
СПИСОК  

переможців першого туру всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року-2019» 

у номінації «Основи здоров’я» 

 
Зони 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

переможця 

Місце роботи, посада, педагогічний 

стаж, категорія та педагогічне звання 

І Шулик Оксана Анатоліївна учитель предмета «Основи здоров’я» 

Чернігівського колегіум №11 

Чернігівської міської ради 

педагогічний стаж 22 роки, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії 

категорія, «старший учитель» 

ІІ Кобрін Анастасія Сергіївна 

 

учитель предмета «Основи здоров'я» 

КЗ «Седнівський навчально-виховний 

комплекс Чернігівської районної ради 

Чернігівської області» 

педагогічний стаж 6 років, спеціаліст 

ІІІ Римарєва Наталія Петрівна учитель предмета «Основи здоров’я» 

опорного закладу «Деснянський НВК 

«гімназія – ЗОШ І ступеня» 

Деснянської селищної ради,  

педагогічний стаж 25 років, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії, 

«старший учитель» 

ІV Ляшенко Оксана Сергіївна 

 

учитель предмета «Основи здоров’я» 

Кропивнянського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-

ІІ ступенів Ніжинської районної ради, 

педагогічний стаж 17 років, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії 

V Дітковська Олена Володимирівна 

 

учитель біології  та предмета «Основи 

здоров’я» Бобровицького ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №2 Бобровицької міської 

ради Бобровицького району, 

педагогічний стаж 15 років, спеціаліст 

першої кваліфікаційної категорії 

VІ Петренко  Людмила Миколаївна учитель біології та хімії  КЗ 

«Борзнянська спеціалізована школа-

інтернат  І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів та 

курсів» Чернігівської обласної ради, 

педагогічний стаж 25 років, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії 

VІІ Федорченко Тетяна Миколаївна учитель біології Великозагорівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Плисківської 

сільської ради , педагогічний стаж 21 



рік, спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії 

VІІІ Чернявська  Ірина Василівна учитель предмета «Основи здоров’я» 

Блистівського  ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів Менської міської ради, 

педагогічний стаж  9 років, спеціаліст 

другої кваліфікаційної категорії 

ІХ Черненко Ірина Олександрівна  

 

учитель історії Рогізківського НВК 

«ЗНЗ І-ІІІ ступенів» Сновської міської 

ради , педагогічний стаж 4 роки, 

спеціаліст 

Х Шульга Інна Михайлівна Учитель предмета «Основи здоров’я» 

Блистівського навчально-виховного 

комплексу Новгород-Сіверської 

районної ради,  педагогічний стаж 16 

років, спеціаліст першої  

кваліфікаційної категорії 

ХІ Тимохович Анна Вікторівна вчитель предмета «Основи здоров’я» 

Новгород-Сіверської державної 

гімназії ім. К.Д.Ушинського,  

педагогічний стаж 7 років, спеціаліст 

другої кваліфікаційної категорії 

ХІІ Нечитайло Наталія Петрівна 

 

учитель хімії, біології, предмета 

«Основи здоров’я» Сергіївської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Прилуцької районної 

ради, педагогічний стаж 18 років, 

спеціаліст першої  кваліфікаційної 

категорії 

ХІІІ Леоненко Валентина Петрівна, учитель біології та предмета «Основи 

здоров’я» Озерянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Варвинської районної ради,  

педагогічний стаж 23 роки, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії, 

«старший учитель» 

Х ІV Коваленко Наталія Вікторівна учитель предмета «Основи здоров’я» 

та інформатики Дігтярівської  ЗОШ  І-

ІІІ ступенів Срібнянської  селищної 

ради,  педагогічний стаж 11 років, 

спеціаліст другої кваліфікаційної 

категорії 
 




