
Ч Е РН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А Д М ІН ІС ТРА Ц ІЯ 

УП РА ВЛ ІН Н Я  ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З

М  иаш опат , 2018 року м. Чернігів № -Зб1/

Про затвердження складу Президії 
обласного комунального позашкільного 
навчального закладу «Чернігівська Мала 
академія наук учнівської молоді»
Чернігівської обласної ради

З метою визначення змісту роботи та стратегії розвитку обласного 
комунального позашкільного навчального закладу «Чернігівська Мала академія 
наук учнівської молоді» Чернігівської обласної ради н а к а з у ю :

1. Затвердити склад Президії обласного комунального позашкільного 
навчального закладу «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» 
Чернігівської обласної ради, що додається.

2. Обласному комунальному позашкільному навчальному закладу 
«Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» Чернігівської обласної 
ради (Лещенко Н.П.):

2.1 Довести склад Президії до відома керівників структурних підрозділів 
з питань освіти органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2.2 Розмістити інформацію про склад Президії на офіційному веб-сайті 
обласного комунального позашкільного навчального закладу «Чернігівська 
Мала академія наук учнівської молоді» Чернігівської обласної ради.

3. Вважати таким, що втратив чинність наказ Управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 18.11.2013 № 418 «Про затвердження складу Президії 
Чернігівської Малої академії наук учнівської молоді».

4. Контроль за виконанням дайюгСг-щаказу покласти на заступника 
начальника Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної 
освіти О. Соронович.

Начальник /У ,*  М. КОНОПАЦЬКИИ
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Наказ начальника Управління освіти 
і науки облдержадміністрації
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Склад
Президії обласного комунального позашкільного навчального закладу 

«Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» 
Чернігівської обласної ради

начальник управління освіти Чернігівської міської ради (за 
згодою)

БІЛОГУРА 
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Олександрович

ЗАЛІСЬКИЙ
Анатолій
Андрійович
КОВАЛЕНКО
Олександр
Борисович

КОНОПАЦЬКИЙ 
Микола 
Анатолійович 
ЛЕЩЕНКО 
Наталія Петрівна

ЛИСЕНКО 
Ірина Василівна

РЕВКО
Анатолій
Сергійович
САМОЙЛЕНКО
Олександр
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завідувач кафедри методики викладання української мови та 
літератури Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя, доктор педагогічних наук, професор (за 
згодою)
завідувач відділу роботи з обдарованими учнями 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського 
перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи 
Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, доктор історичних наук, професор (за 
згодою)
ректор Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, кандидат 
філософських наук, доцент
директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та 
правознавства імені О.М. Лазаревського Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 
кандидат історичних наук, професор (за згодою) 
начальник Управління освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації

директор обласного комунального позашкільного 
навчального закладу «Чернігівська Мала академія наук 
учнівської молоді» Чернігівської обласної ради 
проректор з науково-методичної роботи Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, доцент 
доцент кафедри промислової електроніки Чернігівського 
національного технологічного університету, кандидат 
технічних наук, доцент (за згодою)
ректор Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя, кандидат історичних наук, доцент (за згодою)
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ЦИБУЛЯ
Сергій
Дмитрович
ШКАРЛЕТ
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Миколайович
ЮДА
Лариса
Анатоліївна

заступник начальника Управління -  начальник відділу 
загальної середньої та корекційної освіти Управління освіти і 
науки Чернігівської облдержадміністрації 
директор Навчально-наукового інституту технологій 
Чернігівського національного технологічного університету, 
доктор технічних наук, професор (за згодою) 
ректор Чернігівського національного технологічного 
університету, доктор економічних наук, професор (за згодою)

доцент кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної роботи, 
заступник директора з виховної роботи Навчально-наукового 
інституту історії, етнології та правознавства імені 
О.М. Лазаревського Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидат 
педагогічних наук


