
 

 
 

 
 

 

19 – 21 березня 2018 року – відбірковий та фінальний етапи: 
 

 

19 березня 2018 року 

 
09

45 
–

  
10

15
 заїзд учасників конкурсу, членів журі;  

10
00 

– 10
45

 реєстрація (читальна та актова зала, ІІІ корпус,                      

м. Ужгород, вул. Волошина, 35, Закарпатський 

інститут післядипломної педагогічної освіти) 

11
00

 – 18
00

 конкурсні випробовування відбіркового етапу:  
тестування з фахової майстерності; 

практична робота 

 місце  проведення: 

Номінація 

„Українська мова  

та  література” 

аудиторія № 2  (корпус І); 

комп’ютерні класи № 1, 2  (корпус ІІ) –  13
00

 – 13
45

 

Номінація  

„Німецька мова” 

ресурсний центр (корпус І);  

комп’ютерні класи № 1, 2 (корпус ІІ) – 14
00

 – 14
45

  

Номінація  

„Фізика” 

аудиторія № 10 (корпус ІV); 

комп’ютерний клас № 1 (корпус ІІ) – 15
00

 – 15
45

 

Номінація  

„Фізична культура” 

аудиторія № 9 (корпус ІV); 

комп’ютерний клас № 2 (корпус ІІ) – 15
00

 – 15
45

 

 

18
00

 – 18
30

 нарада журі   
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20 березня 2018 року     
 

09
30

 – 10
45

 підбиття підсумків відбіркового етапу другого 

(обласного) туру конкурсу, жеребкування (вибір 

тем уроків та черговість проведення) 

 

10
45

 – 12
30

 переїзд у заклади освіти м. Ужгорода                             

та знайомство з класами: 

Номінація 

„Українська мова  

та  література” 

Ужгородська спеціалізована школа  І – ІІІ ступенів 

№ 5 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

(м. Ужгород, Київська набережна, 16) 

Номінація  

„Німецька мова” 

лінгвістична гімназія імені Т.Г. Шевченка 

Ужгородської міської ради Закарпатської області                

(м. Ужгород, набережна Незалежності, 4) 

Номінація  

„Фізика” 

Ужгородська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів     

№ 6 імені В.С.Ґренджі-Донського Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (м. Ужгород, 

вул. Польова, 22) 

Номінація  

„Фізична культура” 

Ужгородська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів                       

№ 20 – ліцей „Лідер” Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (м. Ужгород, вул. Сільвая, 3) 
 

12
30

 – 13
00

 переїзд у Закарпатський інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

 

13
00

 – 18
00

 конкурсні випробовування фінального етапу:  
методичний практикум; 

навчальний проект 

 місце  проведення: 

Номінація 

„Українська мова  

та література” 

аудиторія № 2 (корпус І); 

комп’ютерний клас № 1 (корпус ІІ) – 13
00

 – 14
00  

та 16
00

 – 16
30

 

Номінація  

„Німецька мова” 

ресурсний центр (корпус І); 

комп’ютерний клас № 2 (корпус ІІ) – 13
00

 – 14
00  

та  16
00

 – 16
30

 

Номінація  

„Фізика” 

аудиторія № 10 (корпус ІV); 

комп’ютерний клас № 1 (корпус ІІ) – 13
00

 – 14
00  

та 16
00

 – 16
30

 

Номінація  

„Фізична культура” 

аудиторія № 9 (корпус ІV);  

комп’ютерний клас № 2 (корпус ІІ) – 13
00

 – 14
00  

та 16
00

 – 16
30

 

18
00

 – 18
30

 нарада журі   
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21 березня 2018  року     

 

 

7
30

 – 7
50

  переїзд у заклади освіти м. Ужгорода  

 

8
00

 – 13
30 

  проведення  уроків: 

Номінація 

„Українська мова  

та література” 

Ужгородська спеціалізована школа І – ІІІ 

ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (м. Ужгород, Київська 

набережна, 16), початок о 8
00

 

Номінація 

„Німецька мова” 

лінгвістична гімназія імені Т.Г. Шевченка 

Ужгородської міської ради Закарпатської 

області (м. Ужгород, набережна Незалежності, 

4),  початок о 8
30

 

Номінація  

„Фізика” 

Ужгородська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів № 6 імені В.С. Ґренджі-Донського 

Ужгородської міської ради Закарпатської 

області (м. Ужгород, вул. Польова, 22),                     

початок о 8
30

 

Номінація  

„Фізична культура” 

Ужгородська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів  № 20 – ліцей „Лідер” Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (м. Ужгород, 

вул. Сільвая, 3), початок о 8
30 

 

13
30

 – 14
30

 нарада журі 

 

14
30

 – 15
15 

 переїзд у ПАДІЮН
  

 

15
30

 – 17
00

  урочисте закриття конкурсу, від’їзд 

учасників, журі 
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Голова оргкомітету 

 
СОПКОВА   

Ганна  

Іванівна 

директор департаменту освіти і науки Закарпатської 

обласної державної адміністрації 

 

Заступники голови оргкомітету: 

 
ПАЛЬКО   

Тетяна  

Василівна 

директор Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

БАСАРАБ   

Михайло 

Михайлович 

заступник директора з науково-дослідної роботи                         

та  міжнародної діяльності Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 
ПЕТЕЧУК   

Василь 

Михайлович 

заступник директора з навчально-методичної роботи та 

моніторингу якості освіти Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Секретар оргкомітету 

 
РАЙХЕЛЬ  

Галина  

Євстахіївна 

методист кабінету координаційно-методичної діяльності 

Закарпатського інституту післядипломної   педагогічної  

освіти 

 

Члени оргкомітету: 

 

БАЯНОВСЬКА  

Марія  

Романівна 

завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-

естетичної освіти Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

БУКСАР   

Іванна  

Олексіївна 

методист кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти 

ГАЙНАЛІЙ  

Людмила 

Іванівна 

методист кабінету методики викладання природничо-

математичних дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ГНАТКОВИЧ  

Тетяна  

Дмитрівна 

завідувач кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук 



 

5 

ГРЕБА  

Олеся 

Михайлівна 

головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 

середньої, інклюзивної та позашкільної освіти 

управління освіти та науки департаменту освіти                       

і науки Закарпатської обласної державної адміністрації 

ДУБ   

Володимир 

Іванович 

методист кабінету методики виховної та позашкільної 

роботи Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

ЗЕЛИК   

Оксана  

Іванівна 

головний бухгалтер Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

КАЧУР  

Борис 

Михайлович 

завідувач кафедри менеджменту та інноваційного 

розвитку освіти Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук 

ЛУКАЧ   

Андріана  

Юліївна 

завідувач обласного методичного центру при 

департаменті освіти і науки Закарпатської обласної 

державної адміністрації 

ОРОС   

Віктор 

Михайлович 

завідувач  кафедри  природничо-математичної освіти та 

інформаційних технологій Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти,  кандидат фізико-

математичних наук 

ПОП    

Ірина  

Павлівна 

завідувач інформаційного центру Закарпатського 

інституту післядипломної  педагогічної освіти 

ХОДАНИЧ  

Лідія  

Петрівна 

завідувач кафедри педагогіки та психології 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти 
ШЕВЕРЯ  

Михайло 

Михайлович 

заступник директора департаменту – начальник 

управління освіти та науки департаменту освіти                  

і науки Закарпатської обласної державної адміністрації 
ШТЕРР   

Аттіла 

Адальбертович 

заступник директора департаменту освіти і науки 

Закарпатської обласної державної адміністрації 
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Голова журі 

СОПКОВА   

Ганна  

Іванівна 

директор департаменту освіти і науки Закарпатської 

обласної державної адміністрації, заслужений 

працівник освіти 

 

Заступник голови журі 

ХОДАНИЧ  

Лідія  

Петрівна 

завідувач кафедри педагогіки та психології 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

 

Секретар журі 

ОПАЧКО  

Оксана  

Іванівна 

методист кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти 

 

Члени журі: 

ГНАТКОВИЧ  

Тетяна  

Дмитрівна 

 

завідувач кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук 

КІВЕЖДІЙ  

Олеся  

Василівна 

учитель української мови і літератури Хустської гімназії-

інтернату, учитель-методист, заслужений учитель 

України  

БЕЛЕЙ  

Оксана 

Михайлівна 

учитель української мови і літератури Ужгородської 

загальноосвітньої  школи  І – ІІІ ступенів  № 20 – ліцею  

„Лідер”  Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, вчитель-методист 

МАУРІЦ   

Тетяна  

Іванівна 

учитель української мови і літератури                  

Свалявської гімназії Свалявської районної ради 

Закарпатської області, старший учитель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

   
 

Хомечко  

Любов  

Юріївна 

учитель української мови і літератури Боронявської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області 

Пічкар  

Галина  

Валеріївна 

учитель української мови і літератури Родниківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Полянської сільської 

ради Свалявської району Закарпатської області 

Сай  

Оксана  

Іванівна 

учитель української мови і літератури Свалявської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 Свалявської 

районної Закарпатської області 

Самборин  

Надія  

Василівна 

учитель української мови і літератури Негровецького навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад” імені Василя Росохи 

Міжгірської районної ради Закарпатської області 

Піцура  

Тетяна  

Петрівна 

учитель української мови і літератури Лужанської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Рахівської районної 

ради Закарпатської області 

Палько  

Світлана 

Ярославівна 

учитель української мови і літератури Королівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 Виноградівської 

районної ради Закарпатської області 

Мазур  

Маріанна  

Василівна 

учитель української мови і літератури Тересвянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Тересвянської сільської 

ради Тячівського району Закарпатської області 

Догоміла  

Надія  

Станіславівна 

учитель української мови і літератури Дубрівської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Ужгородської районної 

ради Закарпатської області 

Заяць  

Надія 

Олександрівна 

учитель української мови і літератури Хустської спеціалізованої 

школи І – ІІІ ступенів № 6 Хустської міської ради Закарпатської 

області 

Лендєл  

Алла  

Іванівна 

учитель української мови і літератури Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 ім. Т.Г. Шевченка 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 

Івановчик  

Тетяна  

Ігорівна 

учитель української мови і літератури Костринської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату ІІ – ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області 

Палош  

Наталія  

Іванівна 

учитель української мови і літератури Великоберезької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Берегівської районної 

ради Закарпатської області 

Турдай  

Євгенія  

Вікторівна 

учитель української мови і літератури Берегівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Берегівської міської 

ради Закарпатської області 

Мишанич  

Віталія 

Володимирівна 

учитель української мови і літератури Верхньокоропецької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Мукачівської районної 

ради Закарпатської області 
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Голова журі 

 

ЛАДЧЕНКО 

Мирослава 

Михайлівна 

доцент кафедри німецької філології факультету іноземної 

філології ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат філологічних наук  

 

Заступник голови журі 

 

ЗИМОМРЯ   

Іван  

Миколайович 

в.о. завідувача  кафедри теорії та практики перекладу 

факультету міжнародних економічних відносин                              

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, доктор 

філологічних наук, професор  

 

Секретар журі 

 

БУКСАР 

Іванна  

Олексіївна 

методист кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, викладач німецької мови 

 

Члени журі: 

 

ВЕРЕШ   

Марія  

Тиборівна 

викладач кафедри німецької філології факультету 

іноземної філології ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат філологічних наук    (за згодою) 

ДРАБ   

Юрій  

Іванович 

учитель німецької мови Монастирецького навчально-

виховного комплексу „ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ” 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, старший учитель 

ЗИМОМРЯ  

Марія  

Юріївна 

учитель німецької мови Ужгородської класичної гімназії 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

учитель-методист 

ПАУЛИК  

Мар’яна   

Іванівна 

учитель німецької мови Мукачівської спеціалізованої  

школи І – ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

окремих предметів та курсів Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, старший учитель 
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Шипко  

Марина  

Михайлівна 

учитель німецької мови Березівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області 

Вертеш-Гапак 

Оксана  

Емерихівна 

учитель німецької мови Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради 

Бровко  

Марина  

Михайлівна 

учитель німецької мови Плосківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Полянської сільської ради Свалявського району 

Закарпатської області 

Куля  

Христина 

Омелянівна 

учитель німецької мови Свалявської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 3 Свалявської районної Закарпатської області 

Капущак  

Марина  

Василівна 

учитель німецької мови Міжгірської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області 

Божук  

Іван  

Іванович 

учитель німецької мови Лужанської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради Закарпатської області 

Світлик  

Оксана  

Василівна 

учитель німецької мови навчально-виховного комплексу 

„Хижанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів дошкільний 

навчальний заклад” Виноградівської районної ради 

Закарпатської області 

Гапун  

Ярослава  

Іванівна 

учитель німецької мови Тячівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 імені В.Ґренджі-Донського Тячівської 

міської ради Закарпатської області 

Куцин  

Олеся  

Іванівна 

учитель німецької мови Тересвянської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Тересвянської сільської ради Тячівського району 

Закарпатської області 

Пожо  

Яна  

Василівна 

учитель німецької мови Лінцівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської 

області 

Решетар  

Оксана  

Іванівна 

учитель німецької мови Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 

школа І ступеня – гімназія” Мукачівської міської ради 

Закарпатської обласної ради 

Руська  

Євгенія  

Іванівна 

учитель німецької мови Розтіцько-Пастільської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Великоберезнянської 

районної ради Закарпатської області 

Сабов  

Марія  

Федорівна 

учитель німецької мови Берегівської гімназії Берегівської 

міської ради Закарпатської області 

Федушка  

Марія  

Михайлівна 

учитель німецької мови Тур’я-Реметівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської 

області 

Горгос  

Оксана  

Михайлівна 

учитель німецької мови Червенівської загальноосвітньої школи І 

– ІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської області 
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Голова журі 

ЛАЗУР   

Володимир  

Юрійович 

декан фізичного факультету ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет”, 

доктор фізико-математичних наук, професор  

 

Заступник голови журі 

ХИМИНЕЦЬ   

Василь  

Васильович 

професор кафедри менеджменту та інноваційного 

розвитку освіти Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, доктор 

фізико-математичних наук 

 

Секретар журі 

ГАЙНАЛІЙ   

Людмила  

Іванівна 

методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, викладач фізики  

 

Члени журі: 

БАЧКАЙ  

Олександр 

Георгійович 

учитель фізики Хустської гімназії-інтернату, 

учитель-методист 

КАПРАЛЬ  

Мар’яна  

Михайлівна 

учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, методист 

методичного кабінету управління освіти, учитель-

методист 

КАРБОВАНЕЦЬ 

Мирослав  

Іванович 

заступник декана фізичного факультету, завідувач 

кафедри теоретичної фізики ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет”, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент  

ТОМАШ   

Іванна  

Михайлівна 

учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради, учитель-методист 
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Вакарова  

Тетяна  

Василівна 

учитель фізики Кривського навчально-виховного комплексу 

„Загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів – дошкільного 

навчального закладу” Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області 

Чулак  

Наталія  

Степанівна 

учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 15 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

Коваль  

Іван  

Іванович 

учитель фізики Березниківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Свалявської районної Закарпатської області 

Кіс  

Ярослав  

Іванович 

учитель фізики Міжгірської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 

Міжгірської районної ради Закарпатської області 

Ісевич  

Михайло 

Михайлович 

учитель фізики Стримбівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради Закарпатської 

області 

Пантьо  

Микола 

Миколайович 

учитель фізики Виноградівської гімназії Виноградівської 

районної ради Закарпатської області 

Бурин  

Тетяна  

Михайлівна 

учитель фізики Середнянської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської 

області 

Попович  

Діана 

Володимирівна 

учитель фізики Хустської спеціалізованої школи І – ІІІ 

ступенів № 3 Хустської міської ради Закарпатської області 

Габовда  

Галина  

Федорівна 

учитель фізики Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 20 ім. О.Духновича Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

Панець  

Діана  

Юріївна 

учитель фізики Воловецької загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів Воловецької районної ради Закарпатської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

  
 

 
 

Голова журі 

МАРІОНДА  

Іван  

Іванович 

завідувач кафедри фізичного виховання факультету 

„Здоров’я людини та фізичного виховання”                     

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат  педагогічних наук  

 

Заступник голови журі 

ФЕДОРІШКО  

Андрій  

Андрійович 

старший викладач кафедри фізичного виховання 

факультету „Здоров’я людини та фізичного 

виховання” ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, майстер спорту  

 

Секретар журі 

ДУБ   

Володимир  

Іванович 

методист кабінету методики виховної та позашкільної 

роботи Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти  

 

Члени журі: 

ГЕЙЦІ  

Тихомір  

Тихомірович 

учитель фізичної культури Великоберезької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Берегівської 

районної ради Закарпатської області,  учитель-

методист 

ДУРУНДА  

Тетяна  

Михайлівна 

учитель фізичної культури Міжгірської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи імені 

Августина Волошина Міжгірської районної ради 

Закарпатської області, старший учитель 

ДЬОРКА  

Михайло   

Павлович 

учитель фізичної культури Мукачівського навчально-

виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад 

– загальноосвітня школа І ступеня – гімназія” 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, 

учитель-методист 

ХМАРА  

Юрій  

Михайлович 

учитель фізичної культури Копашнівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської 

області, учитель-методист  
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Мельник  

Нікіта 

Миколайович 

учитель фізичної культури Ужгородської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 19 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

Сочко  

Уляна  

Михайлівна 

учитель фізичної культури Солочинської загальноосвітньої 

школи І – ІІ ступенів Свалявської районної Закарпатської 

області 

Мандзюк 

Анатолій 

Анатолійович  

учитель фізичної культури Лужанської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради 

Закарпатської області 

Богаш  

Юрій  

Юрійович 

учитель фізичної культури навчально-виховного 

комплексу „Хижанська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів дошкільний навчальний заклад” Виноградівської 

районної ради Закарпатської області 

Носа  

Наталія 

Михайлівна 

учитель фізичної культури Калинівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Калинівської сільської ради 

Тячівського району Закарпатської області 

Кувік  

Іван  

Олексійович 

учитель фізичної культури Шишлівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 

Закарпатської області 

Мазур  

Ірина  

Йосипівна 

учитель фізичної культури Хустської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 2 Хустської міської ради 

Закарпатської області 

Сєдих  

Олександра 

Валентинівна 

учитель фізичної культури Мукачівського навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад” № 10 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 

Уманець  

Віталій 

Миронович 

учитель фізичної культури Костринської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату ІІ – ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області 

Шпеник  

Оксана  

Золтанівна 

учитель фізичної культури Берегівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 Берегівської міської ради 

Закарпатської області 

 

 


