
УКРАЇНА

Ч Е Р Н ІГ ІВ С Ь К А  О БЛ А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ  

У П Р А В Л ІН Н Я  О С В ІТ И  І Н А У К И  

Н А К А З

ВІД 2021 р. Чернігів № ______

Про проведення першого туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -  2022»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 
29 вересня 2021 року № 1034 «Про проведення всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -2022» , відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс 
«Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
11 серпня 1995 року № 638 (зі змінами), листа Міністерства освіти і науки 
України від 07 жовтня 2021 року № 1/9-532 «Про умови та порядок проведення 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2022» та з метою підвищення 
престижності професії вчителя, виявлення й підтримки талановитих 
педагогічних працівників області

н а к а з у ю :

1. Провести у 2021-2022 навчальному році всеукраїнський конкурс 
«Учитель року -  2022» (далі -  Конкурс) у номінаціях «Біологія», 
«Інформатика», «Мистецтво», «Основи правознавства» із дотриманням 
законодавства України в частині запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 
8АЯ8-СоУ-2.

2. Затвердити склад організаційного комітету першого туру Конкурсу, що 
додається.

3. Затвердити склад журі першого туру Конкурсу, що додається.

4. Оргкомітету першого туру Конкурсу:

1) здійснити організаційне забезпечення першого туру Конкурсу;

2) забезпечити проведення першого туру Конкурсу в два етапи: 
відбірковий у січні 2022 року (дистанційно) та фінальний у лютому 2022 року 
(очно або дистанційно), враховуючи епідеміологічну ситуацію в регіоні.
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5. Журі першого туру Конкурсу:

1) підготувати завдання для конкурсних випробувань;

2) визначити переможця і двох лауреатів (II та III місце) на основі 
рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час 
конкурсних випробувань фінального етапу.

6. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К. Д. Ушинського (ректор Анатолій Заліський):

1) забезпечити організаційний та науково-методичний супровід підготовки 
й проведення першого туру Конкурсу у відповідних номінаціях згідно з 
умовами та порядком проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  
2022», визначених листом Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 
2021 року № 1/9-532 «Про умови та порядок проведення всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року -  2022»;

2) затвердити кошторис витрат на організацію та проведення Конкурсу;

3) оприлюднити результати першого туру Конкурсу в засобах масової 
інформації та на сайті Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

4) надіслати подання на учасників другого туру Конкурсу на електронну 
адресу усЬуІе1_гоки@ ukr.net до 01 березня 2022 року.

7. Управлінню освіти Чернігівської міської ради (начальник 
Василь Білогура) сприяти створенню належних умов в закладах загальної 
середньої освіти м. Чернігова для проведення конкурсного випробування 
«Урок» згідно з додатком.

8. У порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування забезпечити участь педагогічних працівників у першому турі 
Конкурсу.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
Олену Соронович.

Микола КОНОПАЦЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної державної 
адміністрації

ІУМ- 2021 року № .3#

СКЛАД
організаційного комітету першого туру всеукраїнського конкурсу

«Учитель року -  2022»

КОНОПАЦЬКИИ 
Микола Анатолійович

СОРОНОВИЧ 
Олена Юріївна

ЗАЛІСЬКИЙ 
Анатолій Андрійович

БОИКО
Лідія Михайлівна

ЗЛОБІНА 
Олена Олексіївна

начальник Управління освіти і науки Чернігівської 
обласної державної адміністрації,
голова оргкомітету

заступник начальника Управління -  начальник 
відділу загальної середньої та корекційної освіти, 
заступник голови оргкомітету

ректор Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти
імені К. Д. Ушинського, заступник голови 
оргкомітету

методист відділу координації методичної роботи та 
професійного розвитку керівних кадрів 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

завідувач відділу виховної роботи та позашкільної 
освіти Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти
імені К. Д. Ушинського

ЛИСЕНКО 
Ірина Василівна

проректор з науково-методичної роботи 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

ЛІТОШ
Юрій Миколайович

завідувач відділу природничо-математичних 
дисциплін Чернігівського обласного інституту
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ПІСЛЯ д и п л о м н о ї педагогічної ОСВІТИ

СУК
Андрій Петрович

ФАРБАК
Тетяна Миколаївна

ШУЛЬГА 
Інна Вячеславівна

імені К. Д. Ушинського

старший викладач кафедри природничо- 
математичних та інформаційно-комунікаційних 
технологій в освіті Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К. Д. Ушинського

завідувач відділу суспільно-філологічних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

завідувач відділу координації методичної роботи та 
професійного розвитку керівних кадрів 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

Ректор Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічне 
освіти імені К.Д. Ушинського Анатолій ЗАЛІСЬКИИ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної 
державної адміністрації

іЗ, Н. 2021 року № Ш

СКЛАД
журі першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2022»

Номінація «Біологія»

МЕХЕД
Ольга Борисівна

ПОКРИШЕНЬ 
Дмитро Анатолійович

завідувач кафедри біології Національного 
університету «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, 
доцент, голова лсурі

КУЦЕНКО 
Олена Анатоліївна

ЛАВСЬКА 
Алла Анатоліївна

НИКИТЕНКО 
Галина Володимирівна

НІКИТЕНКО
Наталія Вікторівна

учитель Чернігівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 29 Чернігівської міської 
Чернігівської області, учитель-методист

ради

учитель Опорного закладу -  Менська гімназія 
Менської міської ради Корюківського району 
Чернігівської області, учитель-методист

учитель Опорного закладу -  Остерська гімназія 
Остерської міської ради Чернігівської області, 
учитель-методист

методист відділу природничо-математичних 
дисциплін Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти
імені К. Д. Ушинського

Номінація «Інформатика»
*

завідувач кафедри природничо-математичних 
дисциплін та інформаційно-комунікаційних 
технологій в освіті Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти
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БАРАНОВА 
Олена Єгорівна

ГОЛОВАН 
Людмила Михайлівна

КОВАЛЕНКО 
Оксана Іванівна

СЕРДЮК 
Людмила Іванівна

ГРИСЮК 
Олена Миколаївна

БУЛАНЕНКО 
Людмила Віталіївна

БУСЛО 
Алла Іванівна

ДВОРИК
Юрій Феодосійович

СОРОКА 
Ірина Миколаївна

імені К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, 
доцент, голова журі

методист відділу природничо-математичних 
дисциплін Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти
імені К. Д. Ушинського

учитель Чернігівського ліцею з посиленою військово- 
фізичною підготовкою, учитель-методист

учитель Чернігівської спеціалізованої
загальноосвітньої школи № 2 І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням іноземних мов Чернігівської 
міської ради, учитель-методист

учитель Талалаївського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради 
Прилуцького району, учитель-методист

Номінація «Мистецтво»

викладач вокально-хорового відділу Чернігівської 
міської школи мистецтв імені Любомира Боднарука, 
викладач-методист, кандидат педагогічних наук, 
доцент, голова журі

учитель Вознесенського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад» Киселівської 
сільської ради Чернігівського району, старший 
учитель

учитель гімназії № 31 художньо-естетичного 
профілю, старший учитель

доцент кафедри інструментально-виконавської 
підготовки Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук

*

методист відділу виховної роботи та позашкільної 
освіти Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти
імені К. Д. Ушинського



Номінація «Основи правознавства»

ПУЗИРНИЙ
Вячеслав
Феодосійович

ЛЕОНТІЄВА 
Людмила Василівна

ПЛОТНИКОВА
Валентина
Володимирівна

ПОЦЕЛУЙКО 
Юлія Іванівна

ЮЗВИК
Лілія Олександрівна

професор кафедри публічного та приватного права 
Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Національного університету «Чернігівська 
політехніка», доктор юридичних наук, професор, 
голова журі

учитель Макошинського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Менської міської ради Чернігівської 
області, учитель-методист

учитель комунального закладу «Городнянський 
ліцей № 2 »  Городнянської міської ради Чернігівської 
області, учитель-методист

методист відділу суспільно-філологічних дисциплін 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

заступник директора з навчально-виховної роботи 
Прилуцької гімназії № 1 імені Георгія Вороного 
Прилуцької міської ради Чернігівської області

Ректор Чернігівського обласного 
інституту ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ педагогічної
освіти імені К. Д. Ушинського ( / /  / ;  п 0  Анатолій ЗАЛІСЬКИЙ



Додаток
до наказу Управління освіти і 
науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації

'И~ 2021 року № 3 $

Список закладів загальної середньої освіти м. Чернігова, 
на базі яких планується проведення конкурсного випробування

«Урок»

№ з/п Назва закладу загальної середньої 
освіти

Номінація

1. Чернігівська спеціалізована 
загальноосвітня середня школа № 1 з 
поглибленим вивченням іноземних мов 
Чернігівської міської ради

Біологія

2. Ліцей № 15 Інформатика
3. Гімназія № 31 художньо-естетичного 

профілю
Мистецтво

4. Чернігівський колегіум № 11 
Чернігівської міської ради;
Чернігівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 19 Чернігівської міської 
ради

Основи правознавства

Ректор Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського натолій ЗАЛІСЬКИИ


