
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 

 

« 11 »  лютого  2022 р.                                                         №  49 

 

 

Про внесення змін до наказу 

Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 26.01.2022 №26 

 

На виконання Указу Президента України від 29.06.1995 №489 «Про 

всеукраїнський конкурс «Учитель року», наказів Міністерства освіти і науки 

України від 31.05.2018 №549 «Про затвердження графіка проведення другого 

туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у 2019-2023 роках» (зі змінами), 

від 29.09.2021 №1034 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

– 2022», відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 №638 (зі 

змінами), листа Міністерства освіти і науки України №1/9-352 від 07.10.2021 

«Про умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2022» та у зв’язку із кадровими змінами 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до наказу Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 26.01.2022 №26 «Про організаційно-практичне 

забезпечення проведення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

– 2022» у 2021/2022 навчальному році» виклавши Cклад фахового журі першого 

туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» у номінації «Біологія» у 

новій редакції, що додається. 

2. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації та Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор  Департаменту   Оксана САКРІЄР 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     Наказ Департаменту освіти і  

                                                                                     науки облдержадміністрації 

                                                                                 від   11.02.2022 №  49 

 

Cклад фахового журі 

першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» 

у номінації  

 

«Біологія» 

Марченко Михайло Маркович, директор Навчально-наукового інституту 

біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету ім. Юрія 

Федьковича, доктор біологічних наук, професор, голова журі (за згодою). 

Антоняк Марина Іллівна, головний спеціаліст відділу дошкільної, 

загальної середньої освіти та цифрової трансформації Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації, заступник голови журі.  

Рибчинський Віталій Михайлович, методист науково-методичного 

центру предметів природничо-математичної та інформаційно-технологічної 

галузей Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 

секретар журі. 

Засимович Надія Станіславівна, учитель біології Чернівецького 

багатопрофільного ліцею №4 Чернівецької міської ради, лауреат 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017», спеціаліст вищої категорії, 

учитель-методист. 

Захарова Марина Віталіївна, методист ресурсного центру підтримки 

інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 

області.  

Буджак Тетяна Віталіївна, учитель біології Чернівецького ліцею №3 

медичного профілю Чернівецької міської ради, лауреат Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2012», спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.  

Шепенюк Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри методики 

викладання природничо-математичних дисциплін Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області.  

 

 

 


