
 

У К Р А Ї Н А 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ 
 

НАКАЗ 

 
10.01.2023                Хмельницький                    № 6 -од 

 

 

Про затвердження складу журі 

першого туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2023» 

 

 

Відповідно до наказу Департаменту освіти, науки, молоді та спорту 

Хмельницької обласної державної адміністрації від 25 листопада 2022 року 

№ 613-од «Про проведення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року-2023», з метою підвищення престижності професії вчителя, виявлення й 

підтримки талановитих педагогічних працівників 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад журі першого туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2023» у номінації «Захист України», «Основи здоров’я», 

«Початкова освіта», «Фізична культура», що додається. 

 

2. Журі першого туру Конкурсу: 

2.1. Здійснити уточнення, конкретизацію, доповнення орієнтовних 

критеріїв оцінювання конкурсних випробувань та встановити максимальну 

кількість балів за кожний критерій. 

2.2. Забезпечити ознайомлення учасників першого туру з критеріями 

оцінювання не пізніше ніж за два тижні до проведення конкурсних 

випробувань. 

2.3. Голові журі кожної номінації забезпечити секретність тем, завдань, 

питань конкурсних випробувань до моменту їх оприлюднення. 

 

3. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти територіальних 

громад відрядити конкурсантів/конкурсанток і членів журі для участі у 

першому турі Конкурсу. 

 

4. Директорам Кам'янець-Подільського ліцею з посиленою                                                            

військово-фізичною підготовкою Хмельницької області (Рощук О.С.),  

Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді 



 
 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора  

Департаменту освіти та науки  

від 10.01.2023 № 6 - од 

 

 

 

СКЛАД  

журі першого туру всеукраїнського конкурсу   

«Учитель року – 2023» 

 

І. Номінація «Захист України» 

 

СТУЖУК 

Юрій Олександрович 

- перший заступник начальника 

Державного ліцею-інтернату з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою імені І.Г. Харитоненка 

Державної прикордонної служби 

України, полковник, голова журі 

 

ЗАДОЯНЧУК  

Олександр Іванович 

- учитель предмета «Захист України»  

Городоцького ліцею № 4 Городоцької 

міської ради Хмельницької області, 

переможець другого (обласного) туру 

конкурсу «Учитель року-2019», 

вчитель-методист, заступник голови 

журі 

 

ЮХИМЧУК  

Андрій Іванович 

- методист науково-методичного центру 

професійного розвитку педагогічних 

працівників з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту 

Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, 

секретар 

 

ДЬОМІН  

Олександр   Михайлович                                                                            

- учитель предмета «Захист України» 

Навчально-виховного комплексу № 10 

м. Хмельницького, вчитель-методист, 

член журі 

 

КОРИЧАК  

Володимир    Михайлович                        

- консультант комунальної установи 

Хмельницької міської ради «Центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників», член журі 

 

 



СВІРІДОВ  

Григорій   Петрович                                       

                                                                

- учитель предмета «Захист України»    

Дунаєвецького ліцею № 1 

Дунаєвецької міської ради Кам'янець-

Подільського району Хмельницької 

області, вчитель-методист, дипломант 

всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року-2016», член журі                                                        

                                                                                    

ТАРНАВСЬКИЙ     

Олександр Ростиславович                                       

                   

- заступник начальника Кам'янець-

Подільського ліцею з посиленою                                                            

військово-фізичною підготовкою 

Хмельницької області, член журі                                                                          

 

ІІ. Номінація «Основи здоров’я» 

 

ВАШЕНЯК 

Ірина Богданівна 

- проректор Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат історичних наук, 

доцент, голова журі 

 

ЮХИМЧУК  

Тетяна Іванівна 

- учитель основ здоров’я Технологічного 

багатопрофільного ліцею з 

загальноосвітніми класами 

м. Хмельницького імені Артема 

Мазура, старший вчитель, відмінник 

освіти України, заступник голови журі 

 

ГІДЖЕЛІЦЬКА  

Тетяна Володимирівна 

- методист науково-методичного центру 

професійного розвитку педагогічних і 

керівних працівників установ і закладів 

дошкільної та загальної середньої 

освіти Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної 

освіти, секретар 

 

БАЙГОТА  

Світлана Віталіївна 

- учитель основ здоров’я Кам’янець-

Подільського ліцею № 12, вчитель-

методист, член журі 

 

БУНЯК  

Діна Віталіївна 

- учитель Дунаєвецького ліцею № 1 

Дунаєвецької міської ради Кам’янець-

Подільського району Хмельницької 

області, старший учитель, переможець 

другого (обласного) туру конкурсу 

«Учитель року-2019», член журі 

 

 



ВОЙТОВИЧ  

Галина Іванівна 

- старший викладач кафедри педагогіки і 

психології Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної 

освіти, член журі 

 

МАРЧУК  

Наталія Володимирівна 

- учитель основ здоров’я Малиницького 

ліцею Розсошанської сільської ради 

Хмельницької області, старший 

вчитель, лауреат ІІ ступеня другого 

(обласного) туру конкурсу «Учитель 

року-2019» 

 

ІІІ. Номінація «Початкова освіта» 

 

ГІДЖЕЛІЦЬКИЙ  

Ігор Казимірович 

- перший проректор Хмельницького 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, голова журі 

 

ГАЛАС  

Антоніна Вікторівна 

- методист науково-методичного центру 

професійного розвитку педагогічних і 

керівних працівників установ і закладів 

дошкільної та загальної середньої 

освіти Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної 

освіти, заступник голови журі 

 

КУЛИК  

Оксана Олександрівна 

- методист науково-методичного центру 

професійного розвитку педагогічних і 

керівних працівників установ і закладів 

дошкільної та загальної середньої 

освіти Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної 

освіти, секретар 

 

КОВАЛЬСЬКА  

Оксана Павлівна 

- завідувачка кафедри теорії і методик 

дошкільної та початкової освіти 

Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат педагогічних наук, член журі 

 

РОМАНОВА  

Оксана Володимирівна 

- старший викладач кафедри теорії і 

методик дошкільної та початкової 

освіти Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат психологічних наук, 

член журі 

 



ФАСТОВА  

Наталія Віталіївна 

- вчитель початкових класів 

Чемеровецького ліцею № 1 

Чемеровецької селищної ради 

Хмельницької області, вчитель-

методист, переможець обласного етапу 

конкурсу «Учитель року-2014», член 

журі 

ШКВИР  

Оксана Леонідівна 

- доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри педагогіки 

Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії 

 

ІV. Номінація «Фізична культура» 

 

ХАРЧУК  

Антоніна Михайлівна 

- проректор Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної 

освіти, голова журі 

 

ШКАРПЕТА  

Віталій Леонідович 

- методист науково-методичного центру 

професійного розвитку педагогічних 

працівників з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту 

Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, 

вчитель фізичної культури 

Хмельницького колегіуму імені 

Володимира Козубняка, вчитель-

методист, заступник голови журі 

 

ПОГОРЖЕЛЬСЬКИЙ 

Едуард Тадеушевич 

- головний спеціаліст Департаменту 

освіти та науки Хмельницької міської 

ради, секретар 

 

БОЙКО  

Тетяна Василівна 

- заступник начальника Хмельницького 

обласного відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту МОН 

України, член журі 

 

БУРЧАК Анатолій 

Володимирович 

 

- інструктор-методист Хмельницького 

обласного центру фізичного виховання 

учнівської молоді 

 

ГОРУН  

Вадим Миколайович 

- вчитель фізичної культури Кам’янець-

Подільського ліцею № 3 кам’янець 

 



 


