




 

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО 

    Наказ департаменту освіти і науки 

    обласної   державної   адміністрації 

    від 03.02.2020  № 26 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

з проведення другого (регіонального) туру  

всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2020”  

 

Голова оргкомітету 
СОПКОВА   Г.І – директор департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації, заслужений працівник 

освіти 

Заступники голови оргкомітету: 
СИВОХОП  Я.М. – директор Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

ГНАТКОВИЧ Т.Д. – заступник директора з навчально-методичної роботи 

та моніторингу якості освіти Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат педагогічних наук 

ІВАЦЬ О.М. – заступник директора з науково-дослідної роботи 

та  міжнародної діяльності Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

соціологічних наук 

Секретар оргкомітету 
РАЙХЕЛЬ  Г.Є. – методист кабінету координаційно-методичної 

діяльності Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної  освіти 

Члени оргкомітету: 
БАЯНОВСЬКА М.Р. – завідувач кафедри суспільно-гуманітарної                 

та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

ГАЙОВИЧ  Є.Ф. – завідувач інформаційного центру 

Закарпатського інституту післядипломної  

педагогічної освіти 

ГОЛОМБ О.М. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

ГОРДУЗ Н.О. – завідувач  кабінету дошкільної, початкової                         

та інклюзивної освіти Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук 
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ГРАБАР Є.С. – начальник відділу дошкільної, загальної 

середньої, інклюзивної  та позашкільної освіти 

управління освіти та науки департаменту освіти і 

науки Закарпатської обласної державної адміністрації 

ГРЕБА О.М. – головний спеціаліст відділу дошкільної, 

загальної середньої, інклюзивної та позашкільної 

освіти управління освіти та науки департаменту освіти 

і науки  обласної державної адміністрації 

ДОВГАНИЧ О.С. – заступник начальника управління –  начальник 

відділу вищої, професійно-технічної освіти та науки 

управління освіти та науки департаменту освіти  і 

науки обласної державної адміністрації 

ЖАБЛЯК М.Д. – методист  кабінету  координаційно-методичної 

діяльності Закарпатського інституту післядипломної   

педагогічної  освіти 

ЗЕЛИК  О.І. – головний бухгалтер Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ЛУКАЧ  А.Ю. – завідувач обласного методичного центру при 

департаменті освіти і науки обласної державної 

адміністрації 

МУХОМЕДЬЯ- 

НОВА Н.Б. 

– начальник управління освіти Ужгородської 

міської ради (за згодою) 

ОПАЧКО О.І. – завідувач кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

ОРОС  В.М. – завідувач  кафедри  природничо-математичної 

освіти та інформаційних технологій Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти,  

кандидат фізико-математичних наук 

СЛАВИК О.І. – начальник відділу організаційно-кадрової                

та правової роботи управління фінансово-економічної, 

кадрової, юридичної роботи, бухгалтерського обліку 

та звітності департаменту освіти і науки 

облдержадміністації 

ХОДАНИЧ  Л.П. – завідувач кафедри педагогіки та психології 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук, доцент 

ШЕВЕРЯ  М.М. – заступник директора департаменту –  начальник 

управління освіти та науки департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

ШИМОН  Ю.Ю. – завідувач кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації 

від 03.02.2020  № 26 

 

 

ЖУРІ 

другого (регіонального) туру  

всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2020”  

 

З номінації  „Зарубіжна література” 

 

Голова журі 

РОШКО М.М. – декан факультету іноземної філології                            

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат філологічних наук, доцент (за згодою) 

Заступник голови журі 
ГНАТКОВИЧ Т.Д. 

 

– заступник директора з навчально-методичної 

роботи та моніторингу якості освіти Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат педагогічних наук 

Секретар журі 
ОПАЧКО О.І. – завідувач кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Члени журі: 
ВАРГА  Ю.О. – учитель зарубіжної літератури Верхньоводянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 

Рахівської районної ради Закарпатської області, 

учитель-методист 

ІЛЬТЬО  І.М. – учитель зарубіжної літератури Мукачівського 

навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” № 11 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, учитель-методист 

РОЗМАН І.І. – доцент кафедри англійської філології і методики 

викладання іноземних мов Мукачівського 

державного університету, кандидат педагогічних 

наук (за згодою) 

СЕРБАЙЛО  О.П. – учитель зарубіжної літератури  класичної гімназії 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

учитель-методист 
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З номінації „Історія” 

 
 

Голова журі 
ШНІЦЕР І.О. 

 

– завідувач кафедри модерної історії України                             

та зарубіжних країн факультету історії та 

міжнародних відносин ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат історичних 

наук, доцент (за згодою) 

Заступник голови журі 
МОГОРИТА В.М. – учитель історії Тюшківського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітній навчальний заклад                       

І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 

Міжгірської районної ради Закарпатської області, 

кандидат педагогічних наук, учитель-методист 

Секретар журі 
ШИМОН Ю.Ю. – методист кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, викладач історії та 

суспільствознавства, учитель-методист 

Члени журі: 

КЛЬОФА І.В. – учитель історії Королівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 Виноградівської районної 

ради Закарпатської області, учитель-методист 

МАГА В.В. – учитель історії Чопської загальноосвітньої школи                  

І – ІІІ ступенів  № 2 імені Іштвана Сечені Чопської 

міської ради Закарпатської області, учитель-методист 

ЧЕЧУР М.М. – учитель історії Мукачівського ліцею Мукачівської 

міської ради Закарпатської області  

ЩЕРБА І.І. – учитель історії Ужгородської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 6 ім. В.С. Ґренджі-

Донського Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, учитель-методист 

 

 

З номінації „Образотворче мистецтво” 
 

Голова журі 

 

 

ВОЛОЩУК А.В. – завідувач кафедри культури та соціально-

гуманітарних дисциплін Закарпатської академії 

мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент                     

(за згодою) 
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Заступник голови журі 

ЗЕЙКАН  І.П. – директор Імстичівської загальноосвітньої школи                       

І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради 

Закарпатської області, учитель образотворчого 

мистецтва, учитель-методист  

Секретар журі 
ЖАБЛЯК М.Д. –методист  кабінету координаційно-методичної 

діяльності Закарпатського інституту післядипломної   

педагогічної  освіти, учитель образотворчого 

мистецтва, учитель-методист 

Члени журі: 
ДОБЕЙ Г.М. –  учитель образотворчого мистецтва Ужгородської 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 5                                  

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

учитель-методист 

ПОВХАН М.В. – заступник директора з виховної роботи Худлівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Ужгородської районної ради Закарпатської області, 

учитель  образотворчого мистецтва, учитель-

методист 

ПАПІШ Л.В. – учитель образотворчого мистецтва Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1                         

ім. О.С. Пушкіна Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, учитель-методист 

ШУТКА М.М. – учитель образотворчого мистецтва Воловецького 

закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів 

Воловецької  районної ради Закарпатської області, 

учитель-методист 
 

 

З номінації „Початкова освіта” 
 

Голова журі 
СОПКОВА Г.І. – директор департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації, заслужений працівник 

освіти 

Заступники голови журі: 
РОЗЛУЦЬКА Г.М. – професор кафедри загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, доктор педагогічних 

наук, учитель початкового навчання (за згодою) 

ТОВКАНЕЦЬ Г.В. – завідувач кафедри теорії та методики початкової 

освіти Мукачівського державного університету, 

доктор педагогічних наук, професор (за згодою) 
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Секретар журі 

ГОРДУЗ Н.О. – завідувач кабінету методики дошкільної та 

початкової освіти Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук 

Члени журі: 
ВАГЕРИЧ  К.Ф. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Мукачівського навчально-виховного комплексу 

„Дошкільний навчальний заклад  –  загальноосвітня 

школа І ступеня – гімназія” Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, учитель початкових 

класів 

КІРИК М.Ю. – методист кабінету методики дошкільної та 

початкової освіти Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ЮРИК  О.М. – методист методичного кабінету управління освіти 

Ужгородської міської ради, учитель початкових 

класів 

 

 

 

З номінації „Хімія” 
 

Голова журі 
ОНИСЬКО М.Ю. – завідувач кафедри органічної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук, доцент                                 

(за згодою)  

Заступник голови журі 

ГРАБОВСЬКИЙ О.В. – доцент кафедри природничо-математичної освіти 

та інформаційних технологій Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат біологічних наук, викладач біології та хімії  

Секретар журі 
ГОЛОМБ  О.М. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, учитель хімії 

Члени журі: 
ГАНИЧ  О.В. - – учитель хімії Сторожницької загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 

Закарпатської області, старший учитель 

ГАСИЧ О. П. – методист Комунальної установи „Центр                           

з обслуговування закладів освіти Виноградівського 

району”, учитель хімії, старший учитель 
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МЕЛЕГАНИЧ  О.Д. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Іршавського закладу загальної середньої освіти                        

І – ІІІ ступенів № 1 Іршавської міської ради 

Закарпатської області, учитель хімії, учитель-

методист 

ФЕДАК- 

ПОШТАК Н. В.  

– учитель хімії класичної гімназії Ужгородської 

міської ради Закарпатської області,                        

учитель-методист 
 


