




ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації 

від 02.03.2020 №  56 

 

 

Переможці другого (регіонального) туру 

всеукраїнського конкурсу  „Учитель року – 2020” у номінаціях 

„Зарубіжна література”, „Історія”, „Образотворче мистецтво”, 

„Початкова освіта”, „Хімія”  
 

 

Молнар-Сугай 

Марина  

Дмитрівна 

– учитель зарубіжної літератури Хустської  

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 Хустської 

міської ради Закарпатської області 

Алексик  

Олена 

Юріївна 

– учитель історії Хустської спеціалізованої школи                     

І – ІІІ ступенів № 1 ім. А. Волошина Хустської міської 

ради Закарпатської області 

Петрище  

Олена 

Михайлівна 

– учитель образотворчого мистецтва Міжгірської 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської 

районної ради Закарпатської області 

Янковська 

Іванна  

Іванівна 

– учитель початкових класів Стужицької загальноосвітньої 

школи І – ІІ ступенів Великоберезнянської районної  ради 

Закарпатської області 

Боднар  

Георгіна 

Гейзівна 

– учитель хімії Берегівської загальноосвітньої школи                      

І – ІІІ ступенів № 4 з угорською мовою навчання імені 

Лайоша Кошута Берегівської міської ради Закарпатської 

області 

 

Лауреати, які посіли друге місце у другому (регіональному) турі 

всеукраїнського конкурсу  „Учитель року – 2020” у номінаціях  

„Зарубіжна література”, „Історія”, „Образотворче мистецтво”, 

„Початкова освіта”, „Хімія” 

 

Панькович 

Вікторія 

Михайлівна 

– учитель зарубіжної літератури Березниківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Свалявської 

районної ради Закарпатської області 

Ружан  

Валентина 

Олексіївна 

– учитель історії Костринського ліцею 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області 

Розгоні  

Тетяна  

Василівна 

– учитель образотворчого мистецтва Виноградівської 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ № 8 Виноградівської 

районної ради Закарпатської області 

Сливка Мар’яна 

Вікторівна 

– учитель початкових класів Луківської загальноосвітньої 

школи І – ІІ ступенів Іршавської районної ради 

Закарпатської області 
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Олійник  

Мар’яна  

Юріївна 

– учитель хімії  Лазещинської загальноосвітньої школи                   

І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради Закарпатської 

області 
 

 

Лауреати, які посіли третє місце у другому (регіональному) турі 

всеукраїнського конкурсу  „Учитель року – 2020” у номінаціях:  

„Зарубіжна література”, „Історія”, „Образотворче мистецтво”, 

„Початкова освіта”, „Хімія” 

 

Мастяк  

Тетяна  

Юріївна 

– учитель зарубіжної літератури Костринського ліцею 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області 

Ляхович  

Юрій  

Юрійович 

– учитель історії Ужгородської спеціалізованої школи                 

І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних 

мов  Ужгородської міської ради Закарпатської області 

Боднар  

Маріанна 

Іванівна 

– учитель образотворчого мистецтва Лютянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області 

Церкуник 

Наталія 

Петрівна 

– учитель початкових класів Тернівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Тернівської сільської ради 

Тячівського району Закарпатської області 

Щока  

Людмила 

Іванівна 

– учитель хімії Підгірнянської загальноосвітньої школи                  

І – ІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області 

 
 

Фіналісти другого (регіонального) туру 

всеукраїнського конкурсу  „Учитель року – 2020” у номінаціях  

„Зарубіжна література”, „Історія”, „Образотворче мистецтво”, 

„Початкова освіта”, „Хімія” 
 

 

Дмитрищак 

Оксана  

Василівна 

– учитель зарубіжної літератури Мукачівського навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад”                                  

№ 6 Мукачівської міської ради Закарпатської області 

Павлович  

Оксана 

Михайлівна  

– учитель зарубіжної літератури Мужіївської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Берегівської 

районної ради Закарпатської області 

Гевді  

Оксана  

Іванівна 

– учитель історії Тросницької загальноосвітньої школи                 

І – ІІ ступенів Виноградівської районної ради 

Закарпатської області 
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Сасин  

Марія  

Іванівна 

– учитель історії Тарасівської загальноосвітньої школи                 

І – ІІІ ступенів Тарасівської сільської 

ради Тячівського району Закарпатської області 

Калин  

Марина 

Василівна 

– учитель образотворчого мистецтва Монастирецького 

навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа                                

І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області 

Мигович  

Христина  

Іванівна 

– учитель образотворчого мистецтва Стройненської   

загальноосвітньої  школи   І – ІІ ступенів Свалявської 

районної ради Закарпатської області 

Василинець 

Мирослава 

Юріївна 

– учитель початкових класів Виноградівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4  

Виноградівської районної ради Закарпатської області 

Удовицька 

Наталія 

Михайлівна 

– учитель початкових класів Свалявської загальноосвітньої 

школи І – ІІ ступенів № 4 Свалявської районної ради 

Закарпатської області 

Дзямба  

Надія 

Володимирівна 

– учитель хімії та біології Розтоцько-Пастільської  

загальноосвітньої школи I – II ступенів 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області 

Тереля  

Михайло 

Васильович 

– учитель хімії Майданської загальноосвітньої школи             

І – ІІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 

області 
 

 

Учасники другого (регіонального) туру 

всеукраїнського конкурсу  „Учитель року – 2020” у номінаціях:  

„Зарубіжна література”, „Історія”, „Образотворче мистецтво”, 

„Початкова освіта”, „Хімія” 

 

 

Вовканець 

Габріела 

Василівна 

– учитель зарубіжної літератури Солотвинської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 

Солотвинської селищної ради Тячівського району 

Закарпатської області 

Росада 

Мирослава 

Василівна 

– учитель зарубіжної літератури Верхньостуденівського 

навчально-виховного комплексу „Загальноосвітній 

навчальний заклад І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” Міжгірської районної ради Закарпатської  області 

Табахар  

Людмила 

Миколаївна 

– учитель зарубіжної літератури Кобилецько-Полянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Рахівської 

районної ради Закарпатської області 

Федак Лідія 

Людвиківна 

– учитель зарубіжної літератури Тросницької 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Виноградівської 

районної ради Закарпатської області 
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Ільтьо  

Оксана  

Петрівна 

– учитель історії Малораковецької загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради 

Закарпатської області 

Козурак 

Галина  

Петрівна 

– учитель історії Рахівської загальноосвітньої школи                    

І – ІІІ ступенів № 3 Рахівської районної ради Закарпатської 

області 

Рогач  

Неля  

Василівна 

– учитель історії Заломської загальноосвітньої школи                     

І – ІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області 

Євіцький   

Іван  

Іванович 

– учитель трудового навчання та образотворчого 

мистецтва  Діловецької загальноосвітньої школи                             

І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради Закарпатської 

області 

Мучичка 

Катерина 

Василівна 

– учитель образотворчого мистецтва Горондівської 

загальноосвітньої школи   І – ІІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області 

Ньорба-Коцур 

Мирослава 

Володимирівна 

– учитель образотворчого мистецтва Кам'яницької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатської області 

Попов  

Михайло 

Володимирович 

– учитель трудового навчання Жденіївського закладу 

загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Воловецької 

районної ради Закарпатської області 

Фінюк  

Марія  

Сергіївна 

– учитель образотворчого мистецтва Хустської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 Хустської 

міської ради Закарпатської області 

Биркович  

Віта  

Юріївна 

– учитель початкових класів Біласовицького закладу 

загальної середньої освіти  І – ІІ ступенів Воловецької 

районної ради Закарпатської області 

Букачевська 

Тетяна  

Миколаївна 

– учитель початкових класів Хустської спеціалізованої 

школи І – ІІІ ступенів № 3 Хустської міської ради 

Закарпатської області 

Врбата  

Леся  

Ярославівна 

– учитель початкових класів Діловецької загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради 

Закарпатської області 

Касарда  

Наталія  

Іванівна 

– учитель початкових класів Мукачівської  

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 20 імені                         

О. Духновича Мукачівської міської ради Закарпатської 

області 

Кирилюк 

Мирослава 

Степанівна 

– учитель початкових класів Минайської загальноосвітньої 

школи І ступеня Ужгородської районної ради 

Закарпатської області 

Ребриш  

Тетяна 

Григорівна 

– учитель початкових класів Полянської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Полянської сільської ради 

Свалявського  району Закарпатської області 
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Ясінська  

Юліанна 

Анатоліївна 

– учитель початкових класів Берегівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 Берегівської міської ради 

Закарпатської області 

Химишинець 

Наталія 

Степанівна 

– учитель хімії Липецькополянської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Хустської районної державної 

адміністрації  Закарпатської області 

Худанич  

Леся  

Василівна 

– учитель хімії Коритнянської загальноосвітньої школи                

І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської 

області 

 


