
Додаток 

до наказу департаменту  

освіти і науки 

Київської обласної  

державної адміністрації 

від 25.01.2022 № 18 

 

 

Список  

переможців та лауреатів  

першого туру всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2022» 

 

Переможці: 

 

1. Гуназа Леся Миколаївна, учитель інформатики Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. В.О. Сухомлинського 

Броварської міської ради  у номінації «Інформатика»;  

2. Тишковська Алла Петрівна, учитель основ правознавства 

Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Петрівської 

сільської ради Вишгородського району у номінації «Основи правознавства»; 

3. Зрібняк Олена Анатоліївна, учитель  музичного мистецтва 

Калитянської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Калитянської селищної 

ради Броварського району у номінації «Мистецтво»; 

4. Гарбуз Ольга Миколаївна, учитель біології Бориспільської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №3 Бориспільської міської ради у 

номінації «Біологія». 

 

Лауреати: 

 

1. Устименко Оксана Борисівна, учитель інформатики Ірпінської 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №17 Ірпінської міської ради 

Бучанського району; 

2. Чижевська Світлана Миколаївна, учитель   інформатики 

Білоцерківської  спеціалізованої  школи І-ІІІ ст. №12 з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради; 

3. Ясінська Тетяна Миколаївна, учитель   інформатики  Гейсиського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ставищенської селищної ради  

.Білоцерківського  району; 

4. Ткаченко Ігор Миколайович, учитель інформатики Богуславського 

академічного ліцею  №1 Богуславської міської ради Обухівського району;  

5. Ліщук Алла Петрівна – учитель історії та правознавства 

Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради; 
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6. Руденко Тетяна Сергіївна, учитель  історії, основ правознавства, 

громадянської освіти Розаліївського навчально-виховного об'єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Узинської 

міської ради Білоцерківського району; 

7. Касяненко Віталіна Станіславівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи, учитель  історії та правознавства Богуславського навчально-

виховного об'єднання «Ліцей № 3 – Мала академія наук» Богуславської 

міської ради Обухівського району; 

8. Ромашова Наталія Михайлівна, учитель  історії, правознавства та 

громадянської освіти Комунального опорного закладу «Стайківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Ржищівської міської ради Обухівського 

району; 

9. Шевчук Олена Олександрівна, учитель  музичного мистецтва та 

мистецтва Жміївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Іванківської 

селищної ради Вишгородського району; 

10. Субботін Максим Євгенович, учитель музичного мистецтва 

Фастівського академічного ліцею № 2 Фастівської міської ради; 

11. Олійник Людмила Василівна, учитель  музичного мистецтва 

Згурівського навчально-виховного комплексу «Гімназія-загальноосвітня 

школа     І ступеня» Згурівської селищної ради Броварського району; 

12. Руда Тетяна Олександрівна, учитель  музичного мистецтва 

Комунального закладу «Гоголівське навчально-виховне об'єднання «Опорний 

заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти – заклад 

позашкільної освіти»  Великодимерської селищної ради Броварського району; 

13. Науменко Євгенія Олександрівна, учитель  хімії, біології, основ 

здоров'я Фастівського академічного ліцею №2 Фастівської міської ради; 

14. Диптан Ольга Леонідівна, учитель  англійської мови, біології  

Кодаківської загальноосвітньої  школа І-ІІІ ступенів Васильківської міської 

ради  Обухівського району; 

15. Доценко Валентина Олександрівна, учитель   біології 

Бориспільського академічного ліцею імені А. Федорчука Бориспільської 

міської ради; 

16. Єжель Микола Андрійович, учитель біології, хімії Мусійківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іванківської селищної ради  

Вишгородсього району. 


