
СПИСОК  

переможців першого туру всеукраїнського конкурсу 

 «Учитель року-2019» 

у номінації «Географія» 

 
Зони 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

переможця 

Місце роботи, посада, педагогічний 

стаж, категорія та педагогічне звання 

І Тарасенко Ірина Олексіївна 

 

учитель географії ліцею №15  

м. Чернігова, педагогічний стаж 9 

років, спеціаліст другої 

кваліфікаційної категорії 

ІІ Дроб’язко Сергій Володимирович  учитель географії опорного закладу – 

Остерська гімназія Остерської міської 

ради; педагогічний стаж    18 років, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, «старший учитель» 

ІІІ Гриценко Наталія Григорівна  

 

учитель географії та історії 

Хмільницького навчально-виховного 

комплексу  

«Загальноосвітній навчальний заклад 

– дошкільний навчальний заклад» 

Чернігівської районної ради,  

педагогічний стаж  16 років, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, «старший учитель» 

ІV Солдатова Марина Юріївна 

 

учитель географії та економіки 

Рудьківського  ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Бобровицької міської ради 

Бобровицького району, педагогічний 

стаж 7 років,  спеціаліст другої 

кваліфікаційної категорії 

V Пазін Валентина Іванівна  

 

учитель географії  Ніжинської  ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 13 Ніжинської міської 

ради, педагогічний стаж 27  років, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії 

VІ Сиводід Світлана Василівна 

 

учитель географії Кукшинської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Ніжинської районної 

ради, педагогічний стаж 24 роки, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії 

VІІ Рудика Сергій Олексійович учитель географії та біології 

Линовицької ЗОШ І – ІІІ ступенів 

Линовицької селищної ради 

Прилуцького району, педагогічний 

стаж 5 років, спеціаліст другої 



кваліфікаційної категорії 

VІІІ Малецька Оксана Василівна учитель географії Кропивненського 

НВК Бахмацького районної ради, 

педагогічний стаж 4 роки, спеціаліст 

ІХ Стахорська Світлана  Павлівна учитель географії  КЗ «Борзнянська 

спеціалізована школа-інтернат  І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням 

окремих предметів та курсів» 

Чернігівської обласної ради, 

педагогічний стаж 27 років, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії , 

«старший учитель» 

Х Кудя Людмила Миколаївна учитель біології та географії 

Новомлинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Височанської сільської ради 

Борзнянського району, педагогічний 

стаж 25 років, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії 

ХІ Косенко Людмила Іванівна учитель географії Срібнянської ЗОШ  

І-ІІІ ступенів Срібнянської селищної 

ради, педагогічний стаж 27 років, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії 

ХІІ Ткаченко Валентина Володимирівна  учитель географії Журавської ЗОШ І-

ІІІ ступенів імені Г.Ф. Вороного 

Варвинської районної ради, 

педагогічний стаж 23 роки, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії, 

«старший учитель» 

ХІІІ Падалиця Валентина Григорівна  учитель географії Чорнотицької ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Сосницької селищної 

ради , педагогічний стаж 28років; 

спеціаліст вищої кваліфікаційної, 

категорії «учитель-методист» 

ХІV Грибовська Наталія Василівна 

 

учитель географії Смичинської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Городнянської міської 

ради , педагогічний стаж 21 рік, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії 

ХV Дяченко Людмила Іванівна 

 

учитель географії та історії 

КЗ «Черешенська спеціалізована 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів» Чернігівської 

обласної ради, педагогічний стаж 26 

років, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії 



ХVІ Юрченко Микола Володимирович  

 

учитель географії Блистівського 

навчально-виховного комплексу 

Новгород-Сіверської районної ради 

Чернігівської області, педагогічний 

стаж 21 рік, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії 

ХVІІ Сивоглаз Наталія Володимирівна учитель географії Новгород – 

Сіверської державної гімназії ім. К.Д. 

Ушинського, педагогічний стаж 18 

років, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, «учитель- 

методист» 

 




