
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

Н А К А З

09.12.2021 Харків № 178

Про затвердження складів журі
першого туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2022»

Відповідно до наказу директора Департаменту науки і освіти Харківської
обласної державної адміністрації від 25 жовтня 2021 року № 147
«Про проведення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2022», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 року
№ 370) (зі змінами), керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склади журі першого туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2022» у номінаціях: «Біологія», «Інформатика», «Мистецтво»,
«Основи правознавства», що додаються.

2. Рекомендувати Департаменту освіти Харківської міської ради
(Ольга ДЕМЕНКО), керівникам місцевих органів управління у сфері освіти
забезпечити участь педагогічних працівників у роботі журі першого туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації –
начальника управління освіти Ольгу АЛФЬОРОВУ.

Директор Департаменту                                                         Анжеліка КРУТОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Департаменту
науки і освіти Харківської обласної
державної  адміністрації
від 09 грудня 2021 року № 179

Склади журі першого туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»

І. Номінація «Інформатика»

1. ОЛЕФІРЕНКО Надія завідувачка кафедри інформатики Харківського
національного педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди, доктор педагогічних наук,
професор, голова журі (за згодою);

2. КОРНІЄНКО Марина вчитель інформатики Харківського приватного
ліцею «Школа «Ранок» Харківської області,
заступник голови журі (за згодою);

3. СТАВИЦЬКИЙ Сергій завідувач Центру медіа та інформаційних
технологій Комунального вищого навчального
закладу «Харківська академія неперервної
освіти», секретар журі (за згодою);

4. ВАСИЛЕНКО Юлія викладач секції інформаційних технологій в
освіті Комунального вищого навчального
закладу «Харківська академія неперервної
освіти» (за згодою);

5. НОСОВА Вікторія здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти Харківського національного
педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди (за згодою);

6. СТАРЧЕНКО Людмила методист Центру медіа та інформаційних
технологій Комунального вищого навчального
закладу «Харківська академія неперервної
освіти» (за згодою);

7. ЧЕТАЄВА Людмила старший викладач кафедри інформатики
Комунального закладу «Харківська
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської
обласної ради (за згодою).



ІІ. Номінація «Основи правознавства»

1. КУЗЬМЕНКО Олександр доцент кафедри права Національного
технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», кандидат
педагогічних наук, голова журі (за згодою);

2. ЛАТИШ Катерина асистент кафедри криміналістики
Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук,
заступник голови журі (за згодою);

3. СІДОРЧУК Валентина методист Центру методичної та аналітичної
роботи Комунального вищого навчального
закладу «Харківська академія неперервної
освіти», секретар журі (за згодою);

4. КИТИЧЕНКО Тетяна старший викладач кафедри
соціально-гуманітарної освіти Комунального
вищого навчального закладу «Харківська
академія неперервної освіти», кандидат
історичних наук (за згодою);

5. КАБАК Олена учитель історії та правознавства Комунального
закладу «Великобабчанський ліцей»
Чугуївської міської ради Харківської області
(за згодою);

6. ЛАНЕВСЬКА Тетяна учитель історії та правознавства Куп’янського
ліцею №˚2 Куп’янської міської ради
Харківської області (за згодою);

7. ПРОЦЕНКО Андрій учитель правознавства Харківської гімназії
№ 47 Харківської міської ради Харківської
області (за згодою).

ІІІ. Номінація «Біологія»

1. ЗАДОРОЖНИЙ
Костянтин

доцент кафедри інженерної екології міст
Харківського національного університету
міського господарства імені  О.М. Бекетова,
кандидат біологічних наук, голова журі
(за згодою);



2. ПІНСЬКИЙ Олександр доцент кафедри ботаніки Харківського
національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди, кандидат педагогічних
наук, заступник голови журі (за згодою);

3. ЗАЙЦЕВА Оксана методист Центру методичної та аналітичної
роботи Комунального вищого навчального
закладу «Харківська академія неперервної
освіти», секретар журі (за згодою);

4. ДРОНОВА Валентина старший викладач кафедри методики
природничо-математичної освіти
Комунального вищого навчального закладу
«Харківська академія неперервної освіти»
(за згодою);

5. ЛОСЄВА Наталія учитель біології Комунального закладу
«Харківський науковий ліцей-інтернат
«Обдарованість» Харківської обласної ради (за
згодою);

6. ПОТАПЕНКО Галина старший викладач кафедри ботаніки
природничого факультету Харківського
національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди (за згодою);

7. УПАТОВА Ірина професор кафедри природничих дисциплін
Комунального закладу «Харківська
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської
обласної ради, доктор педагогічних наук (за
згодою).

ІV. Номінація «Мистецтво»

1. СОКОЛОВА Алла професор кафедри теорії і методики
мистецької освіти та вокально-хорової
підготовки вчителів Харківського
національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди, доктор педагогічних
наук, голова журі (за згодою);



2. БІЛОСТОЦЬКА Ольга доцент кафедри музично-інструментальної
підготовки вчителя Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради, кандидат
педагогічних наук, заступник голови журі
(за згодою);

3. КОСЕНКО Катерина методист центру методичної та аналітичної
роботи Комунального вищого навчального
закладу «Харківська академія неперервної
освіти», секретар журі (за згодою);

4. ЗАБОРКІНА Тетяна учитель музичного мистецтва Харківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 154
Харківської міської ради Харківської області
(за згодою);

5. КІМ Олександр заступник директора з навчально-виховної
роботи, вчитель музичного мистецтва
Комунального закладу «Харківська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 181
«Дьонсурі» Харківської міської ради
Харківської області» (за згодою);

6. РЕШОВА Валентина учитель музичного мистецтва Харкiвської
загальноосвiтньої школи I-III cтупенiв № 36
Харкiвськоi мiськоi ради Харкiвської областi
(за згодою);

7. ЧУРКІНА Вікторія доцент кафедри виховання та розвитку
особистості Комунального вищого
навчального закладу «Харківська академія
неперервної освіти», кандидат
мистецтвознавства (за згодою).

Директор Департаменту                                                         Анжеліка КРУТОВА


