технічних наук, комп’ютерних наук, літературознавства, 

фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства, філософії та 

суспільствознавства, наук про Землю; 

Неділько  

Сергій  

Вікторович 

– директор Українського державного центру національно-

патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді, 

керівник наукового відділення історії Малої академії наук України; 

Редько 

Володимир 

Никифорович 

– академік Національної академії наук України, куратор наукового 

відділення комп’ютерних наук Малої академії наук України (за 

згодою); 

Самойленко 

Анатолій 

Михайлович 

– академік Національної академії наук України, директор Інституту 

математики Національної академії наук України, куратор наукового 

відділення математики Малої академії наук України (за згодою); 

Середницька 

Алла 

Дмитрівна 

– начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту 

прав дитини Міністерства освіти і науки України; 

Смолій 

Валерій 

Андрійович 

– академік Національної академії наук України, директор Інституту 

історії Національної академії наук України, куратор наукового 

відділення історії Малої академії наук України (за згодою); 

Старостенко 

Віталій 

Іванович 

– академік Національної академії наук України, директор Інституту 

геофізики імені С. І. Субботіна Національної академії наук України, 

куратор наукового відділення наук про Землю Малої академії наук 

України (за згодою). 

 

 

В.о. генерального директора  

директорату дошкільної,  

позашкільної та інклюзивної освіти                Віктор Сальков  

 

 


