Вибори координаційної ради Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу
«МАН-Юніор Ерудит» та визначення порядку денного її засідання
Пропонований склад координаційної ради
1. Білоус Світлана Юріївна – завідувач науково-дослідної експериментальної лабораторії
(філії) НЦ «МАНУ», організатор конкурсу «МАН-Юніор Ерудит» в Україні, кандидат
педагогічних наук
2. Ворончук Любов Ігорівна, учитель біології та екології Черняхівського ліцею №1
Житомирської області
3. Кучеренко Наталія Миколаївна, заступник директора Енергодарської малої академії
наук
4. Козуб Наталія Марківна, методист Херсонського Центру дитячої та юнацької
творчості Херсонської міської ради
5. Постяк Лілія Василівна, завідувач відділу МАН комунального закладу позашкільної освіти
Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області «Станція юних техніків»
6. Меднікова Людмила Петрівна, заступник директора Центру дитячої та юнацької
творчості м. Краснограда Харківської області
7. Ткаленко Оксана Юріївна, вчитель історії Харківської гімназії № 82 Харківської міської
ради Харківської області
8. Риженков Анатолій Володимирович, заступник директора Комунального закладу
«Миколаївський обласний Центр національно-патріотичного виховання, туризму та
краєзнавства учнівської молоді» Миколаївської обласної ради
9. Литовченко Ольга Олександрівна, методист міського центру позашкільної освіти-Мала
академія наук учнівської молоді м. Охтирки Сумської області
10. Никитова Наталія Петрівна, учитель біології НВК м. Мирноград Донецької обл.
11. Бойко Ірина Володимирівна, аспірантка Державного вищого навчального закладу
«Донбаський державний педагогічний університет
Результати голосування – 146 «ЗА», 33 «Утрималися», 9 – не голосували.

ПРОТОКОЛ №1
засідання координаційної ради
від 10.10.2021 р.
Порядок денний засідання
1. Функції та обов’язки членів координаційної ради.
2. Розподіл коштів від благодійних внесків від учасників конкурсу «МАН-Юніор Ерудит».
Присутні :
Білоус Світлана Юріївна – завідувач науково-дослідної експериментальної лабораторії
(філії) НЦ «МАНУ», організатор конкурсу «МАН-Юніор Ерудит» в Україні, кандидат
педагогічних наук
Ворончук Любов Ігорівна, учитель біології та екології Черняхівського ліцею №1
Житомирської області
Кучеренко Наталія Миколаївна, заступник директора Енергодарської малої академії
наук
Козуб Наталія Марківна, методист Херсонського Центру дитячої та юнацької
творчості Херсонської міської ради
Постяк Лілія Василівна, завідувач відділу МАН комунального закладу позашкільної освіти
Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області «Станція юних техніків»
Меднікова Людмила Петрівна, заступник директора Центру дитячої та юнацької
творчості м. Краснограда Харківської області
Ткаленко Оксана Юріївна, вчитель історії Харківської гімназії № 82 Харківської міської
ради Харківської області
Литовченко Ольга Олександрівна, методист міського центру позашкільної освіти-Мала
академія наук учнівської молоді м. Охтирки Сумської області
Бойко Ірина Володимирівна, аспірантка Державного вищого навчального закладу
«Донбаський державний педагогічний університет
1. СЛУХАЛИ. Доповідь С.Ю. Білоус про функції та обов’язки членів координаційної
ради.
В обговоренні взяли участь Ворончук Л.І., Кучеренко Н. М., Меднікова Л.П.,
Ткаленко О.Ю., Бойко І.П.
УХВАЛИЛИ. Доручити членам координаційної ради інтенсифікувати роботу щодо
залучення учнів навчальних закладів до участі в конкурсі МАН-Юніор Ерудит у
регіонах, де фони працюють.
2. СЛУХАЛИ. Пропозиції С.Ю. Білоус, Кучеренко Н.М. щодо розподілу коштів, які
поступають як благодійні внески від учасників конкурсу МАН-Юніор Ерудит.
УХВАЛИЛИ.
 Залишити
суму
мінімального
внеску
на
минулорічному
та
позаминулорічному рівні – в розмірі 25 грн.
 Зважаючи на те, що участь у конкурсі можлива вдвох варіантах – за
допомогою Інтернету (електронна форма) та за допомогою заповнення
бланків відповідей, які надсилаються поштою (паперова форма), залишати з
25 грн. внеску на потреби місцевих координаторів 2 гривні з кожного внеску
для оплати банківських послуг (електронна форма) і 4 гривні для оплати
банківських послуг та пересилання бланків відповідей поштою (паперова
форма).
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