
П Р О Т О К О Л 

спільного засідання фахового журі та оргкомітету 

другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2021» 

  з номінації «Українська мова та література» 

 

“28”      січня      2021 р.   м. Одеса 

 

Усього членів журі _11 чол.    Присутні _11  чол. 

За результатами всіх видів конкурсних завдань члени журі виставили  такі бали: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я  

по-батькові 

Назва закладу освіти, район 

(місто) 

Випробування (кількість балів) Усього 

Конкурсне 

випробування 

«Аналіз 

поетичного 

твору» 

 (30 балів) 

Конкурсне 

випробування  

«Творча 

робота» 

 (30  балів) 

Конкурсне 

випробування 

«Дистанційний 

урок» (60 балів) 

(найбільша 

кількість 

балів ) 

1. Бачу Тетяна Петрівна  Одеська загальноосвітня школа 

№31 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області 

 

9,8 16,7 25,7 52,2 

2. Григорчук Вікторія 

Сергіївна  

Одеський ліцей №9 Одеської 

міської ради Одеської області 

14,1 9,3 36,9 60,3 

3. Гусарська Наталя 

Василівна 

Долинський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Ананьївської районної ради  

Одеської області 

15,4 12,1 33,3 60,8 

4. Мельник Наталія 

Петрівна  

Навчально-виховний комплекс 

«Балтська загальноосвітня школа 

12,9 17,2 27,6 57,7 



І-ІІІ ступенів №1 імені О.Гончара 

– ліцей» Балтської міської ради 

Одеської області 

5. Мельниченко Ольга 

Михайлівна  

Комунальний неприбутковий 

заклад освіти Ізмаїльської міської 

ради «Український ліцей з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов імені 

Т.Г.Шевченка» Ізмаїльського  

району Одеської області  

20,6 19,5 38,1 78,2 

6. Мунтянова Анастасія 

Дмитрівна  

Болградський навчально-

виховний комплекс 

«Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів – ліцей» Болградської 

районної ради Одеської області 

24,5 20 49,6 94,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На підставі виставлених балів ухвалили: 

 

1. Визначити переможцем конкурсу «Учитель року – 2021» 

з номінації   «Українська мова та література» 

 

Мунтянову Анастасію Дмитрівну, 

 

учителя української мови та літератури Болградського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа                 

І-ІІІ ступенів – ліцей» Болградської районної ради Одеської області 

 

2. Друге місце посіла              Мельниченко Ольга Михайлівна,  

учитель української мови та літератури комунального неприбуткового закладу освіти Ізмаїльської міської ради 

«Український ліцей з поглибленим вивченням іноземних мов імені Т.Г.Шевченка» Ізмаїльського  району Одеської 

області  

 

3. Третє місце посіла              Гусарська Наталя Василівна, 

          учитель української мови та літератури Долинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа                         

          І-ІІІ ступенів – гімназія» Ананьївської районної ради  Одеської області 

 

 

 

 

Заступник голови журі конкурсу                                                                      С.А.Свінтковська  

         

Відповідальний секретар журі конкурсу             Л.А.Плетньова 


