
Додаток 
до наказу Міністерства освіти і науки  
України 
від «26» серпня 2021 р. № 935 

 
СКЛАД  

робочої групи 
з розроблення моделі регіональної(територіальної) 

 програми науково-технічного розвитку та рекомендацій щодо 
подальшого впровадження її в регіонах України 

 
Прізвище, ім’я, по-

батькові 
 

Посада 

БЕЗВЕРШЕНКО 
Юлія Василівна 

генеральний директор директорату науки та 
інновацій Міністерства освіти і науки 
України, голова робочої групи 

ЧАЙКА  
Дар`я Юріївна 

заступник генерального директора – керівник 
експертної групи з питань моніторингу і 
оцінювання наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності директорату науки та 
інновацій Міністерства освіти і науки 
України, заступник голови робочої групи  

КОЛЮХ 
Валерій Вікторович 

Голова підкомітету з питань науки та 
інновацій Комітету Верховної ради України з 
питань освіти, науки та інновацій (за згодою)  

ПЕТРЕНКО  
Зоя Олегівна 

керівник експертної групи з питань розвитку 
науки директорату науки та інновацій 
Міністерства освіти і науки України 

ТАРАНОВ 
Ігор Михайлович 

керівник експертної групи з питань розвитку 
інновацій директорату науки та інновацій 
Міністерства освіти і науки України 

БОЙКО 
Григорій Олексійович 

начальник науково-дослідної частини 
Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (за 
згодою)  

БОНДАРЕНКО 
Надія Олексіївна 
 

заступник начальника управління 
економічного розвитку та стратегічного 
прогнозування – начальник відділу 
макроекономічного аналізу та прогнозування 
департаменту економічного розвитку та 



регіональної політики Миколаївської 
облдержадміністрації (за згодою) 

ВАКАЛЮК 
Тетяна Анатоліївна 

професор кафедри інженерії програмного 
забезпечення Державного університету 
«Житомирська політехніка» (за згодою)  

ВАЩУК  
Олеся Петрівна 

професор кафедри криміналістики 
Національного університету «Одеська 
юридична академія», голова Ради молодих 
учених при Міністерстві освіти і науки 
України (за згодою) 

ВЕДМІДЬ 
Лариса Миколаївна 

державний експерт експертної групи 
стратегічного планування регіонального 
розвитку Директорату регіональної політики 
Мінрегіону (за згодою)  

ГОЛУБ 
Геннадій Сергійович 

доцент кафедри економічної та соціальної 
географії Волинського національного 
університету ім. Лесі Українки (за згодою)  

ГРЕБЕНЮК 
Ольга Леонідівна  

головний спеціаліст управління стратегічних 
галузей виробництва Запорізької 
облдержадміністрації (за згодою) 

ГРОБОВА 
Вікторія Павлівна 

директор Департаменту освіти і науки 
Сумської облдержадміністрації (за згодою)  

ДЕЛЕГАН-КОКАЙКО 
Світлана Василівна 

доцент кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища хімічного 
факультету Державного вищого навчального 
закладу «Ужгородський національний 
університет», заступник декана з 
міжнародної співпраці хімічного факультету, 
керівник Центру міждисциплінарних 
наукових досліджень ДВНЗ «УжНУ» (за 
згодою)  

ДЗЕРЖИНСЬКА 
Ольга Віталіївна 

член ради молодих вчених при Донецькій 
облдержадміністрації 

ДРОБИШ 
Ірина Анатоліївна 

начальник управління освіти і науки 
Херсонської облдержадміністрації (за 
згодою) 

ЗВАРИЧ 
Роман Євгенович 

завідувач кафедри міжнародних економічних 
відносин Західноукраїнського національного 
університету (за згодою)  



ІВАНЧУК 
Ярослав Володимирович 

доцент кафедри комп’ютерних наук 
Вінницького національного технічного 
університету (за згодою) 

ІГНАТЬЄВ 
Володимир Васильович 

заступник директора Департаменту науки і 
освіти – начальник управління науки, вищої, 
професійної освіти та кадрового 
забезпечення Харківської 
облдержадміністрації (за згодою)  

КИФЯК 
Василь Федорович 

заступник директора з науково-методичної 
роботи, міжнародних зв’язків та 
інноваційного розвитку Чернівецького 
торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-
економічного університету (за згодою)  

КЛАПОУЩАК 
Андрій Юрійович 
 

заступник начальника відділу вищої, 
професійної, фахової передвищої освіти та 
науки Департаменту гуманітарної політики 
Вінницької облдержадміністрації (за згодою) 

КОЗОРЄЗОВ 
Андрій Миколайович 

головний спеціаліст відділу професійної 
(професійно-технічної) освіти та координації 
діяльності закладів вищої освіти управління 
дошкільної, загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної) та позашкільної 
освіти Департаменту освіти і науки 
Луганської облдержадміністрації (за згодою)  

КОТОВСЬКА 
Ольга Петрівна 

заступник директора – начальник управління 
дошкільної, загальної середньої освіти, 
позашкільної роботи, кадрового, 
організаційного, та інформаційного 
забезпечення Департаменту освіти і науки 
Львівської облдержадміністрації (за згодою)  

КРАВЧЕНКО 
Микола Володимирович 
 

заступник начальника управління науки, 
вищої та професійно-технічної освіти – 
начальник відділу науки, вищої освіти та 
атестаційної експертизи департаменту освіти 
і науки Дніпропетровської 
облдержадміністрації (за згодою) 

ЛИТВИН 
Олександр Олександрович 

доцент кафедри автомобільного транспорту 
та галузевого машинобудування 
Національного університету «Чернігівська 
політехніка» (за згодою)  



ЛОБОДА 
Алла Сергіївна 

директор Департаменту стратегічного 
планування та міжнародної співпраці 
Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України (за згодою) 

ЛОЗИНСЬКИЙ 
Андрій Володимирович 

доцент кафедри фармацевтичної, органічної і 
біоорганічної хімії Львівського 
національного медичного університету імені 
Данила Галицького (за згодою)  

ЛУК’ЯНЕНКО 
Олександр Вікторович 

завідувач кафедри культурології та методики 
викладання культурологічних дисциплін 
Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка (за 
згодою) 

ЛЯШЕНКО 
Юрій Олексійович 

директор навчально-наукового інституту 
інформаційних та освітніх технологій 
Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького (за згодою)  

МАЙСТРЕНКО 
Тетяна Миколаївна 

головний спеціаліст відділу фахової 
передвищої, вищої освіти та інноваційної 
діяльності управління професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої, 
вищої освіти та інноваційної діяльності 
Житомирської облдержадміністрації (за 
згодою) 

МАНДИЧ  
Олександра Валеріївна 

завідувач кафедри маркетингу та 
медіакомунікацій Харківського 
національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра 
Василенка, голова Ради молодих вчених при 
Харківській облдержадміністрації (за 
згодою)  

МАНДИЧ 
Тамара Михайлівна 

голова наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих учених 
Херсонського державного університету (за 
згодою)  

МАСЛІЙ 
Наталя Дмитрівна 

професор кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Одеського 
національного університету імені 
І. І. Мечникова (за згодою) 

МЕДВІДЬ 
Вікторія Юріївна 

заступник голови Сумської 
облдержадміністрації (за згодою)  



МІНЕНКО 
Наталія Василівна 

начальник управління з питань стратегічних 
галузей промисловості та розвитку 
підприємництва департаменту економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури 
Івано-Франківської облдержадміністрації  (за 
згодою) 

МІЩЕНКО 
Володимир Юрійович 
 

начальник управління розвитку 
промисловості Харківської 
облдержадміністрації (за згодою) 

МОСКАЛЕНКО 
Володимир Анатолійович 

начальник відділу закладів вищої освіти, 
науки, прогнозування та аналізу цільових 
програм Департаменту освіти і науки 
Київської міської державної адміністрації (за 
згодою)  

НАГЕРНЮК  
Діана Валентинівна 

доцент кафедри туризму та готельно-
ресторанної справи, завідувач НКЦ «Інститут 
післядипломної освіти та дорадництва» 
Уманського національного університету 
садівництва (за згодою)  

НАУМИК 
Валерій Владиленович 

проректор з наукової роботи та міжнародної 
діяльності Національного університету 
«Запорізька політехніка» (за згодою) 

ПАНКУЛ 
Інна Вікторівна 
 

начальник відділу інвестиційної діяльності 
управління регіонального розвитку та 
інвестицій департаменту економічного 
розвитку та регіональної політики 
Миколаївської облдержадміністрації (за 
згодою) 

ПОЗДНЯКОВА-
КИРБЯТ’ЄВА 
Елліна Геннадіївна 

проректор з навчальної роботи комунального 
закладу вищої освіти «Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна 
академія» Запорізької обласної ради (за 
згодою)  

РОЛЬ 
Наталія Валеріївна 

асистент кафедри безпечності та якості 
харчових продуктів сировини і технологічних 
процесів, голова Ради молодих науковців 
Білоцерківського національного аграрного 
університету (за згодою) 

САВЕНКОВ 
Олег Ігорович 

асистент кафедри механіки та конструювання 
машин Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова, 
голова Ради молодих вчених Миколаївської 



області при департаменті освіти і науки 
Миколаївської облдержадміністрації (за 
згодою) 

САВІНА 
Наталія Борисівна 

проректор з наукової роботи та міжнародних 
зав’язків Національного університету 
водного господарства та 
природокористування (за згодою)  

СМІЛА 
Андрій Петрович 

проректор з наукової роботи Чернівецького 
національного університету імені Юрія 
Федьковича (за згодою)  

ТАБАКЕРА  
Вадим Олександрович 
 

заступник директора-начальник управління 
регіонального розвитку департаменту 
економічної політики Львівської 
облдержадміністрації (за згодою) 

ТАРАСОВ 
Валентин Євгенійович 

завідувач сектору з питань науки та вищої  
освіти управління фахової освіти, 
національного виховання та європейської 
інтеграції департаменту освіти і науки 
Донецької облдержадміністрації (за згодою) 

ТЕЩИНСЬКА 
Ольга Іванівна 

начальник відділу інноваційного розвитку і 
маркетингу територій департаменту 
інвестиційно-інноваційного розвитку і 
зовнішніх відносин Донецької 
облдержадміністрації (за згодою) 

ТРИФОНОВА 
Олена Михайлівна 

доцент кафедри природничих наук і методик 
їхнього навчання Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка, голова Ради 
молодих учених (за згодою) 

ТРОСТЯНСЬКА 
Ярослава Іванівна 

заступник директора департаменту освіти і 
науки – начальник управління освіти, науки 
та інноваційної діяльності Київської 
облдержадміністрації (за згодою)  

ФАУРЕ 
Еміль Віталійович 

проректор з науково-дослідної роботи та 
міжнародних зав’язків Черкаського 
державного технологічного університету (за 
згодою)  

ФІЯРСЬКА 
Світлана Ігорівна 

начальник відділу вищої, професійно-
технічної, позашкільної освіти та науки 
управління освіти і науки Департаменту 



освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької 
облдержадміністрації (за згодою) 

ХОРОЛЬСЬКИЙ  
Андрій Олександрович 

старший науковий співробітник Інституту 
фізики гірничих процесів Національної 
академії наук України, асоційований член 
Ради молодих учених при Міністерстві освіти 
і науки України (за згодою) 

ЧЕРНИШЕВА  
Наталія Анатоліївна  

начальник відділу професійної та вищої 
освіти управління професійної та вищої 
освіти, молодіжної політики та 
організаційно-документального 
забезпечення Департаменту освіти і науки 
Одеської облдержадміністрації (за згодою)  

ШЕПІТЬКО  
Михайло Валерійович 

професор кафедри кримінального права 
Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, асоційований член 
Ради молодих учених при Міністерстві освіти 
і науки України (за згодою) 

 
Підстава: 
листи Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної 
адміністрації від 09 липня 2021 р. № 01.01.3-818 та від 09 серпня 2021 р. № 
01.01.2-2193, Управління освіти і науки Волинської обласної державної 
адміністрації від 15 липня 2021 р. № 2262/01-07/2-21, Департаменту освіти і 
науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 06 серпня 2021 
р. № 5609/0/211-21, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації 
Донецької обласної державної адміністрації від 13 липня 2021 р. № 0.2/14-
3623/4-21, Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної 
адміністрації від 13 липня 2021 р. № 382-5/1-21, Департаменту освіти і науки 
Закарпатської обласної державної адміністрації від 14 липня 2021 р. № 01-
15/957, Запорізької обласної державної адміністрації від 13 липня 2021 р. № 
06508/08-32, Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 15 
липня 2021 р. №4922/1/1-21/01065, Департаменту освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації від 15 липня 2021 р. № 12-01-
13/2374,Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 липня 2021 р. № 063-
4769, Кіровоградської обласної державної адміністрації від 09 липня 2021 р. 
№ 01-13/3770/03, Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної 
адміністрації від 14 липня 2021 р. № 01/05/02-04/02370, Львівської обласної 
державної адміністрації від 16 липня 2021 р. №5/5-7948/0/2-21/6-21.1.2 та від 
06 серпня 2021 р. № 5/5-8948/0/2-21/1-11.2.4, Департаменту освіти і науки 
Миколаївської обласної державної адміністрації від 07 липня 2021 р. 
№ 3566/04-01/01-01.12 та від 06 серпня 2021 р. №3965/04-01/01-01.12, 



Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 15 
липня 2021 р. № 3255/02/52-02-02, Департаменту освіти і науки Полтавської 
обласної державної адміністрації від 13 липня 2021 р. № 5066/0302.18, 
Рівненської обласної державної адміністрації від 15 липня 2021 р. № 
7338/0/01-18/21, Сумської обласної державної адміністрації від 14 липня 2021 
р. № 01-17/8701, Тернопільської обласної державної адміністрації від 08 липня 
2021 р. № 05-5603/14, Департаменту освіти і науки Харківської обласної 
державної адміністрації від 08 липня 2021 р. № 01-29/3142 та Харківської 
обласної державної адміністрації від 09 серпня 2021 р. № 01-50/6293, 
Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації від 
12 липня 2021 р. № 23647-0-11/0/21/323-12-2486, Хмельницької обласної 
державної адміністрації від 12 липня 2021 р. № 287, Черкаської обласної 
державної адміністрації від 12 липня 2021 р. № 01/01-41/5556/01-41/15966, 
Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 
від 13 липня 2021 р. № 01-28/1857, Управління освіти і науки Чернігівської 
обласної державної адміністрації від 09 липня 2021 р. № 04-21/2335, Ради 
молодих учених Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2021 р. 
№452, Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної ради України 
від 15 липня 2021 р. №04-24/12-2021/235088, Міністерства розвитку громад та 
територій України від 21 липня 2021 р. № 7/36,2/10711-21, Державного 
університету «Житомирська політехніка» (надійшло електронною поштою з 
електронної адреси officerector@ztu.edu.ua), Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України надійшло електронною поштою з електронної 
адреси lobodaas111@gmail.com). 
 
 
Т.в.о. генерального директора  
директорату науки та інновацій                                  Григорій МОЗОЛЕВИЧ 


