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Про склад журі
Міжнародного конкурсу для вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів України та 
освітніх установ української діаспори 
«Українознавчі пріоритети 
навчально-виховного процесу» 
для проведення зовнішнього рецензування 
конкурсних робіт

У рамках виконання наказу «Про організацію та проведення 
Міжнародного конкурсу для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 
України та освітніх установ української діаспори «Українознавчі пріоритети 
навчально-виховного процесу» від 03 жовтня 2017 року № 26 за згодою 
сторін, згідно з договорами про співробітництво з освітніми установами та 
офіційними листами від державних інституцій

Н А К А З У Ю :

1. Створити журі з рецензування розробок уроків за 8 номінаціями у такому 
складі:

від Міністерства освіти і науки України (відповідно до листа 
МОН України від 12.02.2018 за № 2.2-353)

Котусенко Олена Юріївна, головний спеціаліст відділу змісту 
освіти, мовної політики та освіти національних меншин МОН України;

від Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту 
освіти» (відповідно до листа ІМЗО від 13.11.2017 р. за № 21.1/10-2498) 

Михайловська Неля Анатоліївна, начальник відділу наукового та 
навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти 
в Новій українській школі;



від КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» (відповідно 
до договору про співробітництво від 21 березня 2016 р. за №233 та 
листа від КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» від
12.01.2018 р. за№  01/19-21)

Лазаренко Володимир Іванович, завідувач відділу українознавства;
Бегас Ніна Олександрівна, методист відділу українознавства;
Козаченко Олену Євгенівну, методист відділу українознавства 

КВНЗ;
від Інституту післядиилр і ч н о ї  педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка (відповідно до договору про 
співробітництво від 7 грудня 2016 р. № 21 та листа від ІППО 
Київського університету імені Бориса Грінченка від 15.01.2018 за 
№ 12)

Беззуб Юрій Віленович, старший викладач кафедри методики 
суспільно-гуманітарної освіти та виховання, методиста НМЦ 
суспільствознавства та українознавства;

від Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова (відповідно до договору про співробітництво від 1 
грудня 2014 р. № 2 та листа від НПУ ім. М.П. Драгоманова від
30.01.2018 за № 05/18 )

Чабайовська Марія Іванівна, доцент кафедри української мови та 
методики навчання факультету педагогіки і психології;

від Тернопільського обласного комунального інституту 
післядипломної педагогічної освіти (відповідно до договору про 
співробітництво від 03 жовтня 2017 р. № 26 та листа від 
Тернопільського ОКІППО від 05.01.2018 року за № 01-04/17)

Косенко Л.Б., методист, завідувач відділу дошкільної, початкової, 
спеціальної та інклюзивної освіти;

Кондирєва М.М., методист відділу методики навчальних предметів 
та професійного розвитку педагогів;

Пакуляк 1.1., методист відділу методики навчальних предметів та 
професійного розвитку педагогів;

Гайда В.Я., методист відділу методики навчальних предметів та 
професійного розвитку педагогів;

Іванюк Т.Г., методист відділу методики навчальних предметів та 
професійного розвитку педагогів;

Саранчук Н.Р., методист відділу методики навчальних предметів та 
професійного розвитку педагогів;

Хома С.О., методист, завідувач центру виховної роботи, захисту 
прав дитини та громадянської освіти;

від Міжнародної української школи (відповідно до договору про 
співробітництво від 27 листопада 2017 р. за № 1/17 та листа 
Міжнародної української школи від 12.01.2018 за№  13)

Захлібна Світлана Вікторівна, вчитель початкових класів 
Міжнародної української школи;



Бондаренко Юлія Леонідівна, вчитель української мови та
літератури Міжнародної української школи;

від КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області» (відповідно до договору про співробітництво 
від 27 грудня 2016 р. № 23 та листа від КЗ «Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області» 12.01.2018 р. за № 2/4-19)

Демчук Тетяна Мирославівна, вчитель української мови та
літератури Глибоцького ліцею.

Коваль Юлія Степанівна, вчитель української мови та літератури 
Глибоцької гімназії;

Пенюк Людмила Степанівна, методист української мови та
літератури, українознавства Районного методичного кабінету 
Глибоцького району;

Ковальчук Ганна Михайлівна, вчитель української мови та
літератури Заставнівської гімназії;

Дєдов Ігор Никанорович, вчитель історії та українознавства 
Ленковецького НВК Кельменецького району;

Кучерява Людмила Миколаївна, вчитель української мови та 
літератури Сокирянської гімназії;

Чорноброва Орися Анатоліївна, вчитель української мови та 
літератури Колінковецького НВК Хотинського району;

від Управління освіти Голосіївської районної в м. Києві 
державної адміністрації (відповідно до договору про співробітництво 
від 24 січня 2017 р. № 24 та листа Управління освіти Голосіївської 
районної в м. Києві державної адміністрації від 12.01.2018 за № 33)

Довженко Наталія Володимирівна, вчитель образотворчого
мистецтва медичної гімназії № 33 м. Києва;

Грабовська Людмила Миколаївна, вчитель українознавства,
української мови та літератури гімназії № 59 імені О.М. Бойченка м. 
Києва;

Кондратюк Світлана Свгеніївна, вчитель фізики гімназії № 59 імені 
О.М. Бойченка м. Києва;

Малашевич Наталія Іванівна, вчитель біології еколого- 
природничого ліцею № 116 м. Києва;

Жерносєкова Тетяна Валеріївна, вчитель біології еколого- 
природничого ліцею № 116 м. Києва;

Мельничук Олена Іванівна, вчитель початкових класів 
спеціалізованої школи І—III ступенів з поглибленим вивченням 
іноземних мов № 220 м. Києва;

Саінчук Інна Михайлівна, вчитель початкових класів ліцею
«Голосіївський» № 241 м. Києва;

Христюк Василь Трохимович, вчитель географії спеціалізованої 
школи І—III ступенів з поглибленим вивченням української мови та 
літератури № 260 м. Києва;



Лавренчук Тетяна Семенівна, вчитель українознавства, історії та 
правознавства спеціалізованої школи І—III ступенів з поглибленим 
вивченням української мови та літератури № 273 м. Києва;

від Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (відповідно до договору про співробітництво від 
07 вересня 2016 р. № 18 та листа Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти від 19.01.2018 за № 10/1-12/79

Лавріненко Лідія Іванівна, к.іст.н., доцент кафедри педагогіки;
Коропатник Михайло Михайлович, к.іст.н., доцент кафедри

суспільних дисциплін та методики їх викладання;
Зброєва Наталія Борисівна, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки;
Сагач Оксана Михайлівна, к.іст.н., доцент кафедри суспільних 

дисциплін та методики їх викладання;
Антипець Валентина Прохорівна, к.пед.н., доцент кафедри

педагогіки;
Волинець Андрій Андрійович, к.іст.н., ст. викладач кафедри 

суспільних дисциплін та методики їх викладання;
Нестеренко Лідія Олександрівна, к.іст.н., доцент кафедри суспільних 

дисциплін та методики їх викладання;
Оніщенко Оксана Володимирівна, к.іст.н., доцент кафедри

суспільних дисциплін та методики їх викладання;
Пономаревський Станіслав Борисович, д.пед.н., професор, завідувач 

кафедри педагогіки;
Іваненко Людмила Василівна, к.пед.н., старший викладач кафедри 

педагогіки.

Контроль за виконанням наказу покладаю на себе.

Директор


