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ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ - БУТИ! 



ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ 
БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (2004)

Освітня галузь «Мови і літератури»
Освітня галузь «Мови і літератури» складається з мовного і літературно-
го компонентів, кожен з яких має свої складові. Зокрема, до мовного
компонента входять: українська мова, мови національних меншин, іно-
земні мови, а до літературного – українська, зарубіжна, рідна (якщо
вона не є українською) літератури (літературна освіта). 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ 
БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (2011)

Освітня галузь «Мови і літератури»
Освітня галузь складається з мовного і літературного компонентів. 
До мовного компонента належать українська мова, мови національних
меншин (мова навчання і мова вивчення), іноземні мови, а до літератур-
ного – українська література, світова література і літератури
національних меншин. 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ 
БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. ПРОЄКТ (2019)

Мовно-літературна освітня галузь
12. Мовно-літературна освітня галузь охоплює українську мову, мови
відповідних корінних народів і національних меншин, літератури, укра-
їнська мова та література для корінних народів і національних меншин
(для мов Європейського союзу та кримськотатарської мови), іншомов-
ну освіту.

ДЕ ПОДІЛИСЯ В ПРОЄКТІ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ
ТАКІ КОМПОНЕНТИ, ЯК УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА І ЗАРУБІЖНА 
ЛІТЕРАТУРА? 

Чому українська мова як окремий компонент є? Чому мови
корінних народів і національних меншин як окремий компонент є? 
А української літератури і зарубіжної літератури як окремих ком-
понентів НЕМАЄ?! 

Катастрофічну для України помилку необхідно виправити! 
Українська література, зарубіжна література повинні залишитися
окремими компонентами (складниками, галузями) мовно-літе-
ратурної освіти! 

ЗАЛИШТЕ ДІТЯМ НАЙКРАЩІ КНИЖКИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ! 

З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
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ВІД РЕДАКЦІЇ
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА – В ЕПІЦЕНТРІ ОСВІТИ

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ
Шановні читачі!
12 червня 2019 року на сайті Міністерства освіти і науки України було опубліковано для громад-

ського обговорення ПРОЄКТ нового Державного стандарту базової середньої освіти. Він викликав
бурхливу реакцію в соціальних мережах, серед учителів, науковців, батьків та учнів. Вона була
cпричинена тим, що вперше за історію Незалежної України з Державного стандарту зникла ціла
галузь (а відповідно і предмет) «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА», що має свою специфіку, особливу методи-
ку, яка передбачає роботу з оригінальними (іноземними мовами) художніми творами і українськими
перекладами творів різних країн і народів. Зарубіжна література, яка вже багато років прилучає укра-
їнських учнів до найкращих книжок класики й сучасності, до світових духовних здобутків, чомусь опи-
нилася під загрозою зникнення в процесі реформ у середній освіті. 

Уже декілька тижнів триває активне обговорення ПРОЄКТУ. Учасники направляють свої зауважен-
ня й пропозиції до Міністерства освіти і науки України. Фахова преса не може стояти осторонь таких
важливих подій. Тому всеукраїнський журнал «Зарубіжна література в школах України» сьогодні пуб-
лікує всі матеріали, які з’явилися з різних боків – і з боку Міністерства освіти і науки України, і з боку
освітян. Сподіваємося, що СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ допоможе вдосконалити ПРОЄКТ і зберегти
предмет «зарубіжна література» в школах України. Без найкращих книжок світу не можна побудувати
вільну й демократичну Україну!

Дмитро Лебедь, 
головний редактор і видавець журналу «Зарубіжна література в школах України»
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ПРОЄКТ
Опубліковано 12 червня 2019 р. на сайті

Міністерства освіти і науки України
https://mon.gov.ua/ua/news/ministerstvo-osvi-

ti-i-nauki-ukrayini-proponuye-dlya-gromadskogo-
obgovorennya-proyekt-derzhavnogo-standartu-

bazovoyi-serednoyi-osviti

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від              2019 р. № 
Київ

Про затвердження Державного стандарту
базової середньої освіти

Відповідно до частини першої статті 31
Закону України “Про загальну середню освіту”
Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державний стандарт базової
середньої освіти, що додається.

2. Установити, що Державний стандарт базо-
вої середньої освіти застосовується з 1 вересня
2022 р. для учнів, які навчаються за програмами
дванадцятирічної повної загальної середньої
освіти.

3. Визнати такою, що втратила
чинність, Постанову Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. № 1392 “Про затвер-
дження Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти” (Офіційний вісник
України, 2012 р., № 11, ст. 400). 

4. Міністерству освіти і науки вжити заходів
для своєчасного розроблення та затвердження
типових освітніх програм для учнів закладів
загальної середньої освіти з метою забезпечення
впровадження Державного стандарту базової
середньої освіти, затвердженого цією постано-
вою.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її
опублікування, крім пункту 2, який набирає чин-
ності з 01 вересня 2029 року.

Прем'єр-міністр України    В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від                  р.      № 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ 
базової середньої освіти

1. Цей Державний стандарт визначає вимоги
до обов’язкових результатів навчання та компе-
тентностей здобувачів освіти (додатки 1-11)
загальний обсяг їх навчального навантаження у
базовому навчальному плані базової середньої
освіти (додатки 12-17).

2. У цьому Державному стандарті терміни
вживаються у такому значенні: 

1) базова середня освіта – другий рівень
повної загальної середньої освіти, який відповідає
другому рівню Національної рамки кваліфікацій; 

2) загальні результати навчання –
сукупність знань, умінь, навичок, способів мис-
лення, поглядів, цінностей, інших особистісних
якостей здобувачів базової освіти, що відповіда-
ють загальним цілям освітньої(іх) галузі(ей); 

3) змістова лінія – тематична єдність, яка
окреслює внутрішню структуру та систематизує
конкретні очікувані результати кожної освітньої
галузі; 

4) обов’язкові результати навчання – сукуп-
ність знань, умінь, навичок, способів мислення,
поглядів, цінностей, інших особистісних якостей
здобувачів базової освіти, які відповідають
загальним результатам навчання та які можна
ідентифікувати, кількісно оцінити й виміряти, вка-
зують на рівень розвитку кожного вміння на
завершення циклу (5-6 кл. і 7-9 кл.); 

5) освітня галузь – складник змісту освіти, що
відображає певну сферу вивчення або об’єднує
споріднені сфери.

Інші терміни вживаються у значенні, наведе-
ному у Законах України “Про освіту”, “Про загаль-
ну середню освіту”.

3. Цей Державний стандарт є основою для
розроблення типових та інших освітніх програм.
Освітні програми, що розробляються на основі
типових освітніх програм, не потребують окремо-
го затвердження Державною службою якості
освіти України.

Державний стандарт базової середньої освіти. 
ПРОЄКТ. 

Мовно-літературна галузь

Офіційні документи Офіційні документи 
Міністерства освіти і науки України Міністерства освіти і науки України 
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На основі освітніх програм розроблюються
навчальні програми, у яких визначено опис очіку-
ваних результатів навчання з навчального пред-
мета (інтегрованого курсу), перелік та послідов-
ність вивчення тем навчального матеріалу,
рекомендації щодо кількості годин на кожну тему,
розподіл тем за роками навчання та кількістю
годин, відведених на вивчення навчального
предмета (інтегрованого курсу). 

4. Метою базової середньої освіти є всебіч-
ний розвиток, навчання, виховання здобувачів
освіти, виявлення їх обдарувань, розвиток талан-
тів, здібностей, компетентностей та наскрізних
умінь, необхідних для соціалізації, свідомого жит-
тєвого вибору, самореалізації, відповідальності,
трудової діяльності та громадянської активності,
дбайливого ставлення до родини, власної країни
та довкілля.

Реалізація мети базової середньої освіти
ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах, як:

1) визнання обдарованості кожної особистос-
ті, що забезпечується рівним доступом до освіти,
забороною будь-яких форм дискримінації або
відокремлення здобувачів освіти на основі попе-
реднього відбору; 

2) радість пізнання, що зумовлюється вико-
ристанням в освітньому процесі дослідницької та
проєктної діяльності; 

3) розвиток вільної особистості через під-
тримку самостійності, незалежного мислення та
впевненості в собі; 

4) здоров’я та добробут шляхом формування
здорового способу життя і створення умов для
гармонійного фізичного та психоемоційного роз-
витку; 

5) безпека, завдяки створенню атмосфери
довіри і взаємоповаги, перетворенню закладу
освіти на безпечне місце, де запобігають насиль-
ству і булінгу (цькуванню); 

6) утвердження людської гідності через вихо-
вання чесності, відваги, наполегливості, доброти,
справедливості; 

7) плекання любові до рідного краю, україн-
ської культури; 

8) формування активної громадянської пози-
ції та шанобливого ставлення до Української дер-
жави.

5. Базова середня освіта має такі цикли, як
адаптаційний (5-6 класи) та базове предметне
навчання (7-9 класи), що враховують вікові особ-
ливості розвитку та потреби здобувачів і дають
можливість забезпечити подолання розбіжнос-
тей у досягненнях, зумовлених готовністю до
здобуття освіти. 

6. Вимоги до обов’язкових результатів
навчання визначаються з урахуванням компетен-
тнісного підходу до навчання.

7. До ключових компетентностей належать:

1) вільне володіння державною мовою, що
передбачає вміння усно і письмово висловлюва-
ти свої думки, почуття, чітко та аргументовано
пояснювати факти, а також любов до читання,
відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для
ефективного спілкування та культурного самови-
раження, готовність вживати українську мову як
рідну в різних життєвих ситуаціях; 

2) здатність спілкуватися рідною (у разі від-
мінності від державної) та іноземними мовами,
що передбачає активне використання рідної
мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема
в побуті, освітньому процесі, культурному житті
громади, можливість розуміти висловлювання
іноземною мовою, спілкуватися нею у відповід-
них ситуаціях, оволодіння навичками міжкультур-
ного спілкування; 

3) математична компетентність, що передба-
чає здатність розвивати й застосовувати матема-
тичне мислення для вирішення широкого спектру
проблем у повсякденному житті; моделювання
процесів та ситуацій із застосуванням матема-
тичних відношень та вимірювань, усвідомлення
ролі математичних знань та вмінь в особистому і
суспільному житті людини; 

4) компетентності у галузі природничих наук,
техніки і технологій, що передбачають здатність і
готовність застосовувати відповідний комплекс
знань і методологій для пояснення світу природи,
визначення питань та формулювання висновків
на основі отриманої інформації; розуміння змін,
спричинених людською діяльністю, і відповідаль-
ність особи як громадянина за наслідки цієї
діяльності; 

5) інноваційність, що передбачає здатність
особи долати труднощі та реагувати на зміни,
відкритість до нових ідей, ініціювання змін у
близькому середовищі (клас, заклад освіти, гро-
мада тощо), спроможність визначати й ставити
перед собою цілі, мотивувати себе та розвивати
в собі стійкість і впевненість, щоб займатися
навчанням упродовж усього життя та досягати
успіхів у ньому; 

6) екологічна компетентність, що передбачає
усвідомлення основи екологічного природоко-
ристування, дотримання правил природоохорон-
ної поведінки, ощадного використання природ-
них ресурсів, розуміючи важливість збереження
природи для сталого розвитку суспільства; 

7) інформаційно-комунікаційна компетен-
тність, що передбачає впевнене, критичне й від-
повідальне використання цифрових технологій
для розвитку і спілкування, здатність безпечного
та етичного використання засобів інформаційно-
комунікаційної компетентності у навчанні та
інших життєвих ситуаціях; 

8) навчання впродовж життя передбачає
здатність до визначення власних потреб у плані
розвитку компетентностей, застосування різних
способів розвитку компетентностей, пошуку
можливостей для навчання й розвитку, спромож-
ність вчитися й працювати як у колективі, так і



самостійно, організовувати своє навчання, оці-
нювати його й ділитися його результатами з
іншими, шукати підтримки, коли вона потрібна.

9) громадянські (a) та соціальні компетен-
тності (б) пов’язані з ідеями демократії, справед-
ливості, рівності, прав людини, добробуту та здо-
рового способу життя, усвідомленням рівних
прав і можливостей, що передбачають:

а) спроможність діяти як відповідальний гро-
мадянин та брати повноцінну участь у громад-
ському й суспільному житті, зокрема школи та
класу, спираючись на розуміння соціальних, еко-
номічних і політичних понять та сталого розвитку,
критичне оцінювання основних подій національ-
ної, європейської та світової історії, а також пова-
гу до прав людини й верховенства права, поціно-
вування культурного розмаїття  різних народів та
ідентифікацію себе як громадянина України .

б) виявлення поваги до інших та толерантності,
уміння конструктивно співпрацювати, співчувати
та діяти в конфліктних ситуаціях, зокрема пов’яза-
них з різними проявами дискримінації, дбайливе
ставлення до особистого, соціального й фізичного
добробуту та здоров’я, дотримання здорового
способу життя; розуміння правил поведінки й спіл-
кування, що є загальноприйнятими в різних спіль-
нотах і середовищах, спроможність діяти в умовах
невизначености та багатозадачности; 

10) культурна компетентність, що передбачає
здатність до розуміння й пошанування творчого
способу вираження та передачі ідей та смислів в
різних культурах і через різні види мистецтва й
інші культурні форми; розуміння, розвиток і вира-
ження власних ідей та відчуття своєї ролі в сус-
пільстві в різні способи і в різних умовах; 

11) підприємливість та фінансова грамот-
ність, що передбачають ініціативність, спромож-
ність використовувати можливості та реалізову-
вати ідеї, перетворюючи їх на цінності для інших,
уміння вирішувати проблеми, готовність брати
відповідальність за власні рішення, здатність
працювати в команді заради планування та здійс-
нення проєктів, які мають культурну, суспільну
або комерційну цінність.

8. Основою формування ключових компетен-
тностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які
мотивують до навчання, знання та вміння, які
формуються в різному освітньому середовищі
(закладі освіти, родині), різноманітних соціаль-
них ситуаціях і зумовлюють формування ставлен-
ня до них.

9. Спільними (наскрізними) для всіх ключових
компетентностей є такі вміння, як читання з розу-
мінням, уміння висловлювати власну думку усно і
письмово, критичне та системне мислення, твор-
чість, ініціативність, здатність логічно обґрунто-
вувати позицію, вміння конструктивно керувати
емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення,
розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими
особами.

10. Вимоги до обов’язкових результатів
навчання та компетентностей здобувачів освіти
визначено за такими освітніми галузями:

мовно-літературна (українська мова, мови•
відповідних корінних народів і національних мен-
шин; літератури; українська мова та література
для корінних народів і національних меншин (для
мов Європейського союзу та кримськотатарської
мови), іншомовна освіта); 

математична; •
природнича; •
технологічна; •
інформатична; •
соціальна і здоров’язбережувальна; •
громадянська та історична; •
мистецька; •
фізкультурна.•

11. Компетентнісний потенціал кожної освіт-
ньої галузі забезпечує формування всіх ключових
компетентностей.

Для кожної освітньої галузі визначено мету та
загальні результати навчання здобувачів освіти в
цілому. За ними впорядковано обов’язкові
результати навчання здобувачів освіти, які є
основою для їх подальшого навчання на наступ-
ному рівні загальної середньої освіти.

Обов’язкові результати навчання (додатки 
1-11) мають індекси, у яких 

скорочений буквений запис означає освітню
галузь, до якої належить обов’язковий результат
навчання,

цифра на початку індексу вказує на порядко-
вий номер року навчання (класу),

перша цифра після буквеного запису до крап-
ки означає порядковий номер загальної цілі, на
реалізацію якої спрямований обов’язковий
результат,

цифра після крапки означає порядковий
номер загального результату, з яким співвідно-
ситься обов’язковий результат. 

12. Мовно-літературна освітня галузь охоп-
лює українську мову, мови відповідних корінних
народів і національних меншин, літератури, укра-
їнська мова та література для корінних народів і
національних меншин (для мов Європейського
союзу та кримськотатарської мови), іншомовну
освіту.

Метою вивчення української мови, мов відпо-
відних корінних народів і національних меншин,
літератур, української мови та літератури для
корінних народів і національних меншин є форму-
вання комунікативної, читацької та інших ключових
компетентностей; розвиток особистості здобува-
чів освіти засобами різних видів мовленнєвої
діяльності; здатності спілкуватися українською
мовою, мовами відповідних корінних народів і
національних меншин для духовного, культурного і
національного самовираження, користуватися
ними в особистому і суспільному житті, міжкуль-
турному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого
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досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібнос-
тей.

Здобувач/здобувачка освіти:
взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і

використовує інформацію для досягнення життє-
вих цілей у різних комунікативних ситуаціях; 

сприймає, аналізує, інтерпретує, критично
оцінює інформацію в текстах різних видів, медіат-
екстах та використовує її для збагачення свого
досвіду; 

висловлює думки, почуття та ставлення, взає-
модіє з іншими особами письмово та в режимі
реального часу, дотримується норм літературної
мови; 

досліджує індивідуальне мовлення для влас-
ної мовної творчості, спостерігає за мовними
явищами, аналізує їх.

Метою іншомовної освіти є формування іншо-
мовної комунікативної компетентності для безпо-
середнього та опосередкованого міжкультурного
спілкування, що забезпечує розвиток інших клю-
чових компетентностей та задовольняє різні жит-
тєві потреби здобувачів освіти.

Здобувач/ здобувачка освіти:
сприймає інформацію, висловлену інозем-

ною мовою в умовах безпосереднього та опосе-
редкованого міжкультурного спілкування, та кри-
тично оцінює таку інформацію; 

розуміє прочитані іншомовні тексти різних
видів для отримання інформації або емоційного
задоволення, використовує прочитану інформа-
цію та критично оцінює її; 

надає інформацію, висловлює думки, почуття
та ставлення, взаємодіє з іншими особами усно,
письмово та в режимі реального часу, використо-
вуючи іноземну мову.

Обов’язкові результати навчання здобувачів
освіти з мовно-літературної освітньої галузі
визначено у додатках 1-3.

(…) 

21. Базовий навчальний план базової загаль-
ної середньої освіти визначає загальний обсяг
навчального навантаження здобувачів освіти та
дає цілісне уявлення про зміст і структуру базової
загальної середньої освіти як другого рівня
загальної середньої освіти, встановлює погодин-
не співвідношення між освітніми галузями за
роками навчання, визначає гранично допустиме
тижневе навантаження здобувачів освіти та
загальну щорічну кількість годин за освітніми
галузями.

Для учнів з особливими освітніми потребами
(з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового
апарату, інтелектуального розвитку, тяжкими
порушеннями мовлення, затримкою психічного
розвитку), які здобувають початкову освіту у спе-
ціальних закладах (класах) загальної середньої
освіти, базовий навчальний план визначає кіль-

кість годин для проведення корекційно-розвит-
кової роботи.

22. Базовий навчальний план має такі шість
варіантів: 

для закладів загальної середньої освіти з
українською мовою навчання (додаток 12); 

для закладів загальної середньої освіти з
навчанням мовою відповідного корінного народу
або національної меншини (додаток 13); 

для спеціальних закладів (класів) загальної
середньої освіти з українською мовою навчання
дітей з особливими освітніми потребами (дода-
ток 14); 

для спеціальних закладів (класів) загальної
середньої освіти з навчанням мовою відповідно-
го корінного народу або національної меншини
(додаток 15); 

для спеціальних закладів загальної середньої
освіти для дітей з порушеннями інтелектуального
розвитку з українською мовою навчання (додаток
16); 

для спеціальних закладів загальної середньої
освіти для дітей з порушеннями інтелектуального
розвитку навчанням мовою відповідного корінного
народу або національної меншини (додаток 17).

23. Заклади загальної середньої освіти з
навчанням мовою відповідного корінного народу
або національної меншини самостійно здійсню-
ють розподіл навчального навантаження між
мовою відповідного корінного народу або націо-
нальної меншини та іноземною мовою, відобра-
жаючи це в навчальному плані. За рішенням
педагогічної ради, зокрема у разі, коли мова
національної меншини є офіційною мовою ЄС, ця
мова може вивчатися також як іноземна.
Українська мова як державна в таких закладах
загальної середньої освіти вивчається за освітні-
ми програмами, які враховують мовну підготовку
здобувачів освіти та спорідненість між рідною і
державною мовами.

24. На підставі базового навчального плану
може здійснюватися часткова інтеграція різних
освітніх галузей, що відображається в типових
освітніх програмах, освітній програмі закладу
загальної середньої освіти. 

25. Базовий навчальний план має інваріан-
тний і варіативний складники. Інваріантний
складник є обов’язковим для всіх закладів
загальної середньої освіти. Виключення з інварі-
антного складника будь-якої з освітніх галузей є
неприпустимим, оскільки порушує цілісність
базової середньої освіти і наступність з профіль-
ною середньою освітою.

Інваріантний складник базового навчального
плану для спеціальних закладів (класів) передба-
чає проведення корекційно-розвиткової роботи,
напрями та змістове наповнення якої визнача-
ються з урахуванням особливостей психофізич-
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ного розвитку дітей з особливими освітніми
потребами.

Кожна освітня галузь передбачає обов’язкову
корекційно-розвиткову роботу.

Варіативний складник базового навчального
плану розподіляється закладом загальної серед-
ньої освіти самостійно, враховуючи особливості
організації освітнього процесу та індивідуальних
освітніх потреб здобувачів освіти і відображаєть-
ся в освітній програмі такого закладу.

26. Варіативність змісту базової середньої
освіти забезпечується також шляхом запровад-
ження резервного часу в освітній програмі закла-
ду загальної середньої освіти, що сприяє, зокре-
ма, задоволенню освітніх потреб здобувачів
освіти, вирівнюванню їх досягнень, розвитку
наскрізних умінь.

27. Заклади загальної середньої освіти з
навчанням мовами відповідних корінних народів

та національних меншин для реалізації мовно-
літературної освітньої галузі додатково можуть
використовувати години варіативного складника
базового навчального плану.

28. Вимірювання навчальних досягнень здо-
бувачів освіти відбувається шляхом 

формувального оцінювання, яке допомагає
відстежувати особистісний розвиток здобувачів
освіти і хід опановування ними навчального
досвіду як основи компетентності, вибудовувати
індивідуальну траєкторію особистості,

підсумкового оцінювання, під час якого
навчальні досягнення здобувачів освіти співвід-
носяться з обов’язковими результатами навчан-
ня, визначеними цим Державним стандартом. 

Завдання для Державної підсумкової атеста-
ції здобувачів освіти розробляються з урахуван-
ням компетентнісного підходу.

____________________
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Додаток 1
до Державного стандарту

ВИМОГИ
до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з мовно-літературної освітньої галузі 

(українська мова, мови відповідних корінних народів та національних меншин; літератури)

Загальні
результати
навчання здо-
бувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

5–6 класи 7–9 класи
1. Взаємодія з іншими особами усно, сприйняття і використання інформації для досягнення життєвих цілей у
різних комунікативних ситуаціях

Сприймає
усну інфор-
мацію

слухає висловлення у формі діалогу та моноло-
гу, сприймаючи подану в достатньо вільному
темпі інформацію відповідного обсягу на відо-
му і частково нову тематику; 
реагує на почуте, уточнюючи важливі для розу-
міння почутого деталі; розпізнає типові невер-
бальні засоби, які вказують на наявність прихо-
ваного змісту повідомлення [6 МОВ 1.1]

слухає інформацію з кількох джерел відповідно-
го обсягу на відому й нову тематику, озвучену у
вільному темпі; 
бере активну участь у комунікації, використо-
вуючи деякі прийоми комунікативної взаємодії
відповідно до мети і ситуації спілкування;роз-
пізнає прихований зміст повідомлення, вира-
жений невербально [9 МОВ 1.1]

Перетворює
усну інфор-
мацію в різні
форми пові-
домлень

переказує повідомлення стисло й вибірково з
увагою до окремих значущих деталей;створює
прості плани, конспекти почутого відповідно до
поставленого завдання;
з допомогою або самостійно добирає графічні
засоби передавання інформації, створюючи
типові схеми, таблиці, комікси [6 МОВ 1.2]

переказує повідомлення в різний спосіб відпо-
відно до мети і ситуації спілкування; 
створює складні плани, конспекти почутого;
самостійно добирає графічні засоби переда-
вання інформації, за потреби вносячи відповід-
ні зміни [9 МОВ 1.2]

Виокремлює
усну інфор-
мацію

виокремлює відповідно до поставленого зав-
дання або самостійно визначених цілей інфор-
мацію з одного чи кількох джерел (зокрема
медіа) для створення власного висловлення; 
визначає окремі деталі, що сприяють або зава-
жають комунікації; розуміє чітко сформульовані
аргументи в повідомленні [6 МОВ 1.3]

виокремлює відповідно до самостійно визначе-
них цілей інформацію з одного чи кількох дже-
рел (зокрема медіа), у тому числі з недостатньо
структурованих повідомлень, доречно викорис-
товує її;визначає істотні деталі, що сприяють
або заважають комунікації; розуміє складну
аргументацію в доповіді/ лекції [9 МОВ 1.3]

Аналізує та
інтерпретує
усну інфор-
мацію

визначає основну тему й окремі мікротеми,
ідею, важливі деталі повідомлення, ознаки
неповноти інформації; 
ураховує інші думки, виявляючи в них спільне й
відмінне; 
встановлює зв'язок між змістовими частинами
повідомлення, якщо такий зв'язок очевидний;
к оментує зміст і називає характерні особли-
вості форми повідомлення, у загальних рисах

визначає тему й мікротеми, основну й окремі
побічні ідеї, розрізняє важливі і другорядні
деталі повідомлення щодо їхньої ролі для розу-
міння почутого; 
встановлює зв'язок між фрагментами частково
неповної й неструктурованої інформації, вира-
женої різними способами або наданої з одного
чи кількох джерел;
визначає та прогнозує взаємовплив елементів
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пояснюючи їх взаємозалежність;
визначає і формулює мету повідомлення;
пов’язує, зіставляє почуте із власними
спостереженнями, життєвим досвідом;
визначає окремі факти і судження;
зіставляє зміст почутого з інформацією,
наданою невербально [6 МОВ 1.4]

форми і змісту повідомлення в мінливих ситуаціях
спілкуваннях; 
визначає мету мовця і передбачає комунікатив-
ний намір співрозмовника для побудови стратегії
конструктивної комунікації;
проєктує почуте на власний та суспільно-історич-
ний досвід;
розрізняє основні факти і судження;
розуміє підтекст у повідомленні, зокрема вираже-
ний невербально [9 МОВ 1.4]

Оцінює усну
інформацію

висловлює своє ставлення до змісту пові-
домлення (зокрема до достовірності,
новизни наявної в ньому інформації, з
погляду відповідності власним уподобанням
і поглядам);
коментує форму повідомлення з погляду
дотримання основних правил спілкування;
обґрунтовує свою позицію щодо почутого
повідомлення, покликаючись на його зміст,
власний досвід і відомі авторитетні джере-
ла;
визначає окремі сильні та слабкі позиції
співрозмовника з огляду на мету комунікації
та склад аудиторії [6 МОВ 1.5]

висловлює свою думку щодо наданої в повідом-
ленні інформації, в тому числі частково неповної
та неструктурованої, з одного чи кількох джерел,
визначаючи її достовірність, новизну, несупереч-
ливість, відповідність своїм переконанням, погля-
дам;коментує окремі аспекти форми повідомлен-
ня (відповідно до ситуації спілкування та
соціокультурних норм);
обґрунтовує свою позицію щодо почутого пові-
домлення з увагою до окремих деталей, покли-
каючись на його зміст, власний досвід та окремі
джерела (які вважає авторитетними);
визначає позицію співрозмовника/ мовця, зага-
лом оцінюючи її переваги та недоліки, ступінь
досягнення мети комунікації з урахуванням сус-
пільно-культурного контексту [9 МОВ 1.5]

Висловлює і
захищає власні
погляди, ідеї
переконання

висловлює в типових жанрових формах
мовлення власні погляди стосовно поруше-
ної теми в знайомих життєвих ситуаціях,
підкріплюючи їх кількома аргументами та
наводячи доречні приклади з власного або
чужого досвіду;здійснює конструктивну
комунікацію, зважаючи на можливість
неповноти або суперечливості інформації,
враховуючи інші думки;
дотримується основних вимог до структуру-
вання логіки викладу, базових принципів
етики спілкування, норм літературної вимо-
ви [6 МОВ 1.6]

висловлює у різних жанрових формах мовлення
власні погляди, ідеї, переконання, підкріплюючи їх
посутніми аргументами та наводячи доречні при-
клади з власного або суспільного досвіду;здійс-
нює конструктивну комунікацію, зважаючи на
можливість неповноти або суперечливості інфор-
мації, враховуючи інші думки, розрізняючи окремі
елементи маніпуляції та пропаганди, демон-
струючи готовність до зміни позиції за умови
отримання достатньої аргументації;
дотримується вимог до структурування логіки
викладу, принципів етики спілкування, норм літе-
ратурної вимови [9 МОВ 1.6]

Використовує
вербальні та
невербальні
засоби під час
представлення
своїх думок

супроводжує власне мовлення явно вира-
женими індивідуальними невербальними
засобами спілкування відповідно до осо-
бистих потреб, ситуації та етикету;пояснює
вибір окремих засобів;інтонує власне мов-
лення, акцентуючи важливі для конкретної
комунікативної ситуації змістові та емоційні
елементи повідомлення;доречно викорис-
товує у власному мовленні основні засоби
художньої виразності й пояснює функції
деяких із них [6 МОВ 1.7]

прогнозує, здійснює та обґрунтовує самостійний
вибір вербальних та невербальних (в тому числі
неявно виражених) засобів, пристосовує їх до
індивідуальних потреб, ситуації спілкування для
досягнення комунікативної мети, враховуючи
соціальний і культурний контекст;контролює
вияви невербальної комунікації, застосовує типові
стратегії спілкування;модифікує використання
інтонаційних засобів залежно від комунікативної
ситуації;використовує засоби художньої вираз-
ності для вироблення власного стилю спілкування
[9 МОВ 1.7]

Регулює 
власний
емоційний
стан

описує емоційний стан (свій та інших) з ува-
гою до його відтінків; 
пояснює очевидні причини емоційного
стану в типових життєвих ситуаціях, вияв-
ляючи емпатію;
керує власними емоціями в діалозі, вико-
ристовуючи прості типові мовні кліше;
збагачує міжособистісну комунікацію пози-
тивними емоціями, використовуючи потріб-
ні вербальні й невербальні засоби;
доречно й ефективно використовує форму-
ли мовленнєвого етикету, характерні для
типових ситуацій [6 МОВ 1.8]

аналізує і прогнозує різні емоційні реакції (свої та
інших), які виникають у процесі спілкування; 
пояснює очевидні й виявляє окремі приховані
причини емоційних станів у різних життєвих
ситуаціях, виявляючи емпатію; 
розпізнає маніпулювання емоціями та протистоїть
їм;
керує власними емоціями в типових ситуаціях
спілкування;
позитивно впливає на емоційний стан учасників
групової комунікації для досягнення визначеної
мети, використовуючи потрібні вербальні й
невербальні засоби;
доречно використовує формули мовленнєвого
етикету, цінуючи власну культурну традицію та
виявляючи повагу до інших [9 МОВ 1.8]
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2. Сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів, медіатекстах та
використання її для збагачення свого досвіду

Сприймає
текст

розпізнає основні складники (заголо-
вок, бібліографічні дані, зміст, анотацію
тощо) джерела інформації (друковано-
го чи цифрового), пояснює їх функції й
використовує відповідно до потреб;
розпізнає основні виражальні засоби;
відповідно до мети застосовує основні
види читання (ознайомлювальне,
вивчальне, вибіркове) текстів/медіат-
екстів певного стилю і жанру відповід-
ного обсягу на відому й частково нову
тематику; виразно читає художні тек-
сти, акцентуючи на значущих компо-
нентах змісту;знаходить явну чи прихо-
вану інформацію з одного чи кількох
джерел відповідно до поставленого
завдання [6 МОВ 2.1]

ефективно використовує складники джерела інформації
(друкованого чи цифрового) відповідно до мети читання;
застосовує різні види критичного читання текстів/ меді-
атекстів на відому та нову тематику, в тому числі фраг-
ментарних і неструктурованих; 
виразно читає художні тексти, демонструючи власне
розуміння змісту прочитанного;
знаходить явну чи приховану інформацію з одного чи
кількох джерел відповідно до власних потреб, долаючи
ймовірні труднощі, які об'єктивно заважають читанню 
[9 МОВ 2.1]

Аналізує та
інтерпретує
текст

визначає основні порушені в тексті
проблеми, пов'язуючи їх із життєвим
досвідом; 
розрізняє відому і нову, головну і дру-
горядну, очевидну й виражену опосе-
редковано інформацію, розрізняє
факти і судження в тексті/ медіатексті;
визначає тему та мікротеми, основну
думку тексту /медіатексту;
інтегрує інформацію, надану в різний
спосіб (текстову, графічну, числову
тощо) в межах одного або кількох тек-
стів/ медіатекстів;
робить висновки на основі одного або
кількох текстів/ медіатекстів; 
характеризує деякі особливості струк-
тури та мовного оформлення типових
текстів/ медіатекстів, що належать до
різних стилів і жанрів [6 МОВ 2.2]

визначає порушені в тексті проблеми, коментуючи їх
крізь призму власного досвіду та культурно-історичного
контексту; обґрунтовує актуальність прочитанного;роз-
різняє очевидну та приховану інформацію; добирає
аргументи для спростування чи підтвердження їх; роз-
різняє об'єктивні факти і суб'єктивні судження в тексті/
медіатексті;визначає взаємозв’язок між темою, мікроте-
мами та основною думкою тексту/ медіатексту; порів-
нює тексти подібної тематики; інтегрує інформацію,
надану в різний спосіб (текстову, графічну, числову
тощо) в межах одного або кількох текстів/ медіатекстів
(в тому числі й у гіпертекстах в цифровому середовищі),
включаючи її в контекст особистого та суспільного досві-
ду;робить висновки на основі самостійно обраних, в
тому числі фрагментарних і неструктурованих текстів/
медіатекстів; визначає зв'язок між компонентами змісту,
структури та мовним оформленням текстів/ медіатекс-
тів, що належать до різних стилів і жанрів;
розпізнає мовні засоби, що відображають культурно-
історичну належність тексту/ медіатексту, елементи
індивідуального стилю автора [9 МОВ 2.2]

Збагачує
естетичний 
та емоційно-
чуттєвий 
досвід 

аналізує емоційний стан персонажів,
їхні вчинки для моделювання власної
поведінки та формування базових
морально-етичних норм; виявляючи
емпатію і толерантність, висловлює
власні почуття, емоції, ставлення до
зображених у тексті людей, подій,
ситуацій; висловлює враження від
сприймання тексту/ медіатексту, пояс-
нюючи їхній вплив на формування влас-
ного естетичного смаку [6 МОВ 2.3]

аналізує причини виникнення емоційного стану і комен-
тує вчинки персонажів у контексті власного й суспільно-
го досвіду для моделювання власної поведінки, форму-
вання власних переконань, морально-етичних
цінностей;
висловлює власні враження від сприймання текстів/
медіатекстів, аналізуючи наявні в них виражальні засо-
би; визначає естетичну цінність тексту/медіатексту в
культурно-історичному контексті [9 МОВ 2.3]

Оцінює 
текст

висловлює та обґрунтовує власне став-
лення до наданої в тексті/ медіатексті
інформації, спираючись на текст/ меді-
атекст;визначає надійність і достовір-
ність інформації, наводячи окремі дока-
зи з тексту і власного досвіду,
зважаючи на думки інших;
висловлює свою думку про окремі
особливості структури та мовного
оформлення тексту щодо їхньої ролі у
вираженні змісту тексту/ медіатексту 
[6 МОВ 2.4]

аргументовано висловлює власне ставлення до наданої в
тексті/ медіатексті інформації, спираючись на текст/ меді-
атекст та інші джерела;визначає актуальність і несупереч-
ливість інформації на основі власного досвіду, критично
сприймаючи думки інших; висловлює свою думку про
особливості структури та мовного оформлення тексту
щодо їхньої ролі у вираженні змісту тексту/ медіатексту;
висловлює судження про роль і місце тексту/ медіатексту
в культурно-історичному контексті; виявляє в тексті/меді-
атексті ознаки маніпулятивного впливу; співвідносить
зміст і мовне оформлення власного тексту з текстами
інших з метою його вдосконалення [9 МОВ 2.4]

Обирає 
тексти 
для читання

обирає з допомогою або самостійно
текст залежно від мети читання й наво-
дить окремі аргументи свого вибору;
добирає з поданого переліку і викорис-
товує потрібні джерела, які вважає
надійними [6 МОВ 2.5]

самостійно обирає тексти відповідно до мети читання; 
укладає перелік потрібних джерел і використовує їх, зва-
жаючи на актуальність і достовірність інформації; 
самостійно визначає критерії добору і способи пошуку
інформації [9 МОВ 2.5]
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Перетворює 
текстову 
інформацію

перетворює тексти/ медіатексти словесно
(переказ, конспект тощо), графічно (схема,
таблиця тощо);
трансформує графічну інформацію на основі
одного джерела в текстову [6 МОВ 2.6]

перетворює тексти/медіатексти словесно,
узагальнюючи, доповнюючи, скорочуючи
інформацію (реферат, тези тощо), графічно
(діаграма, модель тощо); 
трансформує графічну інформацію на основі
кількох джерел в текстову [9 МОВ 2.6]

Читає 
творчо

експериментує з текстом/ медіатекстом за
аналогією, за потреби звертаючись за допо-
могою до інших (змінює персонажів, перека-
зує текст/ медіатекст з позиції іншого оповіда-
ча);
створює елементи власного медіатексту на
основі прочитаного (кадри фільму, сцени вис-
тави, блог тощо);
вибирає з-поміж відомих йому окремі способи
використання сприйнятого тексту / медіатекс-
ту [6 МОВ 2.7]

експериментує з текстом/ медіатекстом само-
стійно за визначеним напрямом (переказує
текст в іншому культурно-історичному контек-
сті, створює фанфіки, буктрейлери тощо);
створює власний медіатекст на основі прочи-
таного (статтю у Вікіпедії тощо);
самостійно добирає і використовує деякі спо-
соби творчого експериментування з текстом/
медіатекстом, зважаючи на власні потреби та
мету та усвідомлюючи творчі ризики 
[9 МОВ 2.7]

3. Висловлювання думок, почуттів та ставлення, взаємодія з іншими особами письмово та в режимі реального
часу, дотримання норм літературної мови

Створює 
письмові 
висловлювання

пише розбірливо в темпі, який дає змогу запи-
сати власну думку та інформацію з різних дже-
рел;
створює невеликі за обсягом тексти/ медіат-
ексти визначених типів, стилів і жанрів, урахо-
вуючи мету та адресата; 
висловлює власну думку щодо знайомих тем,
спираючись на власний життєвий досвід, зіс-
тавляючи її з думками інших;
оформлює власне висловлювання відповідно
до усталених норм, враховуючи основні заса-
ди академічної доброчесності;
добирає потрібні мовні засоби виразності,
дотримуючись основних мовно-стилістичних
норм;
створює самостійно медіатексти, використо-
вує прості форми їх презентації [6 МОВ 3.1]

пише, ураховуючи фактор адресата, за потре-
би використовуючи окремі прийоми скорочен-
ня мовлення; 
створює розлогі тексти/ медіатексти різних
типів, стилів і жанрів, пов'язуючи різні ідеї та
аргументуючи (обстоюючи) власну позицію
щодо самостійно визначеної проблеми;офор-
млює власне висловлювання відповідно до
усталених норм, дотримуючись принципів ака-
демічної доброчесності (зокрема авторського
права);
добирає виражальні мовні засоби відповідно
до мовно-стилістичних норм, виявляючи окре-
мі риси індивідуального стилю;
створює самостійно медіатексти, використо-
вує різні форми їх презентації відповідно до
мети й особливостей адресата [9 МОВ 3.1]

Взаємодіє 
в режимі 
реального 
часу

створює невеликі типові повідомлення/ меді-
атексти в захищених цифрових сервісах і соц-
мережах щодо проблем, пов’язаних з особис-
тим досвідом та освітньою діяльністю;
бере участь в онлайн-взаємодії (зокрема під
час роботи над проєктом) з кількома учасника-
ми для виконання простих завдань;
бере участь в онлайн-дискусіях, розпізнаючи
розбіжності в думках й толерантно обстоюючи
власну позицію, дотримуючись базових норм
етикету;
дотримується основ безпечної поведінки в
цифровому просторі та основних засад акаде-
мічної доброчесності [6 МОВ 3.2]

створює типові дописи/ медіатексти (зокрема
використовуючи гіпертекстові покликання) в
цифровому середовищі для обговорення осо-
бистісних і певних соціально значущих питань;
бере участь в онлайн-взаємодії, виконуючи
різні ролі в невеликих групах і використовуючи
типові стратегії співпраці в різних ситуаціях;
бере участь в онлайн-дискусіях, зокрема вис-
тупає в ролі її організатора та модератора; 
розпізнає розбіжності в думках, толерантно
обстоює власну позицію, дотримуючись ети-
кету, засад академічної доброчесності, зва-
жаючи на міжкультурне розмаїття;
дотримується основ безпечної поведінки в
цифровому просторі, розпізнає деякі прояви
маніпулятивних впливів у цифровому просторі
та уникає їх [9 МОВ 3.2]

Редагує 
письмові 
тексти

виявляє і виправляє помилки, допущені в тек-
сті, спираючись на засвоєні мовні норми;
аналізує та вдосконалює зміст написаного,
доповнює окремі його частини відповідно до
теми й мети висловлювання;
усуває окремі огріхи у структурі тексту, врахо-
вуючи основні стилістичні та жанрові особли-
вості тексту; 
визнає помилки як можливість більше дізнати-
ся про себе, своє навчання, сильні і слабкі сто-
рони, і формулює власні навчальні цілі 
[6 МОВ 3.3]

ідентифікує різні типи помилок на рівні змісту,
структури та мовного оформлення, виправляє
та обґрунтовує зроблені виправлення, спи-
раючись на засвоєні норми;
аналізує і вдосконалює зміст написаного від-
повідно до теми й мети висловлювання;
усуває огріхи у структурі тексту, враховуючи
стилістичні та жанрові особливості тексту;
визнає помилки як можливість більше дізнати-
ся про себе, своє навчання, сильні і слабкі сто-
рони, і формулює власні навчальні цілі 
[9 МОВ 3.3]
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4. Дослідження індивідуального мовлення, використання мови для власної мовної творчості, спостереження
за мовними явищами, їх аналіз

Досліджує 
мовні явища

вирізняє окремі мовні одиниці в мовленні, зіс-
тавляє їх на основі певних характеристик; спос-
терігає за змінами мовних одиниць та виявляє
взаємозв'язки між ними, пояснює очевидні
закономірності функціонування мовних оди-
ниць у тексті; спостерігає за окремими мовни-
ми явищами в мовленні [6 МОВ 4.1]

розрізняє мовні одиниці різних рівнів на основі
аналізу їхніх характерних ознак і функцій у мов-
ленні; виявляє системні міжрівневі взаємозв'яз-
ки між ними, типові закономірності функціону-
вання їх на основі узагальнення власних
спостережень;виявляє системність мовних
явищ [9 МОВ 4.1]

Використовує 
знання з мови 
у мовленнєвій 
творчості

творчо використовує мовні засоби, обираючи
з-поміж запропонованих варіантів нестандар-
тні рішення;
імпровізує з окремими художніми засобами
(серед них із цифровими), пояснюючи власні
творчі наміри;
взаємодіє з іншими через улюблений твір
мистецтва або власний продукт творчості,
зокрема текст/ медіатекст (наприклад,
постер, відеоролик тощо); 
обирає завдання, які є викликом, новою діяль-
ністю;порівнює характерні риси свого мовлен-
ня і мовлення інших, обирає й використовує
мовні засоби для формування власного стилю
мовлення [6 МОВ 4.2]

творчо використовує широкий спектр мовних
засобів, обираючи з-поміж запропонованих
варіантів нестандартні рішення, виявляючи
художньо-образне, асоціативне
мислення;імпровізує з текстом/ медіатекстом,
стилізує, обстоюючи свою позицію у творчості
та право на самовираження;взаємодіє з іншими
через власний продукт творчості, зокрема
текст/ медіатекст (наприклад, постер, відеоро-
лик тощо); 
використовує різноманітні стратегії (наприклад,
вільний запис асоціацій, "карти знань", складан-
ня списків дивних ідей, мозкова атака тощо) для
продукування нових мистецьких ідей, викорис-
товує ідеї інших і доопрацьовує їх; досліджує
власне мовлення, аналізує основні риси авто-
рського стилю тексту/ медіатексту для вдоско-
налення власного стилю мовлення [9 МОВ 4.1]

Загальні резуль-
тати навчання
здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

5–6 класи 7–9 класи
1. Взаємодія з іншими особами усно, сприйняття і використання інформації для досягнення життєвих цілей 

у різних комунікативних ситуаціях
Сприймає усну
інформацію

розуміє основний зміст монологічного та
діалогічного чіткого нормативного мовлен-
ня на відому і частково нову тематику; 
реагує на почуте, уточнюючи важливі для
розуміння почутого деталі; 
розпізнає окремі невербальні засоби, які
допомагають зрозуміти зміст повідомлен-
ня [6 УМД 1.1]

розуміє основний зміст складних за змістом і
структурою повідомлень, наданих у вільному
темпі на конкретну й абстрактну, відому й нову
тематику; засвідчує активну участь у комунікації
на знайомі теми, використовуючи окремі прийо-
ми комунікативної взаємодії відповідно до мети і
ситуації спілкування; розпізнає широкий спектр
невербальних засобів, які допомагають зрозуміти
зміст повідомлення [9 УМД 1.1]

Перетворює 
усну інформацію 
в різні форми
повідомлень

переказує фактичний зміст повідомлення
відповідно до мети і ситуації спілкування;
створює прості плани, робить нотатки почу-
того повідомлення; самостійно добирає гра-
фічні засоби передачі інформації, за потреби
вносячи відповідні зміни [6 УМД 1.2]

чітко, достовірно й докладно переказує повідом-
лення на знайому й нову тематику відповідно до
мети і ситуації спілкування; створює складні
плани, конспекти почутого; самостійно добирає
графічні засоби передачі інформації, за потреби
вносячи відповідні зміни [9 УМД 1.2]

Виокремлює 
усну інформацію

виокремлює в чіткому нормативному мов-
ленні певну інформацію з різних джерел,
зокрема медіатекстів для створення влас-
ного висловлення; 
передає інформацію іншим особам у
достатньо розгорнутій формі; 
визначає окремі деталі, що сприяють або
заважають комунікації; 
ідентифікує окремі факти і судження; 
розуміє окремі аргументи в доповіді/ 
лекції, якщо мовлення чітке, а тема досить
знайома [6 УМД 1.3]

виокремлює відповідно до самостійно визначе-
них цілей інформацію з одного чи кількох джерел
(зокрема медіа), у тому числі з недостатньо
структурованих повідомлень, доречно викорис-
товує її; передає інформацію іншим особам від-
повідно до ситуації спілкування; 
визначає істотні деталі, що сприяють або заважа-
ють комунікації; 
виокремлює основні факти і судження; 
розуміє складну аргументацію в доповіді/ лекції,
якщо мовлення чітке, а тема досить знайома 
[9 УМД 1.3]



14 ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ № 6 (СПЕЦВИПУСК), 2019

Аналізує та 
інтерпретує
усну 
інформацію

визначає основну тему й основну думку та
окремі деталі змісту повідомлення;
пов’язує, зіставляє почуте із власними
спостереженнями, життєвим досвідом,
ураховує інші думки; встановлює зв'язок
між змістовими частинами повідомлення,
якщо такий зв'язок очевидний; коментує
зміст і називає характерні особливості
форми повідомлення, у загальних рисах
пояснюючи їх взаємозалежність; визначає
мету повідомлення; ідентифікує окремі
факти і судження [6 УМД 1.4]

визначає тему, мікротеми, основну ідею, розрізняє
деталі повідомлення щодо їхньої ролі для розуміння
почутого; 
встановлює зв'язок між фрагментами частково
неповної й неструктурованої інформації, вираженої
різними способами або наданої з одного чи кількох
джерел; 
коментує зміст і називає характерні особливості
форми повідомлення, пояснюючи їх взаємозалеж-
ність; визначає мету мовця і передбачає комуніка-
тивний намір співрозмовника в процесі спілкуван-
ня; розрізняє основні факти, судження [9 УМД 1.4]

Оцінює усну
інформацію

висловлює своє ставлення до змісту, зок-
рема з погляду новизни повідомлення;
з'ясовує, чи повідомлення відповідає
визначеній темі; 
обґрунтовує свою позицію щодо почутого,
покликаючись на його зміст і власний
досвід; 
вказує на окремі сильні та слабкі сторони
аргументів співрозмовника в дискусіях на
знайому тематику [6 УМД 1.5]

висловлює свою думку щодо наданої в повідом-
ленні інформації, в тому числі частково неструкту-
рованої, з одного чи кількох джерел; визначає її
достовірність, новизну; коментує окремі аспекти
форми повідомлення (на предмет відсутності мов-
них недоречностей і відповідності ситуації спілку-
вання та соціокультурним нормам); обґрунтовує
свою позицію щодо почутого повідомлення з ува-
гою до окремих деталей, покликаючись на його
зміст, власний досвід та окремі джерела; 
сприймає окремі аргументи співрозмовника, оці-
нюючи загалом їх переконливість [9 УМД 1.5]

Висловлює 
і захищає 
власні 
погляди, 
переконання, 
ідеї

висловлює в типових жанрових формах
мовлення власні думки, погляди стосовно
порушеної теми в знайомих життєвих
ситуаціях, підкріплюючи їх кількома аргу-
ментами та наводячи доречні приклади з
власного або чужого досвіду; бере участь в
обговореннях на знайому тематику; ввічли-
во спілкується, враховуючи думки і погляди
інших, дотримуючись засвоєних норм літе-
ратурної вимови [6 УМД 1.6]

висловлює в різних жанрових формах мовлення
власні погляди, ідеї, переконання, вибудовуючи
логічну аргументацію, наводячи доречні приклади
з власного або суспільного досвіду; 
бере участь в дискусії, надаючи відповідні пояс-
нення та коментарі, враховуючи інші думки, демон-
струючи готовність до зміни позиції за умови отри-
мання достатньої аргументації; 
дотримується принципів етики спілкування, норм
літературної вимови [9 УМД 1.6]

Використовує
вербальні та
невербальні
засоби під час
представлення
своїх думок

супроводжує власне мовлення явно вира-
женими індивідуальними невербальними
засобами спілкування відповідно до осо-
бистих потреб, ситуації та етикету; 
інтонує власне мовлення, акцентуючи важ-
ливі для конкретної комунікативної ситуації
змістові та емоційні елементи повідомлен-
ня; 
доречно використовує основні виражальні
засоби [6 УМД 1.7]

здійснює самостійний вибір доречних вербальних
та невербальних засобів відповідно до індивідуаль-
них потреб, ситуації спілкування для досягнення
комунікативної мети, ураховуючи соціальний і
культурний контекст; контролює вияви невербаль-
ної комунікації, застосовує типові стратегії спілку-
вання; модифікує використання інтонаційних засо-
бів залежно від комунікативної ситуації; 
доречно використовує основні виражальні засоби
й пояснює функції деяких із них [9 УМД 1.7]

Регулює 
власний 
емоційний 
стан

описує емоційний стан (свій та інших) з
увагою до його відтінків; 
пояснює очевидні причини емоційного
стану в типових життєвих ситуаціях, вияв-
ляючи емпатію і толерантність; 
збагачує міжособистісну комунікацію пози-
тивними емоціями, використовуючи
потрібні вербальні й невербальні засоби; 
доречно й ефективно використовує фор-
мули мовленнєвого етикету, характерні для
типових ситуацій [6 УМД 1.8]

аналізує і прогнозує різні емоційні реакції (свої та
інших), які виникають у процесі спілкування; пояс-
нює очевидні й виявляє окремі приховані причини
емоційних станів у різних життєвих ситуаціях, вияв-
ляючи емпатію і толерантність; керує власними
емоціями в типових ситуаціях спілкування; пози-
тивно впливає на емоційний стан учасників групо-
вої комунікації для досягнення визначеної мети,
використовуючи потрібні вербальні й невербальні
засоби; розпізнає маніпулювання емоціями та про-
тистоїть їм; доречно використовує формули мов-
леннєвого етикету, цінуючи власну культурну тра-
дицію та виявляючи повагу до інших [9 УМД 1.8]

2. Сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів, 
медіатекстах та використання її для збагачення свого досвіду

Сприймає
текст

розпізнає й використовує відповідно до
потреб основні складники (бібліографічні
дані, зміст, анотацію тощо) джерела інфор-
мації (друкованого чи цифрового), коротко
пояснює їхні функціїчитає тексти/ медіат-
ексти відповідного обсягу на відому й нову
тематику, за потреби звертаючись до
словників; виразно читає прості художні

характеризує й використовує відповідно до мети
читання складники джерела інформації (друкова-
ного чи цифрового); застосовує різні види читання
(ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове) текстів/
медіатекстів, за потреби використовуючи словни-
ки та інші довідкові джерела; виразно читає худож-
ні тексти, демонструючи власне розуміння змісту
прочитаного; знаходить потрібну інформацію з
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тексти, акцентуючи на основних компонентах
змісту; знаходить явну або приховану інфор-
мацію, застосовуючи алгоритми пошуку,
обрані самостійно або з допомогою; розпіз-
нає основні виражальні засоби [6 УМД 2.1]

одного чи кількох джерел, застосовуючи обрані
самостійно методи пошуку; розпізнає виражальні
засоби, зокрема ті, що відображають культурно-
історичну належність тексту/ медіа тексту [9 УМД
2.1]

Аналізує та 
нтерпретує 
текст

розуміє загальний зміст прочитаного, розпіз-
нає основні значущі та окремі другорядні
деталі, причиново-наслідкові зв’язки; розріз-
няє відому й нову, головну й другорядну
інформацію, факти і судження в текстівизна-
чає деякі порушені в тексті/ медіатексті про-
блеми, проекціюючи їх на власний життєвий
досвід; формулює тему й основну думку,
визначає мікротеми тексту/ медіатексту;
пов’язує у цілісну картину окремі елементи
інформації в тексті/ медіатексті, у тому числі
інформацію, надану різним способом (сло-
весну, графічну, числову тощо); 
пропонує тлумачення прочитаного, наводячи
докази з тексту/ медіатексту та власного
досвіду; формулює висновки, пов’язуючи еле-
менти інформації тексту/ медіатексту з поза-
текстовою інформацією; характеризує деякі
особливості структури та мовного оформлен-
ня типових текстів/ медіатекстів [6 УМД 2.2]

розуміє прямий і прихований зміст прочитаного;
розпізнає значущі й другорядні деталі, причино-
во-наслідкові зв’язки, важливі соціокультурні еле-
менти тексту/ медіатексту; розрізняє головну й
другорядну інформацію, факти і судження; визна-
чає основні порушені в тексті/медіатексті пробле-
ми, коментуючи їх крізь призму особистого та
суспільного досвіду й культурно-історичного кон-
тексту; визначає взаємозв’язок між темою, мікро-
темами та основною думкою тексту/медіа тексту;
інтегрує інформацію, надану в межах одного або
кількох текстів/ медіатекстів, і позатекстову
інформацію; пропонує власне тлумачення прочи-
таного, наводячи докази з тексту/ медіатексту,
власного та суспільного досвіду; формулює
висновки, інтегруючи текстову інформацію з кіль-
кох текстів/ медіатекстів і позатекстову інформа-
цію; визначає основні компоненти структури та
мовного оформлення текстів/ медіатекстів, що
належать до різних стилів і жанрів [9 УМД 2.1]

Збагачує 
естетичний 
та емоційно-
чуттєвий 
досвід 

аналізує емоційний стан персонажів тексту/
медіатексту, їхні вчинки, виявляючи емпатію й
толерантність; 
висловлює враження від сприймання тексту/
медіатексту та пояснює його цінність для себе
[6 УМД 2.3]

аналізує причини виникнення емоційного стану
персонажів тексту/ медіатексту, коментує їхні
вчинки в контексті власного й суспільного досві-
ду; висловлює враження від сприймання тексту/
медіатексту, аналізуючи його основні виражальні
засоби [9 УМД 2.3]

Оцінює 
текст

висловлює та обґрунтовує простими фраза-
ми, спираючись на текст/ медіатекст і влас-
ний досвід, своє ставлення до змісту прочита-
ного; визначає цінність і корисність отриманої
інформації для себе; 
зіставляє свою думку щодо основного змісту
прочитаного з думками інших; характеризує
окремі особливості структури та мовного
оформлення тексту/ медіа тексту; 
порівнює окремі особливості змісту і мовного
оформлення власного тексту/ медіатексту та
текстів/ медіатекстів, створених іншими 
[6 УМД 2.4]

висловлює та обгрунтовує з увагою до культурно-
історичного контексту своє ставлення до змісту
прочитаного, спираючись на текст/ медіатекст,
власний досвід та інші джерела, які вважає акту-
альними, надійними й достовірними; визначає
особисту та суспільну цінність і корисність отрима-
ної інформації; зіставляє свою думку щодо змісту
прочитаного з думками інших, шануючи розмаї-
тість поглядів; характеризує суттєві особливості
структури та мовного оформлення тексту/ медіат-
ексту та пояснює їхню роль; порівнює зміст і мовне
оформлення власного тексту/ медіатексту та тек-
стів/ медіатекстів, створених іншими [6 УМД 2.4]

Обирає 
тексти для 
читання

обирає самостійно текст/ медіатекст відповід-
но до мети (для задоволення, пошуку інфор-
мації тощо), аргументуючи свій вибір прости-
ми фразами; 
добирає з поданого переліку потрібні джере-
ла, які вважає надійними; 
радить іншим текст/медіатекст, спираючись
на власний читацький досвід і зважаючи на
їхні запити [6 УМД 2.5]

обирає за самостійно визначеними критеріями
текст/ медіатекст відповідно до мети (для задово-
лення, пошуку інформації тощо), аргументує свій
вибір; укладає перелік потрібних джерел, зважаю-
чи на актуальність, надійність і достовірність
інформації; самостійно визначає критерії добору і
способи пошуку інформації; радить іншим
текст/медіатекст, зважаючи на їхні запити та
беручи до уваги соціокультурну цінність тексту/
медіатексту [6 УМД 2.5]

Перетворює 
текстову 
інформацію

добирає та створює ілюстрації до тексту/
медіатексту, передає графічно (схема, табли-
ця тощо) словесну інформацію; 
переказує та конспектує текст/медіа текст;
передає словесно зміст графічних елементів

(схеми, таблиці тощо) [6 УМД 2.6]

добирає та створює ілюстрації до тексту/ медіат-
ексту, передає графічно (схема, діаграма,
модель, таблиця тощо) словесну інформацію;
узагальнює та скорочує інформацію з тексту/
медіатексту (складний план, реферат, тези тощо);
передає словесно інформацію з кількох візуаль-
них джерел [6 УМД 2.6]

Читає 
творчо

добирає самостійно або з допомогою інших
способи творчого експериментування з тек-
стом/ медіатекстом (змінює фінал, місце
подій тощо); створює з допомогою інших еле-
менти власного медіатексту на основі прочи-
таного (кадри фільму, сцени вистави, блог
тощо) [6 УМД 2.7]

добирає самостійно способи творчого експери-
ментування з текстом/ медіатекстом, зважаючи
на власні потреби та мету (змінює персонажів,
переказує текст/ медіатекст з позиції іншого опо-
відача, створює фанфіки, буктрейлери); 
створює власний медіатекст на основі прочитано-
го [6 УМД 2.7]
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3. Висловлювання думок, почуттів та ставлення, взаємодія з іншими особами письмово 
та в режимі реального часу, дотримання норм літературної мови

Створює 
письмові 
висловлювання

створює невеликий текст/ медіатекст пев-
ного типу, стилю й жанру на знайому тема-
тику; 
пояснює письмово власну думку, спираю-
чись на особистий досвід, зіставляє її з дум-
ками інших; 
пише відповідно до вивчених мовних норм; 
створює з допомогою або самостійно меді-
атексти, використовує прості форми їх пре-
зентації [6 УМД 3.1]

створює текст/ медіатекст певного типу, стилю й
жанру на задану або самостійно обрану тему, вико-
ристовуючи відповідні виражальні засоби; аргумен-
тує письмово власну думку, синтезуючи та оцінюю-
чи інформацію з різних джерел; пише відповідно до
мовних норм, дотримуючись основних засад акаде-
мічної доброчесності (зокрема авторського права);
створює самостійно медіатексти, використовує
деякі форми їх презентації відповідно до мети й
особливостей адресата [9 УМД 3.1]

Взаємодіє 
в режимі 
реального часу

створює в цифровому середовищі невеликі
типові повідомлення/ медіатексти на знайо-
му тематику; розміщує в захищених цифро-
вих мережах дописи на повсякденну тема-
тику; спілкується в захищених цифрових
сервісах та соцмережах щодо проблем,
пов'язних з особистим досвідом та освіт-
ньою діяльністю, дотримуючись основ без-
печної поведінки в цифровому просторі;
взаємодіє онлайн з партнером або невели-
кою групою, яка працює над проєктом, за
наявності засобів візуалізації; бере участь в
онлайн-дискусіях, виявляючи інтерес до
інших думок, висловлених за допомогою
простих фраз; обстоює толерантно власну
позицію, дотримуючись етикету і зважаючи
на міжкультурне розмаїття;  дотримується
основ безпечної поведінки в цифровому
просторі, аналізує висловлені за допомогою
простих фраз погляди інших, розпізнає най-
простіші маніпулятивні впливи у цифровому
просторі та уникає їх [6 УМД 3.2]

створює типові дописи/ медіатексти (зокрема
використовуючи гіпертекстові покликання); роз-
міщує в захищених цифрових мережах власні
медіатексти, ініціюючи інших до обговорення
свого творчого продукту; відповідально спілку-
ється в цифровому середовищі для обговорення
особистісних й певних соціально значущих
питань; працює онлайн спільно з іншими членами
групи над проєктом, надає/ отримує інструкції,
обґрунтовує пропозиції та просить роз’яснення
задля виконання спільних завдань; 
бере участь в онлайн-дискусіях, розпізнає роз-
біжності в думках, що виникають під час онлайн-
взаємодії, за умови, що співрозмовник уникає
нестандартних і складних формулювань та дає
час на написання відповіді; обстоює толерантно
власну позицію, дотримуючись етикету, засад
академічної доброчесності, зважаючи на міжкуль-
турне розмаїття; дотримується основ безпечної
поведінки в цифровому просторі, розпізнає деякі
вияви маніпулятивних впливів у цифровому про-
сторі та уникає їх [9 УМД 3.2]

Редагує 
письмові 
тексти

виявляє і виправляє помилки, допущені в
тексті, спираючись на засвоєні мовні норми;
аналізує та вдосконалює зміст написаного,
доповнює окремі його частини відповідно
до теми й мети висловлювання; 
усуває окремі огріхи у структурі тексту 
[6 УМД 3.3]

розрізняє окремі типи помилок на рівні змісту,
структуру та мовного оформлення; робить
виправлення та пояснює їх, спираючись на
засвоєні норми, пояснює переваги та недоліки
різних варіантів написаного; аналізує і вдоскона-
лює зміст написаного відповідно до теми й мети
висловлювання; усуває огріхи у структурі тексту,
враховуючи стилістичні та жанрові особливості
тексту [9 УМД 3.3]

4. Дослідження індивідуального мовлення, використання мови для власної мовної творчості, 
спостереження за мовними явищами, їх аналіз

Досліджує 
мовні явища

виділяє окремі мовні одиниці в мовленні;
зіставляє їх на основі певних характеристик;
спостерігає за змінами мовних одиниць та
виявляє взаємозв'язки між ними, пояснює
очевидні закономірності функціонування
мовних одиниць у тексті; пояснює значення
словосполучень і простих фраз з урахуван-
ням контексту, їх граматичної форми та ролі
в реченні; спостерігає за окремими мовни-
ми явищами в мовленні [6 УМД 4.1]

розрізняє мовні одиниці різних рівнів на основі
аналізу їхніх характерних ознак і функцій у мов-
ленні; виявляє системні міжрівневі взаємозв'язки
між ними, типові закономірності функціонування
їх на основі узагальнення власних спостережень;
виявляє системність мовних явищ; 
пояснює прості речення з урахуванням контексту,
їх граматичної форми та ролі в реченні; 
пояснює причини окремих мовних явищ у мов-
ленні [9 УМД 4.1]

Використовує
знання з мови 
у мовленнєвій
творчості

створює прості відгуки на твори мистецтва,
описи за картиною, розповідає про власні
враження від певних фактів, подій, творчо
використовуючи мовні засоби, обираючи з-
поміж запропонованих варіантів нестандар-
тні рішення; порівнює характерні риси свого
мовлення і мовлення інших, обирає й вико-
ристовує мовні засоби для формування
власного стилю мовлення; створює посте-
ри, відео тощо на мовні теми з метою само-
вираження; пропонує різні варіанти мовних
засобів для створення повідомлень у типо-
вих комунікативних ситуаціях [6 УМД 4.2]

імпровізує з текстом, стилізує, діючи без наста-
нови на кінцевий результат; 
досліджує власне мовлення, аналізує основні
риси авторського стилю тексту/ медіа тексту; 
створює індивідуальні та групові проєкти з метою
вдосконалення власного і чужого мовлення,
доцільно використовує їх для створення текстів/
медіатекстів різних типів, стилів і жанрів 
[9 УМД 4.2]
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Загальні резуль-
тати навчання

здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

5–6 класи 7–9 класи
1. Сприйняття інформації, висловленої іноземною мовою в умовах безпосереднього 

та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критичне оцінювання інформації

Сприймає 
усну 
інформацію

розуміє в загальних рисах зміст короткої про-
стої розмови, якщо мовлення дуже чітке й
повільне; розуміє основний зміст коротких, чіт-
ких, простих повідомлень та оголошень; 
розуміє та виділяє основну інформацію щодо
повсякденних передбачуваних питань, пред-
ставлену у вигляді коротких аудіозаписів, якщо
мовлення чітке й повільне [6 ІНО 1.1]

розуміє достатньо, щоб задовольнити
невідкладні потреби, якщо мовлення чітке й
повільне; 
стежить за основним змістом демонстрації
або презентації на знайому передбачувану
тему, якщо мовлення повільне, чітке, про-
сте й підкріплене наочністю [9 ІНО 1.1]

Критично 
оцінює
усну 
інформацію

виявляє основні ідеї у простому усному вислов-
люванні у передбачуваній ситуації (напр., на
екскурсії), якщо мовлення дуже повільне й чітке
з тривалими паузами час від часу; розуміє важ-
ливі моменти розповіді і стежить за сюжетом,
якщо мовлення чітке й повільне [6 ІНО 1.2]

визначає головну думку усного висловлю-
вання, у якому висвітлюються події, надзви-
чайні ситуації тощо, якщо мовлення чітке й
повільне; 
визначає в загальних рисах тему дискусії,
якщо мовлення чітке й повільне [9 ІНО 1.2]

Використовує 
ефективністрате-
гії сприймання 
усної інформації

здогадується про значення незнайомого слова
з контексту або з опорою на ілюстрацію, якщо
усна інформація проста і стосується конкретної
повсякденної тематики [6 ІНО 1.3]

використовує власний мовний досвід для
розуміння значення незнайомих слів у
виразах, що вживаються у повсякденних
контекстах [9 ІНО 1.3]

2. Розуміння прочитаних іншомовних текстів різних видів для здобуття інформації 
або для задоволення, використання прочитаної інформації та її критичне оцінювання

Сприймає 
письмовий 
текст 

розуміє короткі прості тексти, побудовані на
основі широковживаного мовного матеріалу,
зокрема інтернаціональну лексику; 
розуміє основну думку короткого тексту, який
розповідає про подію, що відбувається за
передбачуваним сценарієм, якщо інформацію
викладено чітко, простими мовними засобами
[6 ІНО 2.1]

розуміє короткі прості тексти на знайомі
теми конкретного типу, побудовані на осно-
ві широковживаного мовного матеріалу,
пов’язаного з побутом і навчанням; 
розуміє достатньо для того, щоб читати
короткі, прості історії та комікси на основі
знайомих конкретних ситуацій із часто вжи-
ваними в повсякденному спілкуванні мов-
ними засобами [9 ІНО 2.1]

Аналізує 
прочитану
інформацію

встановлює послідовність подій/ фактів у корот-
кому описі чи розповіді на теми, що стосуються
повсякденної діяльності, якщо в них використа-
но простий мовний інвентар і відсутні неперед-
бачувані деталі; 
знаходить конкретну передбачувану інформа-
цію у простому повсякденному матеріалі 
[6 ІНО 2.2]

аналізує короткий фактологічний опис чи
розповідь на теми, що стосуються повсяк-
денної діяльності, якщо в них використано
простий мовний інвентар; 
знаходить потрібну інформацію у практич-
них, конкретних передбачуваних текстах,
якщо в них використано простий мовний
інвентар [9 ІНО 2.2]

Використовує 
ефективні 
стратегії 
сприймання 
письмового 
тексту

використовує числа, дати, імена, власні назви
для визначення тематики письмового тексту;
здогадується про значення незнайомого слова
з контексту або з опорою на ілюстрацію, якщо
письмовий текст простий та стосується конк-
ретної повсякденної тематики [6 ІНО 2.3]

використовує формат, зовнішні ознаки
письмового тексту для визначення його
типу; використовує власний мовний досвід
для розуміння значення незнайомих слів у
виразах, що вживаються у повсякденних
контекстах [9 ІНО 2.3]

3. Надання інформації, висловлювання думок, почуттів та ставлення іноземною мовою, 
взаємодія з іншими особами усно, письмово та в режимі реального часу засобами іноземної мови

Здійснює усну
взаємодію

легко спілкується в реальних та умовних комуні-
кативних ситуаціях, в разі необхідності – з допо-
могою співрозмовника; веде прості повсякденні
розмови без надмірних зусиль; 
ставить запитання і відповідає на запитання,
обмінюється думками та інформацією на близь-
кі/знайомі теми у передбачуваних повсякденних
ситуаціях [6 ІНО 3.1]

легко спілкується в реальних та умовних
комунікативних ситуаціях; 
веде повсякденні розмови без надмірних
зусиль; 
ставить запитання і відповідає на запитан-
ня, обмінюється думками та інформацією у
передбачуваних повсякденних ситуаціях 
[9 ІНО 3.1]
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Використовує 
ефективні стратегії 
для здійснення усної
взаємодії

ініціює, підтримує і завершує коротку роз-
мову; 
підтверджує розуміння або сигналізує про
труднощі розуміння під час розмови [6
ІНО 3.2]

обирає способи, щоб розпочати, підтри-
мати та завершити розмову; 
просить повторити або пояснити ключові
слова та фрази, які виявилися незрозумі-
лими [9 ІНО 3.2]

Усно висловлює власні
думки, почуття, став-
лення та позиції

описує або представляє людей, розпоря-
док дня, смаки та уподобання у вигляді
короткого зв’язного висловлювання, побу-
дованого з простих фраз та речень;
висловлює, за потреби повільно, власну
думку, використовуючи прості мовні засо-
би [6 ІНО 3.3]

описує або представляє людей, розпоря-
док дня, смаки та уподобання у вигляді
короткого зв’язного висловлювання; 
пояснює, що подобається і не подобаєть-
ся, чому надає перевагу; робить прості,
прямі порівняння, аргументуючи свою
думку [9 ІНО 3.3]

Використовує 
ефективні стратегії
побудови усного
висловлювання

виокремлює відповідний набір фраз із
власного мовного і мовленнєвого досвіду
для побудови усного висловлювання 
[6 ІНО 3.4]

планує зміст власного усного висловлю-
вання, добираючи відповідні мовні та мов-
леннєві засоби [9 ІНО 3.4]

Здійснює письмову
взаємодію

пише особисті листи й записки, пов'язані
зі сферою нагальних потреб; 

пише особисті листи й записки, пов'язані
зі сферою нагальних потреб; 

повідомляє особисту стандартну інформа-
цію, напр., у короткому листі чи електрон-
ному повідомленні, представляючи себе
[6 ІНО 3.5]

обмінюється інформацією через текстові
повідомлення (SMS), електронні або 
традиційні короткі листи, відповідаючи 
на питання особи, з якою спілкується 
[9 ІНО 3.5]

Використовує 
ефективні стратегії
здійснення писемної
взаємодії

ініціює, підтримує і завершує писемну
взаємодію; 
підтверджує розуміння або сигналізує про
труднощі розуміння під час писемної взає-
модії [6 ІНО 3.6]

обирає способи, щоб розпочати, підтри-
мати та завершити писемну взаємодію;
просить пояснити ключові слова і фрази,
які виявилися незрозумілими ході під час
писемної взаємодії [9 ІНО 3.6]

Висловлює свої думки,
почуття, ставлення та
позиції письмово

пише низку простих фраз і речень про
свою родину, житлові умови, освіту, поєд-
наних простими словами-зв'язками 
[6 ІНО 3.7]

пише низку простих фраз і речень, поєд-
наних простими словами-зв'язками; пише
прості тексти на знайомі теми, які входять
до сфери інтересів, поєднує речення 
словами-зв’язками [9 ІНО 3.7]

Використовує 
ефективні стратегії
побудови писемного
висловлювання

виокремлює відповідний набір фраз із
власного мовного і мовленнєвого досвіду
для побудови писемного висловлювання
[6 ІНО 3.8]

планує зміст власного писемного вислов-
лювання, добираючи відповідні мовні і
мовленнєві засоби [9 ІНО 3.8]

(…)
Додаток 12

до Державного стандарту

Базовий навчальний план базової середньої освіти 
для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання

Назва освітньої галузі Кількість годин на рік
5-6 клас 7-9 клас разом

Мовно-літературна, у тому числі: 805 1067,5

1872,5
українська мова і література 525 647,5
іншомовна освіта 280 420
Математична 350 525 875
Природнича 210 910 1120
Соціальна і здоров’язбережувальна 70 105 175
Громадянська та історична 105 245 350
Технологічна 140 105 245
Інформатична 70 175 245
Мистецька 140 140 280
Фізкультурна* 210 315 525

2100 3587,5 5687,5
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором,
проведення індивідуальних консультацій та групових занять

175 157,5 332,5

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без
урахування поділу на групи)

2275 3745 6020

Гранично допустиме річне навчальне навантаження здобувачів освіти 2065 3430 5495

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допус-
тимого навчального навантаження здобувачів освіти.



Додаток 13
до Державного стандарту

Базовий навчальний план базової середньої освіти для закладів загальної середньої освіти 
з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимо-
го навчального навантаження здобувачів освіти.

** Освітні програми закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного
народу або національної меншини передбачають викладання частини освітніх галузей та відповідних
навчальних предметів державною мовою; разом із тим, в очікуваних результатах вивчення української
мови враховують мовну підготовку здобувачів освіти та спорідненість їх рідної і державної мов.

_____________________
Додаток 14

до Державного стандарту

Базовий навчальний план базової середньої освіти для спеціальних закладів (класів) загальної серед-
ньої освіти з українською мовою навчання дітей з особливими освітніми потребами
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Назва освітньої галузі Кількість годин на рік
5-6 клас 7-9 клас разом

Мовно-літературна, у тому числі українська мова і література, мова та
література відповідного корінного народу або національної меншини та
іншомовна освіта**

805 1067,5 1872,5

Математична 350 525 875
Природнича 210 910 1120
Соціальна і здоров’язбережувальна 70 105 175
Громадянська та історична 105 245 350
Технологічна 140 105 245
Інформатична 70 175 245
Мистецька 140 140 280
Фізкультурна* 210 315 525

2100 3587,5 5687,5
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси 
за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

175 157,5 332,5

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету 
(без урахування поділу на групи)

2275 3745 6020

Гранично допустиме річне навчальне навантаження здобувачів освіти 2065 3430 5495

Назва освітньої галузі Кількість годин на рік
5-6 клас 7-10 клас разом

Мовно-літературна, у тому числі: 805 1365 2170
українська мова і література 525 840
іншомовна освіта 280 525
Математична 350 665 1015
Природнича 175 1120 1295
Соціальна і здоров’язбережувальна 70 105 175
Громадянська та історична 105 280 385
Технологічна 105 210 315
Інформатична 70 245 315
Мистецька 105 175 280
Фізкультурна* 210 315 525

1995 4480 6475
Корекційно-розвиткова робота:
для глухих дітей 665 770 1435 
для дітей зі зниженим слухом 700 980 1680 
для сліпих дітей 490 770 1260
для дітей зі зниженим зором 420 770 1190 
для дітей із порушенням опорно-рухового апарату 350 700 1050 
для дітей із тяжкими порушеннями мовлення 350 700 1050
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором,
проведення індивідуальних консультацій та групових занять

70 175 315

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без
урахування поділу на групи та корекційно-розвиткової роботи)

2065 4725 6790

Гранично допустиме річне навчальне навантаження здобувачів освіти 1855 4410 6265



* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допус-
тимого навчального навантаження здобувачів освіти.

_____________________
Додаток 15

до Державного стандарту

Базовий навчальний план базової середньої освіти для спеціальних закладів (класів) загальної
середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допус-
тимого річного навчального навантаження здобувачів освіти.

** Освітні програми закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінно-
го народу або національної меншини в очікуваних результатах вивчення української мови враховують
мовну підготовку здобувачів освіти та спорідненість їх рідної і державної мов.

_____________________
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Назва освітньої галузі Кількість годин на рік
5-6 клас 7-10 клас разом

Мовно-літературна, у тому числі українська мова і література,
мова та література відповідного корінного народу або націо-
нальної меншини та іншомовна освіта**

805 1365 2170

Математична 350 665 1015
Природнича 175 1120 1260
Соціальна і здоров’язбережувальна 70 105 175
Громадянська та історична 105 280 385
Технологічна 105 210 315
Інформатична 70 245 315
Мистецька 105 175 280
Фізкультурна* 210 315 525

1995 4480 6475
Корекційно-розвиткова робота:
для глухих дітей 665 770 1435
для дітей зі зниженим слухом 700 980 1680
для сліпих дітей 490 770 1260
для дітей зі зниженим зором 420 770 1190
для дітей із порушенням опорно-рухового апарату 350 700 1050
для дітей із тяжкими порушеннями мовлення 350 700 1050
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей,
курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та
групових занять

70 245 315

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з
бюджету (без урахування поділу на групи та корекційно-роз-
виткової роботи)

2065 4725 6790

Гранично допустиме річне навчальне навантаження здобувачів
освіти 

1855 4410 6265



Додаток 16
до Державного стандарту

Базовий навчальний план базової середньої освіти для спеціальних закладів загальної середньої
освіти для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку з українською мовою навчання 

Додаток 17
до Державного стандарту

Базовий навчальний план базової середньої освіти для спеціальних закладів загальної середньої
освіти для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку навчанням мовою відповідного корінного

народу або національної меншини

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допус-
тимого навчального навантаження здобувачів освіти.

** Освітні програми закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінно-
го народу або національної меншини в очікуваних результатах вивчення української мови враховують
мовну підготовку здобувачів освіти та спорідненість їх рідної і державної мов.
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Назва освітньої галузі Кількість годин на рік
5-6 клас 7-10 (11) клас разом

Мовно-літературна 350 630 980
Математична 315 560 875
Природнича 140 560 700
Соціальна і здоров’язбережувальна 70 105 175
Громадянська та історична 70 245 315
Технологічна 560 1540 (875) 2100 (875)
Інформатична 140 350 (140) 490 (140)
Мистецька 140 175 315
Фізкультурна* 210 315 525

1995 4480 (1015) 6475 (1015)
Корекційно-розвиткова робота 350 700 1050
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей,
курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та
групових занять

70 245 (105) 315 (105)

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з
бюджету (без урахування поділу на групи та корекційно-розвит-
кової роботи)

2065 4725 (1120) 6790 (1120)

Гранично допустиме річне навчальне навантаження здобувачів
освіти 

1855 4410 (1120) 6265 (1120)

Назва освітньої галузі Кількість годин на рік
5-6 клас 7-10 (11) клас разом

Мовно-літературна, у тому числі українська мова і
література, мова та література відповідного корін-
ного народу або національної меншини

350 630 980

Математична 315 560 875
Природнича 140 560 700
Соціальна і здоров’язбережувальна 70 105 175
Громадянська та історична 70 245 315
Технологічна 560 1540 (875) 2100 (875)
Інформатична 140 350 (140) 490 (140)
Мистецька 140 175 315
Фізкультурна* 210 315 525

1995 4480 (1015) 6475 (1015)
Корекційно-розвиткова робота 350 700 1050
Додаткові години для вивчення предметів освітніх
галузей, курси за вибором, проведення індивіду-
альних консультацій та групових занять

70 245 (105) 315 (105)

Загальнорічна кількість навчальних годин, що
фінансуються з бюджету (без урахування поділу на
групи та корекційно-розвиткової роботи)

2065 4725 (1120) 6790 (1120)

Гранично допустиме річне навчальне навантаження
здобувачів освіти 

1855 4410 (1120) 6265 (1120)



ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРУ УКРАЇНИ

МІНІСТРУ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
До всіх органів влади України, 

професійних і громадських організацій, 
ЗМІ та всіх небайдужих

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО

ПРОЄКТУ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (2019)
Звернення опубліковано 13 червня 2019 року о 8.20 на сторінці Фейсбук 

журналу «Зарубіжна література в школах України». https://www.facebook.com/zl.kiev.ua/

12 червня 2019 року на сайті Міністерства освіти і науки України оприлюднено для обговорення новий
ПРОЄКТ Державного стандарту середньої освіти, який викликає обурення і глибоку стурбованість педаго-
гічної громадськості.

У цьому документі передбачено формування юного покоління України БЕЗ прилучення учнів до
читання творів різних країн і народів світу, БЕЗ предмета «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА».

Глибоко переконані, що цей шкільний предмет є унікальним, єдиним на всьому пострадянському про-
сторі, поява якого в 1991 році стала можливою лише з набуттям Незалежності в Україні. 

«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» сприяє формуванню полікультурної особистості, яка живе в сучасному муль-
тикультурному світі і має знати та поважати духовні здобутки інших країн і народів, що виробило людство
протягом тисячоліть. Шкільний курс зарубіжної літератури є своєрідним щепленням від ксенофобії,
нацизму й сепаратизму. 

Вважаємо, що ідеологічно важливі україноцентричні предмети, які нині становлять галузь шкільної
мовно-літературної освіти – «Українська мова», «Українська література» та «Зарубіжна література» (літера-
тура різних країн і народів світу в оригіналах і українських перекладах) – слугують надійним фундамен-
том національної безпеки нашої держави. 

Завдяки вивченню в школі рідної мови, найкращих творів вітчизняної і зарубіжної літератур, а також
їхньому порівнянню відбувається інтенсивний розвиток мовлення учнів, формуються україноцентрична
свідомість молоді, система ціннісних орієнтацій і переконань, навички критичного мислення. 

Але в пропонованому на сайті Міністерства освіти і науки України ПРОЄКТІ Державного стандарту
середньої освіти (2019) предмет «Зарубіжна література» навіть НЕ ЗГАДАНИЙ! 

Такі непродумані кроки наближають, на нашу думку, жахливі прогнози антиутопій Рея Бредбері і
Джорджа Орвелла – ПРАГНЕННЯ СТВОРИТИ СВІТ БЕЗ КНИЖОК, сприяють обмеженню культурного
розвитку юної особистості ХХІ століття. Це шлях до формування рабської свідомості й тоталітарної сис-
теми. Це хибний шлях, який не має нічого спільного із заявленим Україною європейським курсом, закріп-
леним у Конституції нашої держави. 

У зв’язку з цим педагогічна громадськість ЗАЯВЛЯЄ:
1. Вважаємо, що реформування мовно-літературної освіти потребує особливо виваженого під-

ходу та має відбуватися з урахуванням найактуальніших запитів і викликів українського суспільства, а
також кращих набутків вітчизняної науки й освіти, без руйнації власних національних інтересів. 

2. Переконані в особливій ролі шкільної літературної освіти в Україні, що має стратегічне
значення для формування особистості громадянина України: патріота своєї країни і водночас
людини, яка живе в мультикультурному світі, шанобливо й толерантно ставиться до культурних надбань
інших народів. 

3. З огляду на специфіку культурно-політичної ситуації в Україні, пріоритети розвитку держави як євро-
пейської країни наполягаємо на обов’язковому введенні до переліку компонентів мовно-літератур-
ної галузі ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ із зазначенням відповідної мети, завдань, компетентностей і
результатів навчання. 

4. Наголошуємо на важливості забезпечення прозорості й професійності в процесі прийняття
остаточного рішення щодо ПРОЄКТУ нового Державного стандарту середньої освіти, зокрема в мовно-
літературній освітній галузі. 
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ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО

ПРОЄКТУ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (2019)

Громадська думка Громадська думка 



Підписи:
1. Ісаєва Олена Олександрівна, професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання світової

літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
2. Ніколенко Ольга Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Полтавського

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, заслужений діяч науки і техніки України 
3. Ковбасенко Юрій Іванович, професор, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри світової літератури Київського

університету імені Б. Грінченка, Президент української асоціації викладачів зарубіжної літератури 
4. Юлдашева Людмила Петрівна, кандидат філологічних наук, учитель-методист, лауреат Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2014» у номінації світова література, Голова Всеукраїнської спілки вчителів-словесників
5. Клименко Жанна Валентинівна, професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання світової

літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
6. Рудніцька Наталія Павлівна, вчитель української мови та літератури й зарубіжної літератури Кам'янець-Подільської

загальноосвітньої школи №17, Хмельницької обл., учитель-методист
7. Лебедь Дмитро Олександрович, головний редактор журналу «Зарубіжна література в школах України»
8. Тіхоненко Світлана Олегівна, учитель світової літератури гімназії № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської обл.,

учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, дипломант Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» у номі-
нації «Світова література», заступник голови Всеукраїнської спілки вчителів-словесників 

9. Туряниця Вікторія Георгіївна, директор Свалявської гімназії Закарпатської обл., директор, учитель вищої кваліфікаційної
категорії, учитель-методист, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» у номінації «Світова література» 

10. Мірошниченко Леся Федорівна, професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання 
світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

11. Кот Галина Олександрівна, учитель зарубіжної літератури і російської мови Вербської ЗОШ І-ІІІ ст. Дубенської районної
ради Рівненської обл.

12. Корнієнко Оксана Олександрівна, професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри світової літератури та теорії
літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

13. Бицько Оксана Костянтинівна, старший викладач кафедри методики викладання світової літератури НПУ 
імені М.П. Драгоманова

14. Мельник Анжела Олегівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання світової літера-
тури НПУ імені Драгоманова

15. Костюк Олена Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ
імені М.П. Драгоманова

16. Давидюк Людмила Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики викладання 
світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

17. Чепурко Олена Михайлівна, доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання світової 
літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

18. Півнюк Надія Олександрівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання світової 
літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

19. Холодна Юлія Миколаївна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання світової 
літератури НПУ імені М.П. Драгоманова

20. Орлова Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка

21. Тарасова Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національно-
го педагогічного університету імені В.Г. Короленка

22. Конєва Тетяна Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національ-
ного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

23. Капустян Інга Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка

24. Орлов Олексій Петрович, асистент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного універси-
тету імені В.Г. Короленка 

25. Анненкова Олена Сергіївна, доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури 
НПУ імені М. П. Драгоманова;

26. Астахова Алла Андріївна, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ імені М. П. Драгоманова
27. Боровська Олена Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри світової літератури та теорії

літератури НПУ імені М. П. Драгоманова
28. Загребельна Наталія Костянтинівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літера-

тури НПУ імені М. П. Драгоманова
29. Єрьоміна-Чащина Маргарита Віталіївна, кандидат філологічних наук, викладач кафедри світової літератури та теорії

літератури НПУ імені М. П. Драгоманова
30. Кондакова Дарія Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури 

НПУ імені М. П. Драгоманова
31. Пахарєва Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури 

НПУ імені М. П. Драгоманова
32. Шевченко Ольга Леонідівна, старший викладач кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ імені М. П. Драгоманова
33. Шуберт Ганна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури 

НПУ імені М. П. Драгоманова
34. Юдін Олександр Анатолійович, доктор філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури 

НПУ імені М. П. Драгоманова
35. Юферева Олена Володимирівна, доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури

НПУ імені М. П. Драгоманова 
36. Чоловська Ольга Сильвестрівна, учитель зарубіжної літератури Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Тернопільської обл. Вища

категорія, учитель-методист.
37. Підгорна Надія Іванівна, учитель зарубіжної літератури Тальнівської загальноосвітньої школи № 2 Черкаської обл.,

заслужений учитель України
38. Мегедь Ірина Володимирівна, методист Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва
39. Міляновська Ніна Равілівна, автор посібників і підручників «Зарубіжна література», учитель зарубіжної літератури

Тернопільської ЗОШ №7
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40. Дворницька Ірина Петрівна, старший вчитель зарубіжної літератури ЗЗСО № 16 м. Тернопіль, редактор в-ва
«Підручники і посібники»

41. Джангобекова Тетяна Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Ліцею № 51 ім. Івана Франка Львівської міської ради,
учитель-методист.

42. Русин Оксана Іванівна, учитель зарубіжної літератури Неліпинської ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської районної ради
Закарпатської обл. 

43. Больбан Тетяна Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Свалявської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Свалявської районної ради
Закарпатської обл. 

44. Ходюк Олена Станіславівна, учитель зарубіжної літератури Шумського НВК школа-гімназія, Тернопільської обл., 
учитель-методист

45. Шулик Ірина Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст. Полянської ОТГ, учитель-методист
46. Попович Вікторія Олександрівна, учитель зарубіжної літератури, директор Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. Полянської сільської

ради Свалявського району Закарпатської обл., старший учитель
47. Бігар Катерина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Свалявської гімназії Свалявської рай. ради Закарпатської обл.
48. Лівар Люба Григорівна, ДНЗ «Шумське ПТУ» Тернопільська обл., старший викладач, спеціаліст вищої категорії
49. Шевченко Ніна Леонідівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури гімназії № 9, 

м. Кропивницького
50. Кищук Світлана Юліанівна, учитель зарубіжної літератури, голова методичного об’єднання вчителів зарубіжної літера-

тури Красилівського району Хмельницької обл.
51. Тарнавська Людмила Володимирівна, учитель зарубіжної літератури НВК «Святошинська гімназія, учитель-методист
52. Тимошенко Тетяна Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Замглайської загальноосвітньої школи I-III ст.

Ріпкинського району Чернігівської обл., учитель-методист
53. Бойко Андрій Олександрович, учитель української мови та зарубіжної літератури Технічного ліцею Шевченківського

району м. Києва
54. Бойко Юлія Станіславівна, учитель зарубіжної літератури, психолог Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва
55. Герасимець Яна Олександрівна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури. Технічного ліцею

Шевченківського району м. Києва
56. Зозуля Любов Василівна, учитель української мови та літератури Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва,

учитель-методист
57. Оніщенко Ніна Василівна, учитель зарубіжної літератури Київської спеціалізованої школи № 88, учитель-методист
58. Зінченко Жанна Володимирівна, учитель ІІ категорії, м. Полтава
59. Малигіна Любов Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Черкаського фізико-математичного ліцею, учитель-методист
60. Могилевич Неля Дмитрівна, учитель зарубіжної літератури, учитель початкових класів, заступник директора з навчаль-

но-виховної роботи, НВК с. Безводне Ямпільського району Вінницької обл., старший учитель
61. Зарицька Світлана Зіновіївна, Сапогівська ЗОШ І-ІІ ст. Борщівського району Тернопільської обл., учитель зарубіжної

літератури, української мови та літератури, перша категорія.
62. Пуляк Марія Зенонівна, учитель зарубіжної літератури Улашківської ЗОШ І-ІІІ ст. Чортківського району Тернопільської

обл., спеціаліст вищої категорії
63. Мамонова Свiтлана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з навчально-виховноi роботи,

спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, Добропiльський навчально-виховний комплекс «Спецiалiзована школа І-ІІІ ст. №4
з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» м. Добропiлля Донецької обл.

64. Розенквіт Ірина Аркадіївна, учитель зарубіжної літератури Лужанського ЗЗСО І-ІІІ ст. імені Василя Орелецького
Мамаївської ОТГ Чернівецької обл., учитель-методист

65. Комар Оксана Василівна, учитель зарубіжної літератури, голова методичного об’єднання вчителів зарубіжної літерату-
ри Красилівської територіальної громади

66. Семенюк Олена Олександрівна, учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Скандинавської гімназії
м. Києва, учитель-методист 

67. Северин Ольга Захарівна, учитель-методист зарубіжної літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи
Маньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 Маньківської районної ради Черкаської обл.

68. Сутула Ольга Владиславівна, учитель зарубіжної літератури Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко Карлівського
району Полтавської обл., учитель-методист

69. Єрцова Оксана Арсентіївна, учитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-
ІІ ст. Черкаської обласної ради, спеціаліст вищої категорії, старший учитель

70. Лесечко Тетяна Євгеніївна, учитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-
ІІ ст. Черкаської обласної ради, спеціаліст вищої категорії, методист

71. Чубенко Людмила Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-інтерна-
ту І-ІІ ст. Черкаської обласної ради, спеціаліст вищої категорії, старший учитель.

72. Ласкаво Тетяна Євгеніївна, учитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-
ІІ ст. Черкаської обласної ради, спеціаліст вищої категорії, методист

73. Панченко Діана Владиславівна, учитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-інтер-
нату І-ІІ ст. Черкаської обласної ради, спеціаліст першої категорії

74. Загуменнова Надія Юріївна, учитель зарубіжної літератури, заступник директора Свалявської гімназії Свалявської рай-
онної ради Закарпатської обл., учитель-методист

75. Свенціцька Олена Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Червонослобідського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ст. №2 Червонослобідської сільської ради Черкаського р-ну, учитель-методист, дипломант Всеукраїнського конкурсу
«Вчитель року-2011»

76. Єрьоміна Оксана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури та російської мови НВК «Кіровоградський колегіум» м.
Кропивницького, учитель-методист 

77. Ратушняк Олександр Михайлович, доцент кафедри української та зарубіжної літератури ЦДПУ ім. В. Винниченка
78. Устюгова Людмила Михайлівна, професор кафедри слов’янської філології та світової літератури, ДВНЗ «УжНУ»
79. Овсянникова Оксана Іванівна, учитель зарубіжної літератури Класичної гімназії при ЛНУ ім. Івана Франка, учитель-

методист
80. Мірошниченко Лілія Ярославівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри зарубіжної літератури Інституту

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
81. Бовсунівська Тетяна Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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82. Жлуктенко Наталія Юріївна, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури Інституту
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

83. Мегела Іван Петрович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури Інституту філо-
логії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Національної Спілки письменників України, член
Зовнішньої Колегії АН Угорщини.

84. Михед Тетяна Василівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури Інституту
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

85. Білик Наталія Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної літератури Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

86. Бойніцька Ольга Сергіївна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної літератури Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

87. Любарець Наталія Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної літератури Інституту
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

88. Матасова Юліана Ревівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної літератури Інституту філо-
логії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

89. Шестопал Ольга Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

90. Канова Ганна Олександрівна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри зарубіжної літератури Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

91. Кобчінська О.І., кандидат філологічних наук, асистент кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. 

92. Капелюшна Млада Михайлівна, аспірант кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

93. Савич Оксана Василівна, аспірант кафедри зарубіжної літератури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.
94. Пшебило Олена Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Київської хореографічної гімназії «Кияночка».
95. Капелюшна Божена Павлівна, вчитель зарубіжної літератури НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» №4.
96. Хрипун Ольга Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, ліцей № 227 імені М. М. Громова м. Києва, учитель-методист. 
97. Бугера Наталія, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, м. Київ, СЗШ № 316
98. Кущ Олег Миколайович, викладач зарубіжної літератури Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка,

учитель-методист
99. Буряк Ольга Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Технічного ліцею НТУУ «КПІ» м. Києва 
100. Чепелєва Людмила Миколаївна, учитель зарубіжної літератури НТУУ «КПІ» м. Києва
101. Гронська Тетяна Володимирівна, учитель зарубіжної літератури школи № 155 м. Києва 
102. Ревнивцева Олена Володимирівна, завідувач науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін 

КЗ «Кіровоградській обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського''
103. Моклюк Тетяна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Перчунівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст.

Добровеличківського району Кіровоградської обл. учитель І кваліфікаційної категорії
104. Ільяшенко Марина Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Новоолексіївської

ЗОШ І-ІІІ ст. 2, Генічеської районної ради, Херсонської обл. 
105. Оляндер Луїза Костянтинівна, доктор філологічних наук, професор, акад. НАН ВО України, завідувач кафедри

слов’янської філології Східноєвропейського національного університету іменні Лесі Українки
106. Сідельник Оксана Михайлівна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Новопразького 

НВО Олександрійського району Кіровоградської обл.
107. Самініна Олена Вікторівна, вища категорія, вчитель-методист, директор Херсонськоі ліцензованої англомовної школи

«Перша»
108. Сологуб Тетяна Василівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, старший учитель Катеринівської

ЗОШ I-III ст. Іллінівської ОТГ Костянтинівського району Донецької обл.
109. Каєнко Олександр Васильович, вчитель зарубіжної літератури Новоукраїнського НВК – гімназії «Лідер»

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської обл., заслужений учитель України
110. Химинець Адріана Арпадівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст.

№ 20 ім. О. Духновича (учитель-методист, кандидат філологічних наук)
111. Островська Галина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання Івано-

Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
112. Шовкопляс Галина Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри світової літератури Київського уні-

верситету імені Бориса Грінченка. 
113. Микола Мазурчак, учитель Ластовецької гімназії. 
114. Томчук Тетяна Олександрівна, учитель-методист вищої категорії ОЗО "ЗЗСО №4 м. Ківерці Волинської обл."
115. Хоменко Оксана Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель першої категорі. Лубенський район.

Полтавська обл.
116. Бак Світлана Костянтинівна, учитель-методист вищої категорії Троянськоі школи Кіровоградськоі обл., лауреат

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» у номінації «Зарубіжна література»
117. Ціко Ігор Григорович, старший викладач кафедри історії, суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладан-

ня Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук
118. Лук'яненко Тетяна Василівна, учитель-методист зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ №28
119. Олійник Людмила Анатоліївна, учитель української мови та літератури Тернопільської ЗОШ №25, учитель вищої кате-

горії, учитель-методист. 
120. Сич Леся Михайлівна, вчитель-методист НВК №1 м. Немирова Вінницької обл.
121. Марухно Олена Анатоліївна, старший учитель НВК №1 м. Немирова Вінницької обл.
122. Пікуль Людмила Іванівна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель ЗОШ l-lll ст. 

с. Піщане Камінь-Каширського району Волинської обл.
123. Машкара Світлана Василівна, вчитель зарубіжної літератури Червенівської ЗОШ І-ІІ ст. Мукачівського району

Закарпатської обл., спеціаліст вищої категорії, "старший учитель"
124. Григорів Ольга Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Воронського ліцею Коломийської районної ради Івано-

Франківської обл., вчитель другої кваліфікаційної категорії
125. Юрчишина Марія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Кудринецької ЗОШ І-ІІІ ст. Борщівського р-ну, Тернопільської

обл. Учитель вищої категорії, учитель–методист
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126. Сєрикова Ірина Василівна, вчитель російської мови та інтегрованого курсу «Література» Харківської спеціалізованої
школи № 3, вчитель-методист

127. Манойлова Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української та зарубіжної літе-
ратури Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка

128. Аброскiна Олена Віталіївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель НВО №25, природничо-
математичний ліцей м. Кропивницький

129. Лавринович Лілія Богданівна, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського націо-
нального університету імені Лесі Українки, м. Луцьк. 

130. Чередник Тетяна Павлівна, доцент кафедри германської філології Національного університету "Чернігівський колегіум",
канд. філол. наук

131. Желєзнова Тетяна Петрівна, завідувач науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та
охорони праці КЗ «Кіровоградській обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

132. Невкрита Ірина Сергіївна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, вчитель-методист Знам'янської ЗШ І-ІІІ
ст. №6 Кіровоградської обл.

133. Мороз Олена Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст. Криничанського району
Дніпропетровської обл., керівник районного методичного об'єднання вчителів зарубіжної літератури

134. Гращенкова Наталія Володимирівна вчитель вищої категорії, "старший вчитель", НВК «Сасівська а ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»
Компаніївського р-ну Кіровоградської обл. 

135. Маранська Ірина Андріївна, учитель української мови та літератури Городищенського економічного ліцею
Городищенської райради Черкаської обл.

136. Циганкова Людмила Юріївна вчитель зарубіжної літератури Нерубайської ЗОШ Кіровоградської обл.
137. Гиренко Наталія Сергіївна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Нижньосироватськоі ЗОШ І-ІІІ ст. імені Бориса

Грінченка Нижньосироватськоі сільської ради Сумської обл.
138. Горобченко Ірина Вікторівна, методист Кременчуцького науково-методичного центру, учитель-методист зарубіжної

літератури Кременчуцького ліцею № 10 "Лінгвіст"
139. Войная Галина Георгіївна, к. н. з державного управління, директор НВО-гімназія ім. Т. Шевченка м. Кропивницький. 
140. Невмержицька Алла Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель» Лучанківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Словечнської сільської ради Житомирської обл.
141. Гришанович Леся Сергіївна, учитель зарубіжної літератури філії Комишуватської ЗШ І-ІІІ ст. «Новоєгорівська загаль-

ноосвітня школа» Новоукраїнської районної ради Кіровоградської обл.
142. Піхуля Людмила Михайлівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель КЗ "НВО ЗОШ– інтер-

нат, ліцей "Сокіл", ЦПВ Кіровоградської міської ради Кіровоградської обл."
143. Ганзенко Раїса Олександрівна ЗДНВР, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія) Хмелівське НВО

Маловисківської районної ради Кіровоградської обл.
144. Сливка Алла Миколаївна, учитель вищої категорії, старший учитель Білоцерківського навчально-виховного об'єднання

«Звитяга» Київської обл.
145. Торба Людмила Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Васильківського НВК Шполянського району Черкаської обл.
146. Павленко Ірина, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії НВК "Знам'янської ЗШ І-ІІІ ст. №2 – ліцей"
147. Немировська Наталія Вікторівна, учителька української мови та літератури СЗШ І-ІІІ ст 4 м. Гайсина Вінницької обл.
148. Вітко Марина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Помічнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Героя України Березняка Є.

С. Кіровоградської обл., спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист. 
149. Кострець Світлана Петрівна, вчитель вищої категорії зарубіжної літератури, старший вчитель, заступник директора з

навчально-виховної роботи Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл.
150. Холодович Наталія Олександрівна, учитель зарубіжної літератури Воронівської філії Новоукраїнського НВК 8

Кіровоградської обл., спеціаліст І категорії. 
151. Мельник Тетяна Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Кременецького ліцею ім. У. Самчука Тернопільської обл.,

учитель вищої категорії, старший вчитель
152. Коваленко Ганна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент. Доцент кафедри англійської філології й міжкультур-

ної комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
153. Шестак Олександра Григорівна, вчитель-методист зарубіжної літератури Ясногородського НВО Київської обл.,

Макарівського району
154. Чурса Ірина, вчитель вищої категорії, старший вчитель, Охрімівської ЗОШ Якимівського району Запорізької обл.
155. Новікова Оксана Вікторівна, викладач-методист, викладач зарубіжної літератури й російської мови КВНЗ

"Олександрійський педагогічний коледж імені В О Сухомлинського", м. Олександрія, Кіровоградська обл.
156. Секіріна Валентина Миколаївна, учителька зарубіжної літератури, учитель-методист, вища категорія, гімназія №290,

м. Київ
157. Барабаш Лариса Василівна, учитель зарубіжної літератури та християнської етики, спеціаліст вищ. категоріі, старший

учитель, Трускавецькой СЗШ №1. 
158. Василишин Світлана Омелянівна, учитель зарубіжної літератури та християнської етики, спеціаліст вищ. категоріі,

старший учитель Трускавецькой СЗШ №1. 
159. Чаюк Тетяна Андріївна, кандидат філологічних наук, викладач кафедри іноземних мов юридичного факультету КНУ

імені Тараса Шевченка
160. Облапенко Ірина Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Кременчуцького ліцею 4 "Кремінь", учитель-методист
161. Іващенко Ніна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший вчитель Дмитрівької ЗОШ

Бердичівського району Житомирської обл.
162. Кондрачук Людмила Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови, вчитель вищої категорії СЗШ

№182 м. Києва
163. Густодим Лілія Олександрівна, вчитель-методист зарубіжної літератури Іскрівської ЗОШ І-ІІ ст. Скороходівської ОТГ

Полтавської обл., відмінник освіти України
164. Потєхіна Наталія Дмитрівна, директор КЗ «Компаніївське НВО» Компаніївської селищної ради Кіровоградської обл.,

вчитель зарубіжної літератури вищої категорії
165. Мордух Олена Василівна, учитель зарубіжної літератури Любимівської ЗОШ Нововоронцовського району

Херсонської обл.
166. Кулик Тетяна Василівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель, методист 

КУ «Добровеличківський методкабінет» Кіровоградської обл.
167. Ільчишин Жанна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Новоміської ЗСШ І-ІІІ ст. Львівськоі обл. 
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168. Головань Тетяна Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії філії «Володимирівна ЗШ І-ІІІ ст.
Знам'янського району Кіровоградської обл.»

169. Ільюх Антоніна Степанівна, вчитель зарубіжної літератури Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Одеської обл.
170. Царлова Ірина Володимирівна; учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист Миколаївської гім-

назії №2. 
171. Гиркало Ольга Володимирівна, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури СЗШ №35 Кам’янськоі

міської ради, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист
172. Ільченко Алла Борисівна, учитель української мови і літератури Кагарлицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Київської обл.
173. Зверєва Людмила Михайлівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист УСЗОШ I-III ст. №2 з

поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обл. 
174. Грушецька Олена Іванівна, вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури Мирненської ЗОШ І-ІІІ ст.

Бориспільського району, старший учитель, стаж – 40 років. 
175. Гох Наталя Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївського вищого училища фізичної культури, вища кате-

горія, стаж 25 років. 
176. Усенко Олександра Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Летківської СЗШ Тростянецького району Вінницької обл.
177. Храбан Інна Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель КЗ «ЗОШ I-III ст. № 27

Вінницької міської ради»
178. Лисько Олена Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. №6, Рівненської обл., вища

категорія, старший учитель. 
179. Колеснікова Наталія Пилипівна, спеціалізована школа №49 м. Київ, вища категорія, старший учитель
180. Логінов Андрій Юрійович, учитель-методист Вознесенської ЗОШ Золотоніського району Черкаської обл.
181. Соколик Ганна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Пашковецького НВК, Хотинського району,

Чернівецької обл.
182. Криленко Марія Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури Іванопільської СШ І-ІІІ ст. Костянтинівського району
183. Кісельова Оксана Ласлівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, Мукачівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ" 15
184. Гарасимчук Романія Романівна, вчитель зарубіжної літератури Уїздецької ЗОШ в Рівненській обл, вища категорія
185. Бойко Світлана Степанівна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, Миколаївська

ЗОШ №40 Миколаївської міської ради Миколаївської обл.
186. Рибальченко Валентина Костянтинівна, доцент кафедри української та зарубіжної літератури ЦДПУ імені 

В. Винниченка, учитель зарубіжної літератури Наукового ліцею Міської ради м. Кропивницького Кіровоградської обл.
187. Трапезун Ірина Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ст., Хмельницька обл. 
188. Слепцова Тетяна Михайлівна, учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, старший учитель КЗ

"Гімназія ім. Олени Журливої Міської ради міста Кропивницького"
189. Кривенко Тетяна Василівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст першої категорії, Ганнівська загальноосвітня

школа І-ІІІ ст. Братський район Миколаївська обл.
190. Бартошик Світлана, учитель зарубіжної літератури ЗЗСО «Угриничівська гімназія» Любешівської селищної ради

Волинської обл., учитель вищої категорії, старший учитель
191. Сорока Світлана Юріївна, вчитель зарубіжної літератури Ужгородської гімназії №16
192. Людмила Руда, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Помічнянськоі ЗШ№2

Кіровоградськоі обл. 
193. Бучма Алла Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, вчитель-методист м. Київ, гімназія «Троєщина»
194. Зубаль Світлана Володимирівна, учитель зарубіжної літератури і російської мови, учитель вищої категорії, учитель-

методист ЗОШ I-III ст. № 5 м. Нововолинська. 
195. Гученко Ольга Василівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, учитель-методист гімназії "Консул" №86 м.

Києва
196. Рязанова Жанна Геннадіївна, вчитель російської мови і зарубіжної літератури, нині працюю вихователем групи подов-

женого дня в Кременчуцькій ЗОШ № 20. Проблеми мого предмета мені не байдужі
197. Тисячна Людмила Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури НВК №1 смт. Ставище Київської обл., вчитель вищої

кваліфікаційної категорії, вчитель-методист
198. Саражин Оксана Михайлівна, учитель зарубіжної літератури ЗОШ №28 м. Кременчука, Полтавської обл., вчитель

вищої категорії. 
199. Битько Юлія Вікторівна вчитель зарубіжної літератури НВК «Ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ст. "Лідер"»

Смілянської міської ради Черкаської обл.
200. Вишницька Юлія Василівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри світової літератури Інституту філології

Київського університету імені Бориса Грінченка
201. Сердюк Олена Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури НВК «ЗОШ І ст. – гімназія ім. В. Т. Сенатора» Смілянської

міської ради Черкаської обл.
202. Кулик Ольга Станіславівна, учитель зарубіжної літератури ЗОШ I-III ст. №4 м. Кропивницький
203. Носенко Людмила Борисівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, директорка Відраднівського ЗЗСО

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької обл.
204. Колесникова Тетяна Іванівна, вчитель російської мови та інтегрованого курсу «Література» комунального закладу

"Харківський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» №8 Харківської
міської ради Харківської обл.", вчитель-методист

205. Дудкіна Олена Олександрівна, викладач ДВНЗ "Миколаївський політехнічний коледж", керівник секції «Зарубіжна
література» Миколаївського територіального відділення МАН. 

206. Дем'яненко Олена Олександрівна, канд. пед. н., асистент кафедри славістичної філології, педагогіки та методики
викладання Білоцерківського НАУ

207. Лебедь Ірина Магомедівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, заступник директора з виховної роботи
школи КЗ «Криничанська СЗШ І-ІІІ ст. №2» Криничанського району, Дніпропетровськоі обл., вчитель вищої категорії, вчитель-
методист

208. Поліщук Наталія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи №196 Святошинського району м.
Києва (вища категорія)

209. Кравець Тетяна Дементіївна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Межирічківської школи, голова РМО вчите-
лів зарубіжної літератури Голованівського району Кіровоградської обл.

210. Радченко Наталія Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури ЗНВК №1 Покровської міської ради Донецької обл.,
спеціаліст вищої категорії, учитель-методист. 
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211. Хорошилова Аліна Валентинівна, вчитель зарубіжної літератури Харківської гімназії №23 Харківської міської ради
Харківської обл., спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, заступник директора з освітньої роботи. 

212. Недєлко Лариса Петрівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель Світловодської ЗШ І-ІІІ ст.
№2 Кіровоградської обл.

213. Мамонова Світлана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з НВР, спеціаліст вищої катего-
рії, учитель-методист, м. Добропiлля Донецької обл., НВК №4. 

214. Фучинська Олена Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Коломийського ліцею імені Сергія
Лисенка. 

215. Волинець Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, КВНЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогіч-
ний коледж"

216. Мовчан Раіса Валентинівна, доктор філології, професор, провідний науковий співробітник Інституту літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН Украіни

217. Луговська Світлана Олександрівна, учитель зарубіжної літератури Рівнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Новоукраїнської рай-
онної ради Кіровоградської обл.

218. Мовсісян Вікторія Тігранівна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка

219. Желіхівська Наталія Василівна, учитель зарубіжної літератури (2 категорія) Цінівської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Цінева,
Рожнятівський район, Івано-Франківська обл.

220. Сорока Олена Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Користівської ЗОШ І-ІІІ ст. Олександрійського району
Кіровоградської обл.

221. Шитель Аліна Володимирівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Олексіївської ЗШ l-lll ст.
та КЗ «Златопільська загальноосвітня школа l-ll ст.» Бобринецького районної ради Кіровоградської обл., вчитель ll категорії

222. Павлова Олена Юріївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури (вчитель вищої категорії, старший вчитель),
КЗШ №125 м. Кривий Ріг

223. Гриджук Тетяна учитель зарубіжної літератури, вищої категорії, старший вчитель Інгульського навчально-виховного
об'єднання "Устинівської районної ради, Кіровоградської обл. 

224. Бурлака Олена Олександрівна, учитель української мови та літератури, учитель-методист, відмінник освіти України;
КЗ "Рішельєвський ліцей", м. Одеса

225. Пікальова Ганна Володимирівна, вчитель І категорії, викладач зарубіжної літератури Часовоярської ЗОШ І-ІІІ ст. № 15,
Бахмутської районної ради

226. Тодоріко Тетяна Михайлівна, вчитель-методист зарубіжної літератури Чернівецького багатопрофільного ліцею №4
227. Гордієнко Надія Володимирівна, учитель вищої категорії, учитель зарубіжної літератури комунального закладу

«Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст.» Дніпровського району Дніпропетровської обл.
228. Тригуба Наталія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший вчитель) зош №18 імені 

В. Чорновола м. Хмельницького
229. Гвоздева Валерія Олексіївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, спеціаліст 2 категорії

Новогуйвинської гімназії, смт Новогуйвинськ Житомирської обл., Житомирского району
230. Герасименко Валентина Петрівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Біленьківської ЗОШ

І-ІІІ ст. Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької обл. Вища категорія. Методист
231. Гурбан Людмила Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Сосонської СЗШ Вінницького району, Вінницької обл. 
232. Гора Лариса Миколаївна, викладач-методист зарубіжної літератури Вижницького коледжу прикладного мистецтва,

Чернівецькій обл. 
233. Коваленко Оксана Володимирівна, учитель зарубіжної літератури 2007, 2008 роки Мукачівського ліцею, практичний

психолог. 
234. Ірклій Олена Юріївна, учитель зарубіжної літератури Миколаївської гімназії 2, спеціаліст вищої категорії, учитель-

методист, заступник директора з виховної роботи
235. Цукрова Олена Леонідівна, вчитель Смілянського НВК «Ліцей-ЗОШ І-ІІІ ст. "Лідер"» Смілянської міської ради

Черкаської обл., вчитель вищої категорії. 
236. Радько Тетяна Миколаївна, викладач зарубіжної літератури Конотопського політехнічного технікуму КІ СумДУ (вища

категорія)
237. Вовк Тетяна Вікторівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Гніванської ЗОШ №1

Тиврівського району Вінницької обл.
238. Стрельченко Тетяна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель) Білопільської спе-

ціалізованої школи І-ІІІ ст. №1 Білопільської районної ради Сумської обл. 
239. Балахніна Наталія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, категорія вища, Кароліно-Бугазька ЗОШ 1-3 ст.,

Овідіопольський р-н, Одеська обл. 
240. Гордій Наталя Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Тернопільської ЗОШ №16, спеціаліст вищої категорії,

вчитель-методист
241. Іваненко Вікторія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Білоцерківської

ЗОШ І-ІІІ ст. №20, Київської обл.
242. Іщенко Оксана Василівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури ОНЗ ''Левківська ЗОШ l-III ст.''
243. Мавроматі Людмила Юріївна, вчитель української мови і літератури Ужгородської лінгвістичної гімназії 

ім. Т. Г. Шевченка Закарпатської обл. 
244. Іванова Галина Андріївна, учитель зарубіжної літератури КЗО "Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат

№7 І-ІІ ст.» ДОР"
245. Сабов Наталія Василівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури(вища категорія, вчитель-методист)

Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №20 ім. О. Духновича. Закарпатська обл.
246. Бушакова Оксана Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист НВК: ЗШ І-ІІІ ст. №4-ліцей 

м. Могилева-Подільського Вінницької обл.
247. Бреславець Олена Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Коломийського ліцею №6 імені Героя України

Тараса Сенюка, Івано-Франківської обл., вчитель вищої категорії, старший вчитель
248. Семенюк Лариса Анатоліївна, старший вчитель вищої категорії Київської школи № 212
249. Рудьман Олена Василівна, заступник директора комунального опорного закладу з навчальної роботи, учитель зару-

біжної літератури, с. Боярка Лисянського р-ну Черкаської обл.
250. Матвєєва Ольга Вікторівна, учитель зарубіжної літ. вищої категорії, учитель-методист Миколаївської ЗОШ I-III ст. № 6

Миколаївської обл. 
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251. Дзямулич Наталія Іванівна, викладач дитячої та зарубіжної літератури, старший викладач кафедри словесних дисцип-
лін Луцького педагогічного коледжу. 

252. Паращук Катерина Віссаріонівна, учитель зарубіжної літератури Бабинської ЗОШ Кельменцького району Чернівецької обл.
253. Кратко Оксана Василівна, учитель української та зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. с. Новий Витків Львівської обл. 

(старший вчитель, вища категорія)
254. Колбовська Алла Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури альтернативних шкіл «Кітерра» та «Соняшник» 

(м. Київ)
255. Сунцова Наталія Аркадіївна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель Ніжинської гімназії №3

Ніжинської міської ради Чернігівської обл.
256. Лобас Наталія, кандидат філологічних наук, викладач польської мови, кафедра загального мовознавства і слов'ян-

ських мов ТНПУ ім. В. Гнатюка
257. Якубенко Ірина Іванівна, директор школи, вчитель зарубіжної літератури Новобогданівського ЗЗСО, Радсадівської

сільської ради, Миколаївської обл. 
258. Вєрнік Ольга Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та російського мовоз-

навства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ)
259. Русіна Галина Василівна, учитель зарубіжної літератури(вища категорія) КЗ «Піщанобрідське НВО»

Добровеличківського району, Кіровоградської обл.
260. Бевська Тетяна Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Івано-Франківської ЗШ 28, вчитель вищої категорії, стар-

ший вчитель. 
261. Іваниш Оксана Лук'янівна. Природничо-гуманітарний коледж ДВНЗ"УжНУ» м. Ужгород Закарпатськоі обл. Старший

викладач вища категорія. 
262. Костецька Ольга Михайлівна, учитель вищої категорії, старший учитель зарубіжної літератури Долинського ліцею №7

м. Долини Івано-Франківської обл.
263. Яценко Тетяна Всеволодівна, вихователь дошкільного підрозділу Драбинівського НВК Драбинівського сільської ради

Новоманжарського району Полтавської обл. Закінчила Черкаський педагогічний інститут по спеціальності "російська мова та
література". 

264. Позднєєва Ірина Олексіївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури вищої категорії КЗШ №110 м. Кривого
Рогу Дніпропетровської обл.

265. Турченко Лариса Миколаївна, учитель української мови та літератури спеціалізованої школи №129 м. Києва, учитель
вищої категорії, старший учитель

266. Шамрицька Наталія Анатоліївна, випускниця Ужгородського державного університету 1994 р., голова профкому 
ПО ПМГУ ПіВНГЗК

267. Репінська Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури (спеціаліст І категорії), заступник директора з виховної
роботи Таврійської ЗОШ І-ІІІ ст. Скадовської районної ради Херсонської обл. 

268. Селезньова Ніна Петрівна, викладач зарубіжної літератури, вища категорія, "старший викладач", Канівський коледж
культури і мистецтв. 

269. Басіста Валентина Якимівна, вчитель зарубіжної літератури ( вища категорія) Сокиринецько ЗОШІ-ІІІ ст.
Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл.

270. Березова Вікторія Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Корсунь-Шевченківської
ЗСШ l-lll ст. №5 із поглибленим вивченням іноземних мов. Черкаська обл.

271. Складенко Тетяна Володимирівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії, стар-
ший вчитель Мар`янської загальноосвітньої І-ІІІ ст. школи №2 Зеленодольської ОТГ Апостолівського району Дніпропетровської
обл.

272. Борисяк Любов Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Золочівського НВК "Школа радості"– ДНЗ» (м. Золочів
Львівської обл.). 

273. Бялковська Вікторія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Красенівського НВК Чорнобаївського району
Черкаської обл.

274. Котурбаш Галина Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Міжгірської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. ім. А. Волошина
Міжгірського району Закарпатської обл., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель. 

275. Полікарпова Ірина Вадимівна, викладач зарубіжної літератури учитель-методист, заступник директора,
Скандинавська гімназія м. Київ

276. Туник Олена Олександрівна, викладач української та зарубіжної літератури КВНЗ «Ніжинський коледж культури і мис-
тецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради, викладач вищої категорії. 

277. Кононенко Вікторія Миколаївна, вчитель-методист Херсонської спеціалізованої школи №31 з поглибленим вивчен-
ням історії, права та іноземних мов. 

278. Щербань Світлана Григорівна, учитель зарубіжної літератури, методист. Карлівська гімназія імені Ніни Герасименко
279. Чернійчук Василина Василівна, учитель зарубіжної літератури Світильнянського НВК Броварського району Київської

обл.
280. Пятковська Олена Миколаївна вчитель зарубіжної літератури Нижньоторгаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Нижньосірогозького

району Херсонської обл.
281. Пономаренко Антоніна Петрівна, методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін Чернігівського обласного інсти-

туту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського
282. Ільницька Оксана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, Кривківської ЗОШ. Турківський район, Львівська обл.

Вчитель вищої категорії, «старший учитель». 
283. Вінніченко Алла Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-мето-

дист КЗЗСО ІІ-ІІІ ст. гуманітарної гімназії імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради. Дніпропетровська обл. 
284. Крижановська Наталія Львівна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель Козівської

державної української гімназії ім. В. ГЕРЕТИ Тернопільської обл.
285. Вихрист Наталія Станіславівна, учитель зарубіжної літ. вищої категорії, учитель-методист Кузнецівської ЗОШ I-III ст.

Доманівського р-ну Миколаївської обл. 
286. Шевченко Катерина Григорівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ст. Васильківського району Київської обл. 
287. Зінчук Лариса Петрівна, учитель зарубіжної літератури Куснищанського ЗЗСО І-ІІІ ст. Любомльського району

Волинської обл.
288. Ткачук Людмила Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший вчитель) ЗОШ І-ІІІ ст. с Овлочин

Турійського району Волинської обл.
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289. Єліна Алла Іванівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, вчитель-методист, Тячівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2
Закарпатська обл., відмінник народної освіти

290. Зінченко Тетяна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Осоївського НВК Краснопільської селищ-
ної ради Сумської обл.

291. Невмержицька Інна Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови КЗ «Тополинська ЗОШ І-ІІІ ст.»
Нікольської районної ради Донецької обл., вчитель першої категорії. 

292. Гуцал Світлана Василівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист, школа І-ІІІ ст. №286 м. Києва
293. Ткаченко Олена Михайлівна, учитель зарубіжної літератури ( вища категорія, старший учитель) Шполянського НВК

«ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – гімназія» Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської обл.
294. Макуха Тетяна Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови Новобілокоровицької ЗОШ І-ІІІ ст.

№3, Житомирської обл. Вища категорія, вчитель-методист. 
295. Чопей Оксана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Лалівської ЗОШ І-ІІ ст. Мукачівського району Закарпатської

обл., спеціаліст вищої категорії, "старший учитель"
296. Мороз Алла Євгеніївна, викладач зарубіжної літератури, вища категорія, старший викладач, Краснокутський профе-

сійний аграрний ліцей
297. Стріляна Наталія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Филенківської ЗОШ І-ІІІ ст. Чутівського р-н

Полтавської обл., вчитель вищої кваліфікаційної категорії
298. Бондарчук Ніна, учитель-методист, спеціаліст вищої категорії Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Хмельницької обл.
299. Корчак Наталія Іванівна, учитель зарубіжної літератури, кваліфікаційна категорія – вища, звання – "старший вчитель",

ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Гнівань Тиврівського району Вінницької обл. 
300. Агеєва Світлана Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Височанського НВО "ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий

садок»Тетіївського району Київської обл., вчитель вищої категорії
301. Самелюк Наталія Ігорівна, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури Здорівського НВК

Васильківського району, Київської обл. 
302. Долгова Тетяна Митрофанівна, м. Ужгород, Закарпатська обл. Вчитель зарубіжної літератури, 1 категорія, УЗОШ № 6

ім. В. С. Гренджі-Донського
303. Лінійчук Тетяна Вікторівна, учитель зарубіжної літератури Ямницького ліцею Івано-Франківської обл., керівник мето-

дичного об'єдання вчителів філологічних дисциплін Ямницької ОТГ
304. Єрмоліна Олена Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Запорізької ЗОШ І-ІІІ ст. № 101, вчитель вищої категорії,

старший вчитель
305. Шмагель Ірина Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Козятинської ЗОШ №2
306. Величко Світлана Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Червонослобідського ЗЗСО Червонослобідської

сільської ради Черкаської обл., вчитель вищої категорії
307. Ласунова Наталія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури ( вища категорія, старший учитель) Стрийськоі ЗШ І-ІІІ ст.

№1 Львівської обл. Голова міського методичного об'єднання вчителів зарубіжної літератури. 
308. Костенко Юлія Валеріївна, заступник директора з виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія,

вчитель-методист м. Київ, СШ №16
309. Лучина Наталія Геннадіївна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, ''старший учитель'', Київ, школа №111. 
310. Малярчук Ірина Олександрівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист, м. Баштанка

Миколаївської обл. 
311. Поліщук Інна Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Томинобалківського закладу повної загальної середньої осві-

ти Білозерської селищної ради Херсонської обл.
312. Пекун Надія Андріївна, учитель зарубіжної літератури, директор Великостидинської ЗОШ Костопіського району

Рівненської обл.
313. Милятинська Ольга Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Ужгородської СШ №5 з поглибленим вивченням іно-

земних мов, спеціаліст вищої категорії, "старший учитель". 
314. Моргун Ольга Іванівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ "Розсошенська гімназія Щербанівської сільради

Полтавського району Полтавської обл.", вчитель-методист
315. Небеленчук Ірина Олександрівна, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти комунального закла-

ду "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського", кандидат педагогіч-
них наук. 

316. Матченко Світлана Миколаївна, викладач зарубіжної літератури (спеціаліст вищої категорії ), Костопільського буді-
вельно-технологічного коледжу Рівненської обл.

317. Микитюк Марія Олександрівна учитель (ІІ категорії) зарубіжної літератури, англійської мови Голопристанської ЗОШ 
І-ІІІ ст. №1 Голопристанської міської ради

318. Гушель Лідія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, Росавської ЗОШ l-lll ст., Миронівського р-ну,
Київської обл.

319. Чирка Валентина Василівна, методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського

320. Лазаревич Світлана Петрівна, викладач зарубіжної літератури ДНЗ "Ізюмський регіональний центр професійної осві-
ти» м. Ізюм Харківської обл.

321. Багрій Світлана Едуардівна, учитель зарубіжної літератури першої категорії ОЗО"ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 міста Ківерці»
Волинської обл. 

322. Федишин Надія Мирославівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії Східницької ЗОШ І-ІІІ ст, Бориславської
міської ради, Львівської обл. 

323. Подставкіна Ірина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, "Старший учитель", Київ, школа №111. 
324. Смірнова Ірина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ст. №30, вчитель вищої категорії,

"Старший учитель"
325. Іващенко Алла Олексіївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Лутовинівської гімназії Козельщинської

селищної ради Полтавської обл., учитель зарубіжної літератури, вчитель-методист
326. Александрович Лілія Михайлівна, учитель зарубіжної літератури ОЗ Сасівський НВК I-III ст. Золочівського району,

Львівської обл.
327. Сагайдак Ірина Петрівна, викладач зарубіжної літератури ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж 

ім. Є. Храпливого», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 
328. Затильний Віталій, вчитель української і польської мови Суботньої школи української мови і культури у м. Лодзь

(Республіка Польща). 
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329. Іваненко Оксана Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Степангородського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»
Володимирецької райради Рівненської обл. 

330. Плевницька Алла Павлівна, учитель зарубіжної літератури (учитель вищої категорії, учитель-методист)
Червоноградської ЗШ №12, Львівська обл.

331. Карман Тетяна Іванівна, Рівнянська ЗШ №2 Новоукраїнського району Кіровоградської обл., учитель зарубіжної літе-
ратури, вища категорія, старший учитель

332. Сеник Вікторія Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Багатопрофільного ліцею "Інтелект» – ЗОШ І-ІІІ ст. №11 
м. Ужгорода, спеціаліст вищої категорії, "старший учитель"

333. Мунтян Тетяна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Інгульської ЗОШ І-ІІІ ст. Баштанської районної ради, 
вчитель вищої категорії

334. Ладані Наталія Іванівна, методист РМК відділу освіти Свалявської райдержадміністрації Закарпатської обл.
335. Бондаренко Лариса Юріївна, вихователь Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи І-ІІІ ст. №4 Миколаївської

обласної ради
336. Глотов Олександр Леонідович, доктор філологічних наук, професор, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна

академія імені Тараса Шевченка
337. Чеберко Наталія Василівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, учитель-методист, КЗО "СЗШ №1» 

м. Дніпро
338. Мрачковська Галина Михайлівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, "учитель-методист", СЗШ 

№ 23 м. Львова. 
339. Філіппова Аксенія Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Граденицької ЗОШ І-ІІ ст. Біляївського р-ну Одеської обл.
340. Козієва Віталіна Вікторівна. Іверська ЗОШ І-ІІІ ст. Олександрівської районної ради Донецької обл. Вчитель зарубіжної

літератури вищої категорії, вчитель-методист. 
341. Гримак Світлана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. с. Скоморошки Оратівського району

Вінницької обл.
342. Барбашина Олена Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель Ніжинської гімна-

зії 3 Ніжинської міської ради Чернігівської обл.
343. Савицька Оксана Ярославівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, «старший вчитель». Школа-гімназія,

смт Іваничі Волинської обл. 
344. Макаревич Зінаїда Григорівна, пенсіонерка, бувший вчитель зарубіжної літератури Криворізької ЗОШ №119
345. Дорошенко Марина Леонідівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, "старший учитель", ліцей «Престиж»

м. Київ
346. Лошик Людмила Іванівна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, Волинь, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Сошичне. 
347. Петрик Ольга Пилипівна, учитель зарубіжної літератури(вища категорія, старший вчитель) ЗЗСО "Великокурінський

ліцей» Любешівської селищної ради Волинської обл.
348. Легка Ірина Іванівна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, Дубровицького НВК "Ліцей-

школа", Рівненської обл.
349. Масляєва Ілона Валеріївна, учитель англійської мови та зарубіжної літератури, Улянівська ЗШ І-ІІІ ст.
350. Співак Людмила Станіславівна, директор Драбинівського НВК Драбинівської сільської ради Новосанжарського райо-

ну Полтавської обл., учитель зарубіжної літератури, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель, переможець районного
етапу конкурсу "Учитель року» (2004)

351. Гусєва Лариса Вікторівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист Миколаївської
ЗОШ І-ІІІ ст. №56

352. Дмитренко Тетяна Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. Новоград-Волинського району
Житомирської обл.

353. Мік Галина Степанівна, вчитель зарубіжної літератури ОЗ «Твіржанський ЗЗСО» Львівської обл., керівник МО
354. Пінкевич Світлана Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури філії Семенівського ОЗЗСО »Костогризівська гімназія»
355. Слижук Олеся Алімівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури Запорізького національ-

ного університету
356. Ткач Ірина Олександрівна, вчитель-методист зарубіжної літератури Миколаївської спеціалізованої школи №22 з

поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу
357. Гажур Валентина Володимирiвна, вчитель-методист зарубіжної літератури Голопристанськоi ЗОШ I-III ст. №4

Херсонської обл.
358. Булана Лідія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель. Піщанська

ЗОШ І-ІІІ ст. Решетилівської районої ради Полтавської обл.
359. Федорова Людмила Іванівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, "старший учитель»НВК "Димерська гім-

назія-ЗОШ І ступеня» Вишгородського району Київської обл.
360. Потятинська Надія Адамівна, вчитель зарубіжної літератури Карівської ЗШ І-ІІ ст. Сокальського району Львівської обл. 
361. Ушмодіна Валентина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури І категорії, Нікольської гімназії "Софія»смт.

Нікольське, Донецької обл. 
362. Дем'яненко Любов Пилипівна, вчитель української мови та літератури вищої категорії, Харківська обл.
363. Сергієнко Наталія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Рачинської гімназії Тараканівської ОТГ Дубенського р-

ну Рівненської обл., вчитель вищої категорії, старший вчитель
364. Ковальова Ольга Василівна, учитель зарубіжної літератури, учитель-методист Херслнської спеціалізованої школи

№31 з поглибленим вивченням історії, права та іноземних мов
365. Гливка Марія Іванівна, учитель зарубіжної літератури Великолазівського ЗЗСО Баранинської ОТГ Ужгородського

району, Закарпатської обл., спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України. 
366. Музика Аліса Миколаївна вчитель російської мови та зарубіжної літератури, вищої категорії, старший вчитель

Галицинівської ЗОШ І-ІІІ ст.
367. Кретова Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та мето-

дики навчання Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
368. Мельникова Руслана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та літ ератури

Ізмаїльського державного гуманітарного університету
369. Буківська Віра Романівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Бусовиської ЗСШ Старосамбірський район,

Львівська обл. 
370. Барильська Валентина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Нижньолукавицької СЗОШ l-ІІ ст., Стрийського

району, Львівської обл., вчитель вищої категорії, "старший учитель". 
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371. Кривуца Маріанна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. №6 ім. В. С. Гренджі-Донського
Ужгородської міської ради Закарпатської обл., вчитель-методист, заступник директора з виховної роботи

372. Ткачук Оксана Ярославівна, учитель зарубіжної літератури Заводської ЗОШ І-ІІІ ст. Буського району Львівської обл.;
учитель вищої категорії, "старший вчитель". 

373. Романенко Людмила Іванівна, учитель зарубіжної літератури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ст. №21 ім. Ю. Г. Іллєнка, учитель
вищої категорії, старший учитель

374. Білих Валентина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель
м. Кропивницький, ЗШ I-III ст. № 24

375. Мурзо Тетяна Євгенівна, вчитель-методист Львівської гімназії «Престиж, відмінник освіти, нагороджена «Знаком 
В. О. Сухомлинського» і медаллю «Флагман освіти України» за інноваційні технології, дипломант конкурсу «Учитель року-2004»

376. Яцина Світлана Валентинівна, учитель зарубіжної літератури НВО №32 СЗОШ І-ІІІ ст., пц «Школа мистецтв»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської обл., учитель вищої категорії, старший учитель. 

377. Шушкевич Людмила Степанівна, викладач зарубіжної літератури, української мови, вчитель вищої категорії, старший
викладач ДНЗ "Вишнівецький професійний ліцей", смт. Вишнівець, Тернопільська обл. 

378. Шовенко Валентина Олександрівна, учитель української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літера-
тури Іванівської загальноосвітньої філії КЗ «Соколівське НВО» Соколівської сільської ради Кропивницького району
Кіровоградської обл.

379. Котляренко Наталія Миколаївна, методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін 
КЗ «Кіровоградській обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

380. Цанько Тетяна Василівна, вчитель зарубіжної літератури Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. 4 з поглибленим
вивченням певних курсів та предметів м. Мукачево Закарпатської обл. 

381. Купіна Ірина Іванівна, учитель української мови та літератури вищої категорії, «старший вчитель», КНЗ «Радушненської
ЗОШ І-ІІІ ст. Криворізького району Дніпропетровської обл.". 

382. Кошло Оксана Ярославівна, вчитель зарубіжної літератури Борсуківської РОШ І-ІІІ ст. Тернопільської обл., спеціаліст
вищої категорії

383. Мейта Алла Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ст.
з поглибленим вивченням української мови та літератури №260 міста Києва. 

384. Марчик Олена Петрівна, учитель зарубіжної літератури (вища категорія) ЗЗСО "Ветлівський ліцей» Любешівської
селищної ради Волинської обл.

385. Федоренко Оксана Михайлівна, викладач зарубіжної літератури вищої категорії Миргородського художньо-промис-
лового коледжу імені М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

386. Швець Валентина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури та української мови та літератури СЗШ І-ІІІ ст. с. Носівці
Гайсинського району Вінницької обл., вчитель вищої категорії

387. Мелник Ганна Валентинівна, учитель зарубіжної літератури Кашперівського ЗНВК І-ІІ ст. "Школа-дитячий садок»
Козятинського району Вінницької обл., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель

388. Палій Надія Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Добросинськоі ЗОШ І-ІІІ ст., Львівська обл. 
389. Грінченко Зоя Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель) Путивльської ЗОШ № 2

Сумської обл. 
390. Атаманенко Лілія Володимирівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури ОНЗ– Путрівський

НВК «гімназія-ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Київська обл., Васильківський р-н
391. Заячківська Оксана Василівна, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель» Тишківського НВК Городенківського р-

ну Івано-Франківської обл. 
392. Мороз Вікторія Володимирівна, вчитель російської мови та літератури, зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кате-

горії Краматорської ЗОШ I-III ст. №4. 
393. Корінь Наталія Анатоліївна, вчитель вищої категорії, "старший вчитель»зарубіжної літератури та російської мови

Колківського НВК
394. Яроха Дар'я Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Полтавської ЗОШ І-ІІІ ст. №37, учитель-методист. 
395. Лукафейник Лариса Василівна учитель-методист зарубіжної літератури Полтавської ЗОШ І-ІІІ ст. №11
396. Кротна Світлана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М. І. Пирогова Вінницької міської ради"
397. Колос Наталія Іванівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Коробівського НВК "ЗОШ l-lll ст.

– ДНЗ» Золотоніського району Черкаської обл.
398. Чикалова Наталія Іванівна, учитель зарубіжної літератури КУССШ№29, м. Суми
399. Недашківська Анастасія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Ставищенської ЗОШ I-III ст., Брусилівського

району, Житомирської обл. 
400. Гальчанська Галина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ "Малобілозерська ЗОШ І-ІІІ № 1» Василівської районної

ради Запорізької обл., вчитель вищої категорії, старший вчитель
401. Тонкошкурова Лариса Іванівна, учитель російської мови, зарубіжної літератури, української мови та літератури

Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №20 ім. О. Духновича (Закарпатська обл.)
402. Бровдій Яна Іванівна, учитель зарубіжної літератури Чорнопотіцької ЗОШ I-III ст. Іршавського р-ну, Закарпатської обл. 
403. Скуріхіна Тамара Петрівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури СЗШ № 30 м. Кам'янського

Дніпропетровської обл., учитель-методист. 
404. Костишин Людмила Іванівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Красилівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4

Хмельницької обл.
405. Квасниця Світлана Іванівна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель» Івано-

Франківської ЗШ І-ІІІ №28
406. Яременко Людмила В'ячеславівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури (вища категорія,

старший учитель) спеціалізованої школи №320 міста Києва. 
407. Татаренко Юлія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Досліднянського НВК Чернігівської обл., спеціаліст вищої

категорії
408. Харченко Діана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, учитель І категорії, Олександро-Калинівського ЗЗСО І-ІІ

ст. Іллінівської ОТГ Костянтинівського району Донецької обл.
409. Радкевич Олена Олександрівна, учитель зарубіжної літератури Глибоцького ліцею Чернівецької обл., вчитель-

методист
410. Щербина Марина Степанівна, вчитель зарубіжноі літератури, вища категорія, старший вчитель Бросківськоі ЗОШ

Ізмаільського району, Одеської обл.
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411. Карпук Наталія Володимирівна, учителька зарубіжної літератури, української мови та літератури опорного закладу
НВК"ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» смт Турійськ Волинської обл.

412. Артеменко Наталія Іванівна, учитель української мови й літератури, учитель вищої категорії Кременчуцька ЗОШ №28
Полтавська обл.

413. Конькова Оксана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Каховського району
Херсонської обл.

414. Мігдальська Олена Миколаївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист ліцею 100 "Поділ",
м. Київ. 

415. Бакшинська Світлана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, заступник директора Танюшівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Новопсковської районної ради Луганської обл.

416. Бреусова Лариса Олексіївна, спеціаліст вищої категорії, учитель зарубіжної літератури Андріївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
Волноваської районної ради Донецької обл.

417. Козова Таміла Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист Долинської гімназії Кіровоградської обл.
418. Гергун Наталія Іванівна, викладач зарубіжної літератури ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей» Черкаської обл.
419. Салівон Тетяна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, вчитель вищої категорії, вчитель-

методист
420. Власюк Ольга Миколаївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Луцької ЗОШ №24 техно-

логічний ліцей
421. Кольба Ірина Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист

Чернівецької гімназії №4
422. Чайковська Ольга Павлівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Білокамінського НВК Золочівський район,

Львівська обл.
423. Гмирко Олена Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, старший учитель Чернігівської

ЗОШ №33
424. Сависько Тетяна Григорівна, учитель зарубіжної літератури та російської мови Вязенського НВК, Путивльського р-н,

Сумської обл. 
425. Вороніна Лариса Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури, Глибоцької гімназії Чернівецької обл., спеціаліст вищої

категорії, вчитель-методист
426. Попова Людмила Іванівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови, спеціаліст вищої категорії, старший вчи-

тель Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. Чорноморської ОТГ Очаківського району Миколаївської обл.
427. Пугайчук Світлана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист Овруцького ЗЗСО

I-III ст. №3 Житомирської обл. 
428. Терещук Оксана Михайлівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, Івано-Франківська ЗШ І-ІІІ ст. N 15
429. Грицак Наталія, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри методика викладання світової літератури

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
430. Платко Уляна Любомирівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, Львівська обл., Стрийський р-н,

Нежухівська СЗОШ
431. Сорокотяга Вікторія Володимирівна учитель-методист зарубіжної літератури Криворізької загальноосвітньої сана-

торної школи-інтернату №5
432. Крупич Людмила Миронівна, учитель-методист зарубіжної літератури середньої ЗОШ №1 м. Львова. 
433. Шніткіна Ольга Володимирівна, методист районного методкабінету, вчитель російської мови та зарубіжної літератури

Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Одеської обл.
434. Ющенко Тетяна Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель ЗОШ І-ІІІ ст. №6

Чернігівської міської ради, заступник директора з освітньої роботи
435. Штанько Оксана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Великоолександрівського НВК

Віньковецького району, Хмельницької обл. методист РМК. 
436. Чайковська Анна, кандидат біологічних наук, доцент, кафедри педагогіки та методики початкової та дошкільної освіти

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
437. Харитонова Світлана Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури, І категорії Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. №4
438. Левченко Світлана Анатоліївна, вчитель-методист української мови та літератури, зарубіжної літератури КНЗ

«Радіонівська ЗОШ І-ІІІ ст.» Дніпропетровської обл. 
439. Денисюк Ольга Григорівна, вчитель-методист Судилківськоі ЗОШ І-ІІІ ст. Шепетівського району Хмельницької обл.
440. Табуранська Тетяна Олегівна, студентка факультету філології та журналістики, Центральноукраїнського державного

педагогічного університету ім. Володимира Винниченка
441. Волошина Тетяна Володимирівна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Любарецькоі ЗОШ І-

ІІІ ст. Бориспільського району Київської обл., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель
442. Рисіч Тетяна Ігорівна, вчитель зарубіжної літератури, м. Житомир, ЗОШ N8 І-ІІІ ст., вища категорія. 
443. Кримко Неля Михайлівна, вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії Ганьковицької ЗОШ І-ll ст.

Свалявського району Закарпатської обл.
444. Лук'яненко Жанна Станіславівна, вчитель-методист, вчитель вищої категорії, вчитель початкових класів Криворізької

педагогічної гімназії Криворізької міської ради Дніпропетровської обл.
445. Захарцова Ольга Євгенівна, вчитель рос. мови та літератури (інтегрований курс) Краматорської ЗОШ І-ІІІ ст. №35 з

проф. навчанням ім. В. М. Шеймана
446. Шпак Наталія Василівна, вчитель української мови та літератури Сосулівської ЗОШ І-ІІ ст. Чортківської районної ради

Тернопільської обл., вища категорія, методист. 
447. Зикунова Вікторія Сергіївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії Білопільського району Сумської обл.
448. Щобак Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури Вільшанської ЗОШ І-ІІ ст. Хустського району, Закарпатської обл.
449. Деяк Ольга Василівна, вчитель зарубіжної літератури, ЗДНВР Сасівської ЗОШ І-ІІІ ст., Виноградівської РДА,

Закарпатської обл. 
450. Луганська Любов Олександрівна, учитель зарубіжної літератури, учитель-методист, директор Новопокровського НВК

Чугуївської районної ради Харківської обл.
451. Кошова Валентина Миколаівна, учитель зарубіжної літератури Решетилівськоі гімназії імені І. Л. Олійника
452. Яремчук Наталія, вчитель української мови та літератури і зарубіжної літератури, Старицька ЗОШ І-ІІІ ст. Яворівський

район Львівська обл. 
453. Швед Оксана Романівна, учитель зарубіжної літератури Гніздичівської ЗОШ І-ІІІ ст. Львівської обл., учитель вищої

категорії, старший вчитель
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454. Булана Алла Володимирівна вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель КЗ
«Новоолександрівський НВК» Дніпровського району Дніпропетровської обл.

455. Канафоцька Яна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Новосілківської ЗОШ І-ІІ ст, Золочівський рн., Львівської
обл. 

456. Мілінг Тетяна Дмитрівна, учитель зарубіжної літератури Полігонівської ЗОШ І-ІІІ ст., спеціаліст вищої категорії, стар-
ший вчитель. 

457. Білічук Антоніна Тихоновна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, вища категорія, Рівненська
обл., Володимирецький район, Лозківська ЗОШ. 

458. Манько Галина Іллівна, учитель зарубіжної літератури Новороздільської ЗШ І-ІІІ ст. №3 Львівської обл.
459. Бойко Ірина Миколаївна, учитель-методист зарубіжної літератури середньої ЗОШ № 77 м. Львова з поглибленим

вивченням економіки та управлінської діяльності
460. Потапчук Вікторія Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії ЗОШ І-ІІ ступеня с. Щитинь

Любешівського району Волинської обл.
461. Халабаджах Інна Михайлівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист НВК "Міцва-

613» Києво-Святошинського району. 
462. Ізергіна Наталія Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Роменської СЗОШ І-ІІІ

ст. №1 ім. П. І. Калнишевського, м. Ромни, Сумська обл. 
463. Собко Оксана Валеріівна, вчитель-методист зарубіжної літератури Полонськоі ЗОШ l-lll ст. №4 Хмельницької обл.
464. Вознюк Любов Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури Річецького НВК "Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – дошкільний

навчальний заклад» Корецької районної ради Рівненської обл.
465. Васильчук Марія Миколаївна вчитель зарубіжної літератури Торчинського НВК l-ll ст. Коростишівського р-н,

Житомирської обл.
466. Устіяновська Вікторія Михайлівна, вчитель ЗЛ вищої категорії, вчитель-методист ЗОШ №10 м. Стрия Львівської обл.

Член творчої майстерні вчителів ЗЛ при ЛОІППО
467. Фірич Анна Володимирівна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури у Середкевицькому НВК

Яворівського району Львівської обл.
468. Пастушкова Ірина Семенівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель, директор

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №26 Миколаївської міської ради Миколаївської обл.
469. Кущук Надія Олегівна, заступник директора з втховноі роботи, вчитель зарубіжної літератури в ОНЗ «Трепівська ЗШ 

І-ІІІ ст.», Знам'янський р-н, Кіровоградська обл. 
470. Олішевська Ольга Василівна, вчитель зарубіжної літератури Гірницької ЗОШ І-ІІ ст. №18 Селидівської міської ради

Донецької обл., спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист. 
471. Підодвірна Марія Ігорівна, здобувач наук ст. к. філол. н., керівник служби ученого секретаря Тернопільського націо-

нального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
472. Вільчанська Юлія Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри культурології та зарубіжної літератури

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
473. Куца Лариса Петрівна, канд. філолог. наук, викладач кафедри філологічних дисциплін початкової освіти

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 
474. Герасименко Інна Анатоліївна, учитель української мови, літератури та зарубіжної, літератури, учитель вищої категорії,

заступник директора з навчально-виховної роботи НВК №30 "ЕКОНАД» м. Києва. 
475. Захарова Анастасія Володимирівна, старший викладач кафедри іноземних мов Київського Національного торгівель-

но-економічного університету
476. Куракса Олена Арнольдiвна, вчитель рос. мови та зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист, школа 

І-ІІІ ст. №85 м. Києва
477. Руденко Валентина Ивановна, учитель зарубежной литературы КЗО "Водянская СОШ» Широковского района, 

учитель-методист
478. Остапова Інна Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури СЗШ І-ІІІ ст. с. Вербка Крижопільського р-н Вінницької обл. 
479. Шаргут Ірина Олегівна, учитель зарубіжної літератури ОЗ "Пустомитівська ЗОШ №1 I-III ст.", учитель вищої категорії,

старший вчитель
480. Соколова Лариса Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури, Елітнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Харківської районної ради

Харківської обл., І категорія
481. Гайдабура Оксана Анатоліївна, вчитель англійської мови, Біленченківська ЗОШ I-II Гадяцької міської ради Полтавської обл.
482. Мартинець Алла Михайлівна, доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ДВНЗ

"Приарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
483. Доброгорська Ірина Анатоліївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, вчи-

тель-методист, Криворізької ЗОШ №26
484. Козуб Олена Миолаївна, вчитель зарубіжної літератури Побережківської гімназії Медвинської ОТГ Богуславсього

району Київської обл., спеціаліст 1 категорії. 
485. Горбатенко Олена Степанівна, вчитель зарубіжної літератури Носівської міської гімназії Чернігівської обл., учитель-

методист
486. Цибуляк Надія Іванівна, вища категорія, "старший вчитель"Товмачицького ліцею Коломийського району Івано-

Франківської обл. 
487. Карпук Ніна Трохимівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії ЗОШ с. Галузія Маневицького р-ну Волинської обл. 
488. Чабаненко Ірина Анатоліївна, викладач зарубіжної літератури, викладач І категорії, Миколаївський коледж транспор-

тної інфраструктури Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
489. Полегенько Яна Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури середньої ЗОШ І-ІІІ ст. №316 м. Києва
490. Лабащук Оксана Василівна, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії і методики української та світової

літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
491. Оникієнко Ольга Василівна, заступник директора з НВР, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

Данилівської ЗОШ I-III ст. Васильківського району Київської обл.
492. Зоненко Людмила Григорівна, викладач зарубіжної літератури Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ

"ДонНТУ". 
493. Мерщій Юлія Яківна, вчитель української мови та літератури Германівської гімназії Обухівської районної ради

Київської обл., вчитель вищої категорії, вчитель-методист
494. Рішко Ольга Василівна вчитель зарубіжної літератури смт. Тересва Тячівського району Закарпатської обл., старший

вчитель. 
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495. Пелипенко Любов Василівна, вчитель зарубіжної категорії Великоберезянської ЗОШ І-ІІІ ст. Таращанського району
Київської обл., вчитель вищої категорії, вчитель-методист

496. Петровська Ірина Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Омельницької філії імені академіка М. А. Доллежаля
КЗ «НВК "Основа"» Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької обл.

497. Дембіцька Марія Василівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури (спеціаліст вищої категорії), заступник
директора з навчально-виховної роботи Завалійківської ЗОШ І-ІІІ ст. Війтовецької селищної ради Хмельницької обл. 

498. Вельган Оксана Еммануїлівна, вчитель зарубіжної літератури Червоненської ЗОШ І-ІІІ ст. Золочівського району,
Львівської обл.

499. Зем'янська Вікторія Юріївна, учитель зарубіжної літератури, старший учитель, спеціаліст вищої категорії
Чорнопотiцької ЗОШ I-III ст. Закарпатської обл. 

500. Мокрій Олена Миколаївна, викладач зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ДВНЗ
"Рівненський коледж економіки та бізнесу"

501. Осташко Таміла Володимирівна, вчитель-методист КЗ "Верхньодніпровська СЗШ І-ІІІ ст. №5» Верхньодніпровськ ох
міської ради Дніпропетровської обл.

502. Дашкевич Євгенія Олександрівна, вчитель англійської мови спеціалізованої школи 64 м. Києва, вчитель вищої категорії
503. Муринець Оксана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вищої категорії Городоцької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 ім. І. Блока
504. Третьякова Людмила Юріївна, учитель зарубіжної літератури СЗШ І-ІІІ ст. №1 смт Крижопіль Вінницької обл., вища

категорія, вчитель-методист
505. Соловйова Ірина Леонідівна, вчитель іспанської мови спеціалізованої школи №64 м. Києва, вчитель вищої категорії,

вчитель-методист
506. Черняк Інна Георгіївна, вчитель комунальної установи Сумської СШ І-ІІІ ст. №17, м. Суми
507. Маслаган Тетяна Петрівна, учитель зарубіжної літератури Доманівського НВК "Доманівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1. Центр

дитячої та юнацької творчості" Доманівської селищної ради Миколаївської обл., вища категорія, вчитель-методист. 
508. Лобоцька Іванна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Малосадівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Рівненської обл. 
509. Грипась Надія Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури КЗО «Покровська ЗОШ І-ІІІ ст. №2» Покровської селищної

ради Дніпропетровської обл.
510. Олефіренко Ліна Леонідівна, вчитель зарубіжної літератури Малобілозерської школи – інтернату "Дивосвіт»

Запорізької обласної ради, вчитель вищої категорії, вчитель-методист
511. Дротенко Тамара Михайлівна, учитель зарубіжної літератури. Рибаківський ЗЗСО І-ІІІ ст. Коблівськоі ОТГ

Миколаївської обл.
512. Берещук Валентина Валентинівна, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, спеціаліст ІІ кате-

горії, ДВНЗ "Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж "
513. Марчишин Любов, заступник директора, учитель зарубіжної літератури "вищої категорії", "старший учитель» ЗОШ 

І-ІІІ ст. с. Батятичі Кам'янка – Бузької ОТГ Львівської обл. 
514. Ляхова Марія Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи

Гвардійського НВК, Хмельницький район, Хмельницька обл.
515. Савко Наталія Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури та англійської мови/літератури, вища категорія, методист, 

СШ № 5, м. Ужгород
516. Мельник Людмила Юріївна, учитель зарубіжної літератури Попільнянського ліцею Житомирської обл., спеціаліст

вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України, керівник МО вчителів зарубіжної літератури
Попільнянського ОТГ. 

517. Сокол Тетяна Петрівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, Рафалівська ЗОШ І-ІІІ ст., Володимирецький р-
н, Рівненська обл. 

518. Попадюк Галина Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Заболотівської ЗОШ І-ІІ ст. Чортківського району,
Тернопільської обл., вчитель вищої категорії

519. Лоза Ганна Михайлівна, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з НВР Рубіжанської ЗОШ І-ІІІ ст. №4
Рубіжанської міської ради Луганської обл.

520. Ларіонова Оксана Юріївна, учитель зарубіжної літератури Порічанської філії Веселинівської ЗОШ Миколаївської обл.,
вчитель вищої категорії, старший вчитель

521. Грибань Олена Василівна, викладач зарубіжної літератури Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба
ШІСумДУ (друга категорія)

522. Подолянчук Олена, учитель зарубіжної літератури, старший учитель ОЗ Чаплинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. 
523. Чорняк Зоряна Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури НВК "Загальноосвіт– ня школа І-ІІІ ст. №1-гімназія»м.

Копичинці Гусятинського р-ну Тернопільської обл., вчитель вищої категорії, старший вчитель
524. Кушуріна Людмила Степанівна, вчитель-методист зарубіжної літератури Новоівницької ЗОШ І-ІІІ ст. Андрушівського

району Житомирської обл.
525. Лопушанська Ярослава Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Саливінківської ЗОШ I-III ст. Васильківського р-н

Київської обл. 
526. Козак Наталія Григорівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Майданської ЗОШ І-ІІІ ст.

Міжгірського району Закарпатської обл.
527. Мурашко Юлія Олександрівна, учитель зарубіжної літератури Краматорського НВК (ЗОШ 32) Краматорського міської

ради Донецької обл., перша категорія. 
528. Березовська Р. І., вчитель зарубіжної літератури Новоархангельського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»

Повоархангельського НВО №1, вчитель вищої категорії, ст. вчитель. 
529. Дуняшенко Наталія Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель зарубіжної літератури гім-

назії № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської обл., учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель
530. Кузьменчук Ірина Василівна, методист науково-методичного центру гуманітарної освіти і виховання Інституту після-

дипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
531. Бурдейна Наталя Вікторівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури комунального опорного

закладу освіти «Ставрівський НВК Окнянського району, Одеської обл.»
532. Бурла Олена Василівна, вчитель зарубіжної літератури Смолінського НВО «Загальноосвітня школа I-III ст. – гімназія –

позашкільний навчальний заклад» Смолінської селищної ради Маловисківського району Кіровоградської обл.
533. Хачатрян Ані Баяндурівна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного педа-

гогічного університету ім. Володимира Винниченка
534. Галабурда Роман Степанович, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, ОЗ "Горьківський ЗПЗСО Каланчацької

селищної ради Херсонської обл."
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535. Таран Наталія Василівна, учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Маньківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
Маньківської районної ради Черкаської обл.

536. Шепелєва Тамара Яківна, учитель зарубіжної літератури Краматорського НВК (ЗОШ 32) Краматорської міської ради
Донецької обл., вища категорія, старший учитель

537. Леоненко Ніна Іванівна, учитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель) Білопільського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 5 імені А. С. Макаренка Білопільської районної ради Сумської обл.

538. Вечірко Оксана Леонідівна, доцент кафедри української та зарубіжної літератури Центральноукраїнського державно-
го педагогічного університету ім. В. Винниченка

539. Грінченко Вікторія Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель опорного навчального
закладу «Хрестівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Хрестівської сільської ради Херсонської обл.»

540. Іванова Зоя Віталіївна, учитель зарубіжної літератури і російської мови, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель»
КЗ «Великознам'янська загальноосвітня школа I-III ст. №3» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського
району Запорізької обл.

541. Славинська Ольга Миколаївна, учитель української мови і літератури Краматорської ЗОШ І-ІІІ ст. № 26 Краматорської
міської ради Донецької обл., вища категорія, старший учитель

542. Манжула Тетяна Леонідівна, вчитель зарубіжної літератури Вільногірської ЗОШ I-III ст. №4 Вільногірської міської ради
Дніпропетровської обл., спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

543. Васьків Валентина Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Полицької ЗОШ I-III ст., Володимирецького району,
Рівненської обл. 

544. Мищик Людмила Іванівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, вища категорія, «старший вчитель».
Баранівськоі ЗОШ |-||| ст. 2 їм. О. Сябрук, Житомирської обл.

545. Ладижинська Лідія Іванівна, учитель зарубіжної літератури Нововолинської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Нововолинської міської
ради Волинської обл., учитель вищої категорії, учитель-методист, голова міського методичного об'єднання вчителів зарубіжної
літератури та російської мови

546. Гаджала Марія Феодосіївна, вчитель зарубіжноі літератури Росохацькоі ЗОШ І-ІІІ ст. Чортківського району
Тернопільськоі обл., спеціаліст вищої категорії. 

547. Маринюк Оксана Романівна вчитель зарубіжної літератури Заліщицької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. ім. О. Маковея
Тернопільської обл.

548. Михайленко Олена Степанівна, учитель зарубіжної літератури Забуянської ЗОШ І-ІІІ ст. Макарівського району
Київської обл.

549. Мартинюк Уляна Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Гутівського НВК
Богородчанський району Івано-Франківської обл., вчитель-методист

550. Яцкова Ірина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури комунальної установи Миропільської селищної ради
"Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія", вища категорія, старший учитель. 

551. Кодрян Мар'яна Богданівна, вчитель зарубіжної літератури Шманьківської ЗОШ І-ІІ ст. Чортківського району,
Тернопільської обл.

552. Бишовець Валентина Микитівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Миколаївської ЗОШ I-III ст. №40
553. Криворот Лариса Василівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії середньої ЗОШ № 54 м. Києва
554. Хаджийська Валентина Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури КЗ «Преславська БЗОШ I-III ст.» Приморського р-

ну Запорізької обл. 
555. Варіант Наталія Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури та англійської мови, спеціаліст другої категорії Таурівської

ЗОШ l-ll ст. Тернопільської обл. 
556. Яремчук Лариса Григорівна, спеціаліст вищої категорії, учитель рос. мови та зарубіжн. літ. Опорного Навчального

Закладу «Левківська ЗОШ І-ІІІ ст.» Житомирського р-ну, Житомирської обл. 
557. Хвалько Наталія Віталіївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-мeтодист Нетішинської

ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Хмельницька обл.
558. Дрозд Лідія Володимирівна, учитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель) НВК «Школа І ступеня

– гімназія імені Андрея Шептицького» міста Стрия
559. Бондаренко Ольга Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищ. категорії. Ямпільський район
560. Здражевська Тетяна Вікторівна, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури Юріївської філії

Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ст.
561. Комарницька Оксана Михайлівна, заступник директора з НВР, вчитель зарубіжної літератури Каховського НВК

"Гімназія – спеціалізована школа 1 ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов"
562. Шостак Людмила Василівна, вчитель зарубіжної літератури, НВК "ЗОШ I-III ступеня – дитячий садок «село Гута

Волинська обл., Ратнівський район
563. Берест Людмила Вікторівна, ЗДНВР, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Снігурівської районної ради Миколаївської обл. 
564. Письменна Людмила В'ячеславівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель,

заступник директора з виховної роботи Баловненської ЗОШ І-ІІІ ст. Новоодеської районної ради Миколаївської обл.
565. Дуда Галина Адамівна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кримне Старовижівського р-ну Волинської обл.,

«старший вчитель». 
566. Сущик Людмила Андріївна, вчитель зарубіжної літератури Любомльського ЗЗСО №2 Любомльської міської ради

Волинської обл. Стаж роботи за фахом – 22 роки
567. Синицька Людмила Андріївна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. с. Нуйно Камінь– Каширського району

Волинської обл., вчитель вищої категорії, "старший вчитель". 
568. Микитинська Марія Євгеніївна, вчитель зарубіжної літератури Негівської гімназії Верхнянської с/р ОТГ, спеціаліст

вищої категорії, старший вчитель
569. Гаркуша Вікторія Володимирівка, вчитель вищої категорії, старший вчитель КЗ "СЗШ №9 м. Покров

Дніпропетровської обл."
570. Кочаєва Ірина Володимирівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, вища категорія, Сєвєродонецький

колегіум
571. Федоряк Галина Петрівна, вчитель зарубіжної літератури, учитель ІІ кваліфікаційної категорії, ЗОШ І-ІІІ ст. №8, 

м. Чернівці
572. Ладанець Юлія Юріївна, вчитель зарубіжної літератури Родинської ЗОШ №8 Покровської міської ради Донецької обл.,

спеціаліст І категорії
573. Марковська Наталія Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, вчитель-методист, м. Рівне, НВК №12
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574. Терещук Валентина, вчитель зарубіжної літератури, вища кв. категорія, старший вчитель. Ілавченська ЗОШ,
Тернопільщина

575. Удод Олена Євгеніївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури (вища категорія, старший вчитель),
Онуфріївська ЗШ І-ІІІ ст., Кіровоградської обл. 

576. Чернова Валентина Леонідівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, старший учитель
Великорублівської ЗОШ І-ІІІ ступеня

577. Мартиненко Тетяна Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель» Ярівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лиманської
міської ради Донецької обл.

578. Човпило Алла Михайлівна, учитель вищої категорії, викладач зарубіжної літератури Здолбунівської ЗОШ №3,
Рівненської обл. 

579. Приходько Людмила Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, заступник директора з виховної роботи Калени ківської
ЗОШ І-ІІІ ст. Решетилівського району Полтавської обл.

580. Іванченко Наталія Миколаївна вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Погребівської філії ОНЗ
Путрівський НВК Васильківського району Київської обл.

581. Бихова Оксана Миколаївна вчитель зарубіжної літератури Іскрисківщинський НВК Білопільської районної ради
Сумської обл.

582. Ленець Олена Леонтіївна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист Кременчуцького ліцею № 5 
імені Т. Г. Шевченка

583. Мірошник Наталія Леонідівна, викладач зарубіжної літератури Лохвицького механіко-технологічного коледжу
Полтавської державної аграрної академії, спеціаліст вищої категорії. 

584. Гуменюк Олена Анатоліївна, вчитель вищої категорії зарубіжної літератури, вчитель-методист, заступник директора з
НВР КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської ради

585. Желізна Оксана Павлівна, вчитель зарубіжної літератури Новопокровського НВК Чугуївської районної ради
Харківської обл.

586. Штен Ірина Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель), Тернівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Закарпатської обл. 

587. Притолюк Світлана Аркадіївна, канд. філол. наук, доцент кафедри німецької філології та методики навчання німецької
мови Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

588. Шарлай Валентина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Гоголівської ЗОШ імені М. В. Гоголя Шишацького
району Полтавської обл., спеціаліст вищої категорії

589. Перекрест Ольга Олександрівна, викладач математики, вчитель вищої категорії. Спеціалізована природничо-мате-
матична школа №26 м. Нікополь Дніпропетровської обл. 

590. Лущик Надія Миколаївна, вчитель англійської мови Колківського НВК Дубровицького р-ну, Рівненської обл., спеціаліст
першої категорії

591. Марочкевич Наталя Миколаївна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури
Новоолександрівського НВК Олександрівської селищної ради Донецької обл.

592. Питель Юлія Петрівна, вчитель зарубіжної літератури Лапшинської ЗОШ І-ІІ ст., Бережанський р-н, Тернопільська обл. 
593. Мендусь Тетяна Петрівна, вчитель української мови, літератури та зарубіжної літератури ліцею №7 міста Гайсин

Вінницької обл.
594. Гармаш Лідія Сергіївна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, Воскресенська ЗОШ, Вітовського району,

Миколаївської обл.
595. Гомберг Інеса Анатоліївна, вчитель вищої категорії, старший вчитель Маріупольської ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 Донецької обл.
596. Островська Галина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики навчан-

ня Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
597. Прядко Ірина Борисівна, учитель зарубіжної літератури, російської мови та мистецтва (вища категорія, вчитель-мето-

дист) Ліцею №142 м. Києва
598. Товкач Вікторія Вадимівна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Підлісноялтушківського НВК

«ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» Барського району, Вінницької обл.
599. Лідія Іщенко, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист БНВО "Перша Білоцерківської гімназія-школа 1 ступеня"
600. Ніяка Інна Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Міжнародної школи

№Меридіан» м. Києва
601. Майданюк Катерина Степанівна, заступник директора з НР, вчитель зарубіжної літератури та російської мови, вища

кваліфікаційна категорія, старший вчитель. Голенищівський ліцей ім. А. Д. Локазюка Летичівської селищної ради
Хмельницької обл. 

602. Алeксeєва Любов Василівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури школи І-ІІІ ст. №219 м. Києва, вчитель-
методист, вища категорія

603. Кумечко Іванна Ярославівна, учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, ліцей «Сихівський» м. Львів. 
604. Демидова Тетяна Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Городоцького ЗЗСО І-ІІІ ст. №4, Львівської обл., спе-

ціаліст вищої категорії. 
605. Коняхіна Наталія Іванівна, вчитель російської мови, зарубіжної літератури П'ятигірської ЗОШ І-ІІІ ст. Балаклійської рай-

онної ради Харківської обл.
606. Огіренко Олена Олегівна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївської гімназії №3, вчитель-методист, заступник

директора з навчально-виховної роботи
607. Калиниченко Раїса, учитель зарубіжної літератури Чугуївської ЗОШ №7, вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії,

відмінник освіти України
608. Іванко Алла Василівна, вчитель зарубіжної літератури опорного закладу Надєждинська ЗОШ Саратського району

Одеської обл.
609. Первак Олександр Петрович, вчитель-методист Бутовецької ЗОШ І-ІІІ ст. Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл.
610. Радчук Ніна Василівна, учитель зарубіжної літератури Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №1. 
611. Коваль Ольга Олександрівна вчитель зарубіжної літератури ОЗ Чаплинська СШ І-ІІІ ст.
612. Гуцал Олександра Петрівна, учитель зарубіжної літератури Бистрицької ЗОШ І-ІІ ст. Мукачівського району

Закарпатської обл. 
613. Шапран Світлана Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Миколаївська гімназії №4, (старший учитель, вища

категорія)
614. Лисянська Анна Вікторівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, м. Нікополь, спеціалізована при-

родничо-математична школа №26
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615. Баранова Світлана Сергіївна, асистент кафедри цивільної та промислової безпеки Факультету екологічної безпеки,
інженерії та технологій НАУ

616. Волинець Оксана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Розкопанецької ЗОШ І-ІІ ст. Богуславського району
Київської обл., спеціаліст 1 кат. 

617. Чаленко Павлина Петрівна, директор ЗЗСО «Перспектива» Жовтоводської міської ради, вчитель зарубіжної літерату-
ри, вчитель-методист. 

618. Омельченко Наталя Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури БНВО «Перша Білоцерківська гімназія-школа І ст.»,
учитель вищої категорії, учитель-методист

619. Криленко Марія Сергіївна вчитель зарубіжної літератури Іванопільської СШ I-III ст. Костянтинівського району
620. Федоркович Наталія Іванівна, учитель зарубіжної літератури КЗ «Мізоцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

І-ІІ ст. для дітей з ТПМ» Рівненської облради, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель
621. Желтякова Вікторія Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Бориспільського академічного ліцею (вища кате-

горія, старший учитель )
622. Зайцева Ірина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури ЗШ І-ІІІ ст. №5 м. Першотравенськ Дніпропетровської обл., спе-

ціаліст вищої категорії, вчитель-методист. 
623. Полонська Тетяна Альбертівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, вищої категорії, вчитель-методист

Одеської ЗОШ №58
624. Відлацька Оксана Степанівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Кам'янець-Подільської ЗОШ І-ІІІ ст. №10

Хмельницької обл.
625. Корольова Олена Вікторівна, учитель зарубіжної літератури Великознам'янської ЗОШ I-III ст. №1
626. Добреля Людмила Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Калинівська ЗОШ І-ІІІ ст. Броварського району Київської обл.
627. Опанасюк Наталія Вікторівна, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з НВР Рокитненського НВК вико-

навчого комітету Омельницької сільської ради
628. Красовська Н. В., завідуюча бібліотекою Черкаського міського методичного кабінету установ освіти, учитель зарубіж-

ної літератури, української мови та літератури
629. Мажара Тамара Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Жовтокам'янської ЗОШ І-ІІ ст. Апостолівського району

Дніпропетровської обл.
630. Непочатенко Тетяна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, української мови, заступник директора з виховної

роботи Крижанівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей – ДНЗ» Лиманського району Одеської обл. 
631. Льовіна Галина Мирославівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист, заступник директора з виховної

роботи Бучанської СЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов
632. Іванова Наталія Андріївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист ліцею 100 "Поділ", м. Київ. 
633. Зарайська Людмила Вікторівна, вчитель СЗШ №15 м. Сєвєродонецька Луганської обл., вища категорія, учитель-

методист
634. Гищин Галина Романівна, вчитель зарубіжної літератури Труханівської ЗОШ І-ІІІ ст. Сколівського району

Львівської обл. 
635. Мартиновець Світлана Михайлівна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури гімназії «Консул»

№86 Печерського району м. Києва
636. Пилипенко Валентина Федорівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Деснянської ЗОШ Корлпського райо-

ну Чернігівської обл.
637. Євчук Олена Миколаївна, учителька української мови та літератури, зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. смт Цебрикове

Одеської обл. 
638. Халемендик Алла Юріївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, Володимирівська школа І-ІІІ ст. Межівський

район Дніпропетровська обл.
639. Скубенко Тетяна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Смілянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Смілянської міської ради

Черкаської обл., вчитель-методист
640. Загоруйко Оксана Григорівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури СЗШ №15 м. Сєвєродонецька

Луганської обл., учитель вищої категорії, старший учитель
641. Іванова Алла Іванівна, учитель зарубіжної літератури Дубіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Черкаського району, Черкаської обл.
642. Ларіонова Наталя Миколаївна, викладач зарубіжної літератури Маріупольський центр професійно-технічної освіти.

Викладач вищої категорії, старший викладач
643. Сандуляк Вікторія Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Долинянської ЗОШ І-ІІ ст. Хотинського району

Чернівецької обл.
644. Грицевич Любов Йосипівна, директор ЗОШ с. Батятичі, Кам-Бузької міської ради, учитель вищої кваліфікаційної кате-

горії, старший учитель. 
645. Чернишкова Наталія Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія. старший вчитель, Львівська обл.,

м. Стрий, СЗШ №3 І-ІІІ ст. імені І. Я. Франка
646. Висіканцева Ірина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ І-ІІІ ст. 29 м. Суми, учитель вищої категорії,

старший вчитель
647. Журило Ірина Михайлівна вчитель зарубіжної літератури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ст. №32, вчитель вищої категорії,

«Учитель-методист». 
648. Некрилова Олена Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Київської інженерної гімназії Дарницького району 

м. Києва, вчитель-методист
649. Чорнобров Тетяна Антонівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії опорної ЗОШ І-ІІІ ст. с. Уланів

Хмільницького району Вінницької обл.
650. Мартинюк Діана Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Баговицького ліцею, Хмельницької обл. Кам'янець-

Подільського р-ну. 
651. Злидніченко Марина Геннадіївна, учитель зарубіжної літератури Водянської ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Добропільської міської

ради Донецької обл., вища категорія, "старший учитель"
652. Богульська Неля Степанівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії Володимир-Волинської загальноовітньої

школи І-ІІІ ст. №2 Волинської обл.
653. Першина Вікторія Валентинівна, вчитель зарубіжної літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи

Введенсьго НВК. Одеська обл. 
654. Петреченко Олена Володимирівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. № 119

Криворізької міської ради Дніпропетровської обл., учитель вищої категорії, вчитель-методист
655. Муковоз Н. В., вчитель зарубіжної літератури, Пугачівської ЗОШ l-lll ст., Млинівського районну, Рівненської обл. 
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656. Поволоцька Олена Петрівна, учитель зарубіжної літератури першої категорії Шаповалівської філії Соснівського ОК
Конотопського району Сумської обл.

657. Іванченко Юлія Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст 1 категорії КЗ "Веселівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №1 Веселівської селищної ради", Запорізька обл.

658. Кудояр Світлана Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури Бахмутської ЗОШ І-ІІІ ст. 12. Місто Бахмут Донецької обл.
659. Паливода Тетяна Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Гвардійської ЗОШ І-ІІІ ст. Новомосковський

район, Дніпропетровська обл.
660. Березюк Маргарита Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель. Любарська ЗОШ І-

ІІІ ст. №2 Любарської селищної ради Житомирської обл.
661. Кельман Оксана Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури, російської мови, вчитель вищої категорії, старший учи-

тель, заступник директора з НВР Ракошинської ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівського р-ну Закарпатської обл. 
662. Боброва Світлана Йосипівна, заступник директора, вчитель зарубіжної літератури гімназії «Консул» №86 Печерського

району міста Києва
663. Долівець Надія Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, (вища категорія) Сокальської санаторної школи-інтер-

нату Львівської обл.
664. Ткачук Оксана Іванівна, учитель зарубіжної літератури, вищої категорії, Центральної ЗОШ І-ІІІ ст., Снігурівський р-н,

Миколаївської обл.
665. Зазека Наталія Леонідівна, вчитель зарубіжної літератури та англійської мови, спеціаліст 2 категорії Козинцівської

ЗОШ І-ІІ ст., Київської обл., Бородянського району
666. Зінченко Галина Федорівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури НВК Новоохтирська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ,

Новоайдарського району, Луганської обл.
667. Древінська Марина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, української мови та літератури 1 категорії СШ

№211 Оболонського району м. Києва
668. Садовенко Світлана Геннадіївна. Методист Індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ, м. Кам'янське, Дніпропетровська

обл. Викладач вищої категорії, викладач-методист. 
669. Самохіна Наталія Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Путивльської ЗОШ І-ІІ ст. Сумської обл.
670. Черниш Лілія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ «Сурсько-Литовська ЗШ І-ІІІ ст.» Дніпропетровська обл.
671. Ютовець Ольга Володимирівна, вчитель англійської та німецької мов, зарубіжної літератури Веселинівської гумані-

тарної гімназії імені Б. М. Мозолевського Веселинівської селищної ради Миколаївської обл.
672. Поливяна Ольга Іванівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Ананьївського НВК «ЗОШ І-ІІІ

ст. – гімназія – ДНЗ» Ананьївського району Одеської обл.
673. Шевченко Тетяна Василівна, вчитель зарубіжної літератури Липівського НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок»

Макарівського району Київської обл. 
674. Плужник Юлія Валеріївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії Роменської ЗОШ I-III ст. 5, Сумської обл.
675. Возняк Ольга, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з НВР Острівського НВК Львівської обл., учитель

вищої категорії
676. Гвоздікова Олена Валеріївна, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи, спе-

ціаліст вищої категорії, учитель-методист комунального закладу «ННВК №7» м. Нікополь Дніпропетровської обл.
677. Дець Надія Сергіївна, Штунська ЗОШ І-ІІІ ст., Любомльського району, Волинської обл., вчитель зарубіжної літератури

вищої категорії. 
678. Качур Вiкторiя Володимирiвна, вчитель зарубіжної літератури КЗ "Завадiвська гімназія» Мicької ради м.

Кропивницького, вчитель-методист
679. Миколаєнко Ольга Сергіївна, учитель зарубіжної літератури Комунального закладу "Полтавська загальноосвітня

школа І-ІІІ ст. №27"
680. Огойко Тетяна Миколаївна, вчитель-методист зарубіжної літератури Полонської ЗОШ І ІІІ ст. №2 Хмельницької обл.
681. Яковенко Тетяна Василівна, вчитель зарубіжної літератури Запорізької ЗОШ І-ІІІ ст. Запорізької міської ради

Запорізької обл., вища категорія, 25 років викладаю цей предмет
682. Зизич Марія Іванівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель Сімерської ЗОШ,

Перечинського району, Закарпатської обл.
683. Кузьменко Галина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ №6 Покровської міської ради Донецької обл., спеціа-

ліст вищої категорії, старший учитель
684. Григор'єва Ірина Олександрівна, учитель зарубіжної літератури Краматорської ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Краматорської міської

ради Донецької обл., вища категорія, учитель-методист
685. Лук'янчук Алла Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Луцького

ліцею №3 
686. Гончаренко Маріанна В'ячеславівна учитель Івано-франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. з поглибленим вивчен-

ням англійської мови №1
687. Котик Світлана Богданівна, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури, Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ст. Київської

обл. 
688. Кукушкіна Олена Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель зарубіжної літератури НВК "Святошинська гім-

назія» м. Києва. 
689. Гоцульська Світлана Дмитрівна, в. о. директора Роздільнянського НВК «школа-гімназія №1», вчитель фізики. 
690. Нич Тетяна Миколаївна, вчитель української мови та літератури Губчанського НВК Старокостянтинівського району

Хмельницької обл.
691. Курган Олена Віталіївна, заступник директора з НВР, учитель зарубіжної літератури Есманьської ЗОШ І-ІІІ ст.

Глухівської районної ради Сумської обл.
692. Новочуб Валентина Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Смілянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Смілянської міської ради

Черкаської обл., вчитель-методист
693. Белеля Світлана Йосипівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови Людинської ЗОШ Дубровицького райо-

ну, Рівненської обл.
694. Гузь Ольга Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури НВК №26 міста Кропивницького, вчитель вищої категорії,

вчитель-методист Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2004» в номінації "Зарубіжна література", вчитель-мето-
дист, вчитель вищої кваліфікаційної категорії

695. Слоква Ірина Вікторівна, учитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, Кременчуцька
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1

696. Рошинець Тетяна Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Прелесненської ЗОШ І-ІІІ ст. Черкаської
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ОТГ Слов'янського району Донецької обл.
697. Токарчук Ліана Павлівна, заступник директора ЗОШ І-ІІ ст. Пилява, Тиврівський р-н Вінницької обл., вчителька зару-

біжної літератури та російської мови, вища категорія, старший вчитель. 
698. Киричук Тетяна Василівна, учитель Машівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Любомльського району Волинської обл.
699. Примаченко Римма Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури Немішаївського НВК Київської обл., вища категорія, вчи-

тель-методист
700. Бас Надія, Липківська ЗОШ l-lll ст., Попільнянського району, Житомирської обл., вчитель зарубіжної літератури вищої

категорії
701. Капелюшна Божена Павлівна, учитель зарубіжної літератури, вищої категорії, Світловодського НВК4
702. Погребешна Інна Вікторівна, учитель зарубіжної літератури Ставищенського НВК №1, учитель зарубіжної вищої кате-

горії, старший вчитель. 
703. Панченко Надія Василівна, Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат-школа мис-

тецтв), вихователь
704. Костюк Ірина Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель Рівненської

ЗОШ I-III ст. №25
705. Пулатова Людмила Йосипівна, завідувач кафедри теорії та методики суспільно-гуманітарних дисциплін

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філологічних наук
706. Скирда Світлана Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ №3
707. Синюк Валерій Анатолійович, вчитель-методист Антонінського ліцею Хмельницької обл., методист-кореспондент

Хмельницького ОІППО
708. Гасленко Алла Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, вищої категорії Нечаївської ЗШ Компаніївської районної

ради Кіровоградської обл.
709. Харук Олена Василівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель, заступник директора

Коломийського ліцею №5 iм. Т.Г.Шевченка Коломийськоi міської ради Iвано-Франкiвської обл.
710. Риба Олена Володимирівна, викладач зарубіжної літератури, заступник директора з НВР ДНЗ "Одеське вище профе-

сійне училище торгiвлi та технологій харчування"
711. Чубко Надія Iванiвна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель, ЗОШ №4 м. Бердянськ

Запорізької обл.
712. Мамчич Катерина Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури, Старший вчитель, спеціаліст вищої категорії, Любарська

ЗОШ Житомирська обл. 
713. Стародубцова Оксана Іванівна, учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, старший учитель

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Кропивницького Кіровоградської обл.
714. Лобода Ольга, вчитель-методист Опорного навчального закладу "Хмелівський НВК Роменської районної ради

Сумської обл.", керівник методоб'єднання вчителів зарубіжної літератури Роменського району Сумської обл.
715. Залізницька Олена Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Варварівської ЗОШ І-ІІ ст.
716. Лук'яненко Тетяна Василівна, учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ №28, учитель-методист
717. Кранкус О.М., вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший вчитель, м. Світловодськ
718. Лозовер Елеонора Львівна, учитель-методист СЗШ l-lll ст. номер №1 м. Могилева-Подільського
719. Осипенко Тетяна Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Помічнянської ЗШ 3
720. Бондарук Валентина Якимівна, старший учитель Княгининівського ліцею Волинської обл.
721. Юраш Наталія Леонідівна, учитель-методист Кременчуцького ліцею № 30 «Олімп» імені Н. М. Шевченко
722. Садурська Оксана Леонідівна, вчитель КУ ОНЗ «Романівська гімназія". Житомирська обл.
723. Крилова Оксана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Світловодської ЗШ №2, вища кваліфікаційна категорія. 
724. М'ясковська Тетяна Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель ІІ категорії Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст.

Петрівського району, Кіровоградської обл. 
725. Подлісняк Ольга Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, заступник завідувача Сальківської філії КЗ

"Заваллівський ліцей" Гайворонського району Кіровоградської обл.
726. Головата Аліна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель опорного навчального закла-

ду «Мошоринська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Знам'янської районної ради Кіровоградської обл."
727. Ананова Тетяна Олександрівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, учитель-методист КЗ «ЗСО

Лошкарівська ЗОШ І-ІІІ ст.» Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл. 
728. Бур‘ян Марина Петрівна, учитель української мови та літератури; КЗ «Рішельєвський ліцей», м. Одеса 
729. Вівчарик Марія Тарасівна, вчитель-методист Іваниківської ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської обл. 
730. Заборська Людмила Клавдіївна, вчитель-методист гімназії №2, м. Хмельницького
731. Крижанівська Ольга, доцент кафедри української мови Центральноукраїнського державного педагогічного універси-

тету імені Володимира Винниченко
732. Сьоміна Ірина Григорівна, вчитель зарубіжної літератури, методист, м. Кривий Ріг, КЗШ №105. 
733. Бондар Андрій Якович, викладач кафедри іноземних мов ЛА НАУ, м. Кропивницький. 
734. Мороз Наталія Михайлівна, учитель української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури

Родинської ЗОШ №8 Покровської міської ради Донецької обл., учитель першої категорії. 
735. Бiлецька Лiлiя, викладач КЗ "Балтський педагогічний коледж"; викладач вищої категорії, викладач-методист. 
736. Пахомова Ірина Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. №75. 
737. Семенова Руслана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Чернівецької ЗОШ №4, вчитель-методист
738. Фомічова Олена Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Херсонської гімназії №3
739. Дєрусова Ілона Юріївна, учитель зарубіжної літератури Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. №114
740. Ведмідь Лідія Григорівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, методист, м. Кривий Ріг, КЗШ №116. 
741. Небога Світлана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист, КЗ "Науковий ліцей»

міської ради м. Кропивницький Кіровоградської обл.
742. Ходорич Оксана Іванівна, учитель-методист, гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англій-

ської мови, м. Київ
743. Каєнко Наталія Георгіївна, завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту

Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської обл.
744. Козаченко Інна Василівна, учитель української мови, літератури, зарубіжної літератури Гаївської ЗШ І-ІІ ст. – філії КЗ

"Бережинська КЗ І-ІІІ ст. "
745. Осадко Ганна, письменниця, художниця, кандидат філологічних наук, літературний редактор видавництва "Навчальна

книга Богдан"
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746. Журавська Тетяна Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Згурівської ЗОШ І-ІІІ ст., Згурівський район,
Київська обл.; старший учитель

747. Мочернюк Наталія Дмитрівна, кандидат філологічних наук, директор Центру досліджень "Покутської трійці» (Коломия)
748. Вяльцева Людмила Анатоліївна, вчитель КЗ "загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №26 ВМР", вчитель вищої категорії, вчи-

тель-методист
749. Костюк Н. В., вчитель російської мови та зарубіжної літератури Степанівський НВК, Криничанський р-н.

Дніпропетровська обл. 
750. Шворінь Людмила Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Комишуватської ЗШ І-ІІІ ст. Новоукраїнського району

Кіровоградської обл.
751. Жеребецька Ірина Борисівна, вчитель-методист, вища категорія. СЗШ №90, м. Львів
752. Борис Ніколаев, старший викладач кафедри теорії та історії світової літератури КНЛУ, поет, літератор
753. Недокус Алла Станіславівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, методист Кам'янець-Подільської ЗОШ

№8, Хмельницької обл.
754. Петрик Антоніна Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель Васильківської ЗОШ І-ІІІ

ст. №7 Київської обл. 
755. Кочубей Олена Володимирівна, учитель зарубіжної літератури (вища категорія) школи № 245 м. Києва
756. Дробот Наталя Василівна, вчителька-методистка ЗЗСО «Дивосвіт» м. Жовті Води
757. Стадник Лідія Степанівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії СЗШ № 55 м. Львова. 
758. Сeмeнина Оксана Зіновіївна, гімназія «Тривіта» м. Львова, вчитель зарубіжної літератури. 
759. Сидоренко Вікторія Олексіївна, учитель зарубіжної літератури та російської мови, гімназії м. МАЛА Виска

Кіровоградської обл.
760. Остапова Альона Леонтіївна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури у ВМЛ м. Одеси
761. Томчук Наталія Богданівна, вчитель-методист Червоноградського НВК №13 Львівської обл.
762. Дукова Тетяна Сергіївна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, Запорiзькоi обл.,

Приморського району, Коларiвський НВК
763. Беркут Наталія Володимирівна, вчитель англійської мови
764. Закалюжний Леонід Володимирович, доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури Житомирського

державного університету імені Івана Франка
765. Ялтанець Тетяна Леонідівна, учитель-методист зарубіжної літератури СЗШ №43 м. Львова, "Учитель року 2001» у

Львівській обл., переможець Програми Успішний учитель 2016, викладач ЛОІППО. 
766. Сітовська Наталія, учитель-методист, викладач зарубіжної літератури Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Рівненської обл.
767. Чуб Галина Іванівна, учитель зарубіжної літератури і російської мови колегіум №11 міста Новомосковська

Дніпропетровськоі обл.
768. Сохацька Алла Іванівна, учитель зарубіжної літератури, учитель-методист, м. Рівне
769. Каратник Іван, тренер-викладач бадмінтону, та вчитель фізичної культури, викладач в університеті. 
770. Галич Олена, учитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель), Сумська обл.
771. Данилюк Наталія Леонідівна, редактор Житомирського комунального книжково-газетного видавництва "Полісся". 
772. Васильчук Ірина Зигмундівна, вчитель зарубіжної літератури Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ ст. Новоград-Волинського

р-ну Житомирської обл.
773. Андросова Любов Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, вчитель-методист Херсонської ЗОШ №53
774. Шкідін Наталія Тимофіївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Андріївської ЗШ

Олександрійського району Кіровоградської обл.
775. Жолобок Наталя Володимирівна, Заслужений працівник освіти України, учитель зарубіжної літератури Хмельницького

ліцею обласної ради Хмельницької обл. 
776. Цвіль Стелла Петрівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Королівської ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівського райо-

ну Закарпатської обл. 
777. Комарова Маргарита Феліксівна, вчитель зарубіжної літератури Лубенської ЗОШ №1
778. Данюк Лариса Костянтинівна, вчитель зарубіжної літератури, заступник директора з виховної роботи, вчитель-мето-

дист Ірпінської ЗОШ №3, Києво-Святошинського району. 
779. Негода Ольга Іванівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Аджамської ЗШ І-ІІІ ст.,

Кропивницький р-н
780. Кононова Галина Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Комунального закладу» Бережинська ЗШ І-ІІІ ст.",

Кропивницької районної ради, Кіровоградської обл.
781. Дудник Ірина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Таверівської ЗОШ І-ІІ ст. Чутівського району

Полтавської обл.
782. Нехайчук Поліна Вікторівна, учитель української мови та літератури Пришибської ЗОШ І-ІІІ ст. Пришибської сільської ради
783. Павлікова Галина Анатоліївна, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, Івано-Франківський НВК «Школа-гімназія №3»
784. Чекіна Сільвія Юріївна, учитель музики
785. Комарова Светлана, учитель русского языка и литературы Тернопольской общеобразовательной школы №4
786. Хілько Олександра Олександрівна, учитель зарубіжної літератури Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради

Полтавської обл.
787. Гаєвська Марія Володимирівна, вчитель-методист Чортківаської гімназії ім. М. Шашкевича Тернопільської обл.
788. Бойко Світлана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Івангородської школи Олександрівського району

Кіровоградської обл.
789. Немировська Наталія Станіславівна, вчитель зарубіжної літератури школи №150 м. Києва
790. Гаркуша Зоя Миколаївна (Новобузька ЗОШ І-ІІІ ст. №1) – учитель вищої категорії, вчитель-методист, керівник район-

ного методоб'єднання вчителів зарубіжної літератури Новобузького району. 
791. Степанова Наталія Олександрівна, викладач німецької мови та країнознавства, за першою освітою – філолог, викла-

дач німецької та англійської мов і зарубіжної літератури
792. Рак Наталія В'ячеславівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови, першої кв. категорії, КЗ "Долинська ЗШ

І-ІІІ ст. №2 ім. А. С. Макаренка "
793. Чорна Олена Анатоліївна, заступник директора з виховної роботи, учитель зарубіжної літератури вищої категорії,

старший вчитель КЗ НВО «ЗОШ-інтернату, ліцей "Сокіл"» Кіровоградська міської ради Кіровоградська обл.
794. Лимар Наталія Юріївна, тьютор, керівник та тренер з робототехніки ТЛ "Ліга роботів", співзасновник приватної аль-

тернативної школи "Cool School", м. Чернігів
795. Орявська Любов Василівна, вчитель зарубіжної літератури. Верхнячківського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ"
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796. Горащенкова Тетяна Миколаївна, викладач зарубіжної літератури. Кропивницькиц будівельний коледж
797. Сладковська Тетяна Петрівна, спеціаліст вищої категорії, "Старший вчитель", Вінницька обл., м. Жмеринка
798. Волощенко Галина Юріївна, вчитель Здолбунівськоі ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, старший вчитель
799. Вовк Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури Мукачівської ЗОШ №13, вища категорія. 
800. Сарана Лілія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури і мистецтва, вчитель-методист, заслужений вчитель України

ЗОСШ фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова
801. Сорока Інна Іванівна, учитель зарубіжної літератури, старший учитель, КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5
802. Коваленко Оксана Володимирівна, спеціаліст вищої категорії Старосільської ЗОШ I-III ст. Нижньосироватської сіль-

ської ради Сумської обл.
803. Груненко Олена Габдулівна, вчитель вищої категорії, вчитель зарубіжної літератури НВК «Роздольненський загально-

освітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» Каланчацької селищної ради Херсонської обл.
804. Гаврилюк Інна, учитель зарубіжної літератури, учитель-методист, голова МО вчителів суспільно-гуманітарних дисцип-

лін колегіуму №16 м. Кам'янського
805. Дига Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури та медики

навчання ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди "
806. Чекаліна Тетяна Іллівна, учитель зарубіжної літератури, вищої категорії, старший учитель НВО ЛШДНЗ “Вікторія-П”

КМР м. Кропивницький
807. Заброцька Ірина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Бородянської СЗОШ І-ІІІ ст. №2 Київської обл., перша

категорія, старший учитель
808. Рогова Ірина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії НВК №39 м. Києва
809. Черненко Інна Леонідівна, вчитель-методист зарубіжної літератури гімназії №19 «Межигірська» м. Київ
810. Грабчак Ольга Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Кирнасівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
811. Сапегіна Валентина Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ №8 м. Шостки Сумської обл.
812. Синько Олена Миколаївна, учитель зарубіжної літератури школи I-III ст. №285 м. Києва
813. Пішук Ольга Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури, методист школи l-lll ст. №286 м. Києва
814. Пірог Аліна Григорівна, вчитель мистецтва вищої категорії, вчитель-методист, гімназія №267 м. Києва
815. Чорноус Валентина Олександрівна, вчитель музичного мистецтва, художньої культури та мистецтва в Криворізькій

Тернівській гімназії у Дніпропетровській обл. Випускниця НПУ ім. М. П. Драгоманова 2008, 2009 роках. 
816. Колосова Світлана Олегівна, директор НВО №20 – ДЮЦ «Сузір'я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської обл.,

вчитель російської мови та зарубіжної літератури
817. Ятищук Оксана Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри Історії України, археології та спеціальних галу-

зей і історичної науки. 
818. Шашуба Лідія, учитель зарубіжної літератури та російської мови Петрівського НВО, учитель-методист. Кіровоградська обл. 
819. Ніколайчук Тетяна Василівна, вчитель зарубіжної літератури Соловіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Брусилівської селищної ради
820. Міхєєнко Вікторія Геннадіївна, учитель зарубіжної літератури, учитель-методист ЗОШ І-ІІІ ст. №33 м. Запоріжжя. 
821. Кам'янецька Тамара Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель НВО5 

м. Хмельницького ім. С. Єфремова
822. Міщанин Любов, заступник директора Нижнівського НВК
823. Клімова Аліна Олександрівна, учитель-методист української мови та літератур СШ №239 м. Києва
824. Гольчик Яна Валеріївна, викладач математики, Нікополь
825. Шерехор Надія Миколаївна, учитель української та зарубіжної Спеціалізованої школи №71 м. Києва
826. Безрук Наталія Олександрівна, ОССМШІ імені професора П. С. Столярського Одеса, вища категорія
827. Горбунова Галина Феодосіївна, вчитель зарубіжної літератури, СЗШ № 215 м. Київ
828. Колосівська Неля Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури НВК ЗОШ №1 Хоростківської школи гімназії
829. Баркова Ірина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший вчитель (м. Київ, школа №129)
830. Павелко Леся Григорівна, учитель зарубіжної літератури Віжомлянського НВК ЗОШ l-lll ст. ім. Івана Севери – ДНЗ

Яворівського району Львівської обл., вчитель вищої категорії, старший вчитель
831. Надточий Олена Сергіївна, вища категорія, учитель-методист; учитель російської мови, інтегрованого курсу

"Література", зарубіжної літератури Харківської гімназії № 116 Харківської міської ради Харківської обл.
832. Бескровний Юрій Леонідович, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зарубіжної літератури Бехтерського

опорного закладу Бехтерської сільської ради Голопристанського району Херсонської обл.
833. Кучма Наталія Зіновіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики української та світової літе-

ратури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
834. Орищенко Надія Іванівна, учитель-методист Софіівського НВК Золотоніського району Черкаської обл.
835. Челідзе Олександра В'ячеславівна, вчитель української мови і літератури НВК №34, методист управління освіти

Міської ради міста Кропивницького
836. Овсяник Світлана Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Держівської ЗОШ І-ІІ ст., Миколаївського району,

Львівської обл. 
837. Кметик Любов Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Сопітської ЗОШ І-ІІ ст. Сколівського р-ну Львівської обл. 
838. Артеменко Раїса Іванівна, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, спеціаліст І категорії,

Відмінник освіти України, Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. Чутівської районної ради Полтавської обл.
839. Могиленко Наталія Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший вчитель КЗ «Загальноосвітня

школа І-ІІІ ст. №5» міста Бобринця Кіровоградської обл.
840. Пилипенко Ніна Олексіївна, учитель української мови, української та зарубіжної літератури, учитель-методист, заступ-

ник директора з НВР Школи І-ІІІ ст. №219 Оболонського району м. Києва
841. Радченко Інна Леонідівна, вчитель англійської мови, м. Чернігів, школа №1
842. Булгакова Валентина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Первомайської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Первомайської

міської ради Харківської обл.
843. Курілова Тетяна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель»

Манвелівської СЗШ Васильківського району, Дніпропетровської обл. 
844. Вєтрова Лариса Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Злинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
845. Івануна Неллі Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Хмельницької гімназії 1 ім. Володимира
846. Красицького, вчитель-методист
847. Злагода Діана Володимирівна, учитель вищої категорії Чернівецького НВК "Лідер"
848. Рибаченко Валентина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ №30. 
849. Киянчук Ірина Борисівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, учитель-методист, Кривий Ріг, школа №15
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850. Кусочкіна Світлана Григорівна, старший учитель ЗОШ №8 м. Шостка, Сумської обл.
851. Крепель Віра Миколаївна, учитель української мови та літератури, старший учитель Стовп'язького НВО Переяслав-

Хмельницького району Київської обл. 
852. Бойчук Марія Дмитрівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Старунського НВК

Богородчанського району Івано-Франківської обл. (учитель вищої категорії, старший учитель)
853. Ткачова Ольга Вікторівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури,

зарубіжної літератури Новопразької ЗОШ І-ІІ ст. Олександрійської районної ради Кіровоградської обл.
854. Глущенко Наталія Василівна, директор Олександрівської ЗШ І-ІІІ ст. Олександрійської районної ради Кіровоградської

обл., вчитель зарубіжної літератури
855. Фещук Лариса Андріївна, вчитель зарубіжної літератури Підзамчівської ЗОШ l-lll ст. Радивилівської ОТГ Рівненської обл.
856. Бережник Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури Дубівської ЗОШ l-lll ст. Тячівського району Закарпатська

обл., вчитель-методист
857. Габовда Надія Юріївна, вчитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Мукачівської ЗОШ l-lll ст. №7

Закарпатської обл. 
858. Овчарук Валентина Володимирівна, спеціаліст вищої категорії КЗ "Тополинська ЗОШ І-ІІІ ст. Василівський район

Запорізька обл. 
859. Кацевич Мирослава Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови НВК "ЗОШ І-ІІІ ступеня – дитячий

садок» с. Залухів Ратнівського району Волинської обл.
860. Кудлай Світлана, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії Центральноукраїнського

ліцею-інтернату спортивного профілю Кіровоградської обласної ради
861. Мєркунова Надія Олексіївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, старший учитель.

Помічнянська ЗШ №3
862. Юрчук Марина Олексіївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури (вчитель вищої категорії, старший вчи-

тель), КЗШ №125 м. Кривий Ріг
863. Обозна Віолета Романівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист ліцею №142

Солом'янського району міста Києва. 
864. Болюк Оксана Григорівна, учитель вищої категорії, "старший вчитель", предмет «Українська мова та література», НВО

№6 м. Кропивницького. 
865. Сарданова Валентина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Світловодської ЗШ №1, вища категорія, звання "стар-

ший вчитель"
866. Мартиненко Валентина Василівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури комунального

закладу «Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ст., Позашкільний центр» Великосеверинівської ОТГ
867. Овчаренко Юлія Валеріївна, вчитель російської мови та інтегрованого курсу «Література» Слов'янської ЗОШ І-ІІІ ст.

№15, спеціаліст вищої категорії. 
868. Савіцька Оксана Борисівна, вчитель ІІ категорії, вчитель зарубіжної літератури Мирославського закладу загальної

середньої освіти Бердичівського району Житомирської обл., заступник директора з виховної роботи
869. Янковська Алла Володимирівна, заступник директора НВК№10 м. Хмельницького, вчитель-методист
870. Майхер Оксана Миколаївна, методист методичного кабінету відділу освіти Яворівського району Львівської обл.
871. Гончарук Олеся Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, ЗШ l-lll ст. с. Строїнці Тиврівського р-ну, Вінницької обл.,

спеціаліст ll категорії. 
872. Бубісь Мирослава Михайлівна, учитель зарубіжної літератури 1 категорії Новояворівського НВК «ЗОШ ІІ ст. – ліцей»

Яворівської району Львівської обл. 
873. Саакова Олена Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії спеціалізованої школи №71 м. Києва
874. Литовка Валентина Яківна, вчитель зарубіжної літератури Кіровоградського обласного НВК (гімназія-інтернат –

школа мистецтв), вища категорія, вчитель-методист
875. Кулиба Лілія Ростиславівна, вчитель зарубіжної літератури Курганівської ЗОШ І-ІІ ст., директор школи
876. Кондрашова Оксана Іванівна, учитель зарубіжної літератури КЗ «Компаніївське НВО» Компаніівської селищної ради

Кіровоградськоі обл., учитель вищої категорії, старший учитель
877. Щукіна Світлана Анатоліївна, вчитель-методист Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер" м. Київ
878. Наталія Володимирівна Кліменчук, вчитель КУ ОНЗ «Романівська гімназія», Житомирська обл.
879. Савінцева Людмила Василівна, учитель української мови й літератури та зарубіжної літератури ТЗОШ №16
880. Двухбабная Анна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист, м. Біла Церква, Київська обл. 
881. Сухолейстер Людмила Олександрівна, учитель Дубенської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Рівненської обл.
882. Яцура Олена, Броварська ЗОШ №10, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія
883. Гречаник Світлана Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури СШ №211 м. Київ
884. Горбач Ірина Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель СЗШ №281 м. Київ
885. Девізорова Ліна Юзефівна, учитель ОЗШ І-ІІІ ст. с. Уланів Хмільницького району Вінницької обл.
886. Портечко Вікторія, Броварська ЗОШ №10, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія
887. Шпирка І. Ю., учитель зарубіжної літератури Коростишівської ЗОШ №1 Житомирської обл.
888. Оленич Юлія Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури 1 категорії, Панютинськоi ЗОШ №1 Харківської обл.
889. Науменко Лілія, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист ЗОШ №1, м. Гуляйполе
890. Красножон Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ "Чернігівська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст."
891. Кохнюк Ніна Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури. м. Олександрія. 
892. Атанова Оксана Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури КУССШ №7, м. Суми 
893. Дегтяренко Антоніна Андріївна, старший вчитель, категорія вища. Київ, Фінансовий Ліцей
894. Полудень Світлана Іванівна, учитель зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №28, спеціаліст вищої категорії,

вчитель-методист
895. Кисельова Світлана Миколаївна, учитель-методист зарубіжної літератури середньої ЗОШ №77 м. Львова з поглибле-

ним вивченням економіки та управлінської діяльності
896. Кравець Тетяна Миколаївна, вища категорія, вчитель-методист, директор Мліївського ЗЗСО №2 ім. М. М. Артеменка

Черкаської обл.
897. Примак Марина Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Клесівської ЗОШ I-II ст. Сарненського р-ну Рівненської обл.
898. Гарбар Оксана Володимирівна, методист навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у

Кіровоградській обл.
899. Богданова Алла Євгенівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, директор ЗШ

№5, Бобринець Кіровоградська обл. 
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900. Куценко Тетяна Миколаївна, спеціаліст першої категорії, вчитель зарубіжної літератури Добропільського ЗПЗСО
Голопристанського району Херсонської обл.

901. Шершнєва Яніна Олександрівна, вчитель російської мови та інтегрованого курсу «Література» КЗ «Михайлівська ЗОШ
І-ІІІ ст. №3» Михайлівської селищної ради Михайлівського району Запорізької обл., старший вчитель, вища категорія

902. Кузнєцова Олена Євгеніївна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Житомирської обл., 
м. Малин, ЗОШ №3. Учитель вищої категорії, старший учитель. 

903. Колошук Надія Георгіївна, професор кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури у Східноєвропейському
національному університеті імені Лесі Українки, м. Луцьк

904. Скрябіна Галина Миколаївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Новоданилівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Якимівської районної ради Запорізької обл.; вчитель вищої категорії, старший вчитель; стаж роботи 26 років. 

905. Єсакова Наталя Степанівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови, вчитель вищої категорії, «старший вчи-
тель» КЗ «Компаніївське НВО» Компаніївської селищної ради Кіровоградської обл.

906. Корновенко Лариса Віталіївна, к. філол. н., доцент, зав. кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики
навчання Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького

907. Рибальченко Валентина Костянтинівна, доцент кафедри української та зарубіжної літератури ЦДПУ 
імені В. Винниченка

908. Дмитрук Ірина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Білицької ЗОШ 9 Донецької обл., перша категорія
909. Омельченко Альона Борисівна, учитель української мови та літератури Рівнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Новоукраїнської

районної ради Кіровоградської обл.
910. Грицан Тетяна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Яворівської районної ради

Львівської обл.
911. Кобець Людмила Вікторівна, учитель зарубіжної літератури Станіславського ЗПЗСО Станіславської сільської ради ім.

К. Й. Голобородька Білозерського району Херсонської обл., учитель вищої категорії, старший учитель. 
912. Поддєнєжна Аліна Сергіївна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного

педагогічного університету імені Володимира Винниченка
913. Іванчeнко Людмила Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист ліцею "Гранд", м. Київ
914. Шаловило Олена Федорівна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, старший учитель

Червоноградської ЗОШ № 6
915. Маковська Олена Борисівна, вчитель зарубіжної літератури Мукачівської СШ І-ІІІ ст. №16. 
916. Галянт Ольга Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи

Яблунівського НВК Деражнянського району Хмельницької обл. 
917. Конончук Мирослава Михайлівна, вчитель І категорії Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. "Центр надії»

ім. Н. Маринович
918. Ланецька Валентина Володимирівна, учитель зарубіжної літератури НВО № 33 м. Кропивницького, спеціаліст вищої

категорії. 
919. Шекмар Юлія Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Верхнячківського НВК "ЗОШ I-III ст. – ДНЗ"
920. Кушнір Оксана Василівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики ТНПУ імені

Володимира Гнатюка
921. Сеньків Галина Петрівна, вчитель англійської мови, спеціаліст першої категорії Тернопільської ЗОШ №4
922. Делікатна Валентина Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Стебненськоі

ЗОШ І-ІІІ ст. Звенигородської районної ради Черкаської обл.
923. Гордійчук Алла, вчитель української та зарубіжної літератури Ошихлібського ЗЗСО І-ІІІ ст. Кіцманського р-ну

Чернівецької обл., вчитель вищої категорії
924. Мищенко Тетяна Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Кременчуцького ліцею №11 "Гарант", учитель вищої кате-

горії, учитель-методист. 
925. Бісик Олена Дмитрівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист Павлоградської ЗОШ № 1
926. Таранова Вікторія Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури СШ №304 м. Києва, вища категорія, старший 

вчитель. 
927. Люстерник Олена, м. Славута ЗОШ І-ІІІ ст. №1. 
928. Дeнисeнко Ольга, учитель зарубіжної літератури Гeльмязівськоі ЗОШ
929. Фургаліяк Світлана Михайлівна, Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської обл., учитель-методист
930. Довбенко Олена Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ №6
931. Токарева Лiлiя Олександрівна, учитель ЗОШ №2 м. Лиман
932. Кубрак Зоя Дмитрівна. Спеціаліст вищої категорії, учитель-методист школи №306 м. Києва
933. Хоменець Наталія Андріївна вчителька зарубіжної літератури, вчитель другої категорії СШ №189 м. Києва з поглибле-

ним вивченням англійської та німецької мов
934. Овсяннікова Ельвіна Тихонівна вчителька зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії, старший вчитель СШ №189

м. Києва з поглибленим вивченням англійської та німецької мов
935. Деркач Світлана, методист ДНЗ «Гущинецьке ВПУ» Вінницька обл., викладач зарубіжної літератури
936. Живюк Наталія Степанівна, вчитель зарубіжної літератури Городоцького НВК «школа-сад», старший вчитель
937. Гунбіна Світлана, учитель вищої категорії КУ Сумської ЗОШ І-ІІІ ст. №27, м. Суми, Сумської обл.
938. Урсуляк Наталія Савівна, вчитель Грабовецької гімназії Івано-Франківської обл.
939. Матвієнко Світлана Петрівна, вчитель зарубіжної літератури КУ ССШ №25, м. Суми Сумської обл.
940. Пінчук Ніна Михайлівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії Роменської ЗОШ №8 Сумської обл. 
941. Корнієнко Тамара Володимирівна вчитель мистецтва вищої категорії, вчитель-методист СЗШ №316 м. Києва
942. Болюбах Олег Леонідович, учитель вищої категорії, старший учитель зарубіжної літератури, захисту Вітчизни

Долинського наукового ліцею-інтернату Івано-Франківської обл.
943. Буряк Ольга Борисівна, директор Ліцею "Нова школа» Катеринівської сільської ради Кіровоградського району

Кіровоградської обл., учитель зарубіжної літератури (вища категорія)
944. Федорова Людмила Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури; Городнявська ЗОШ І-ІІІ ст. За розробку методики СІК

(схеми інтерактивних конспектів) отримала грамоту Верховної Ради України з підписом Л. Гриневич (Голови Комітету з питань
науки і освіти)

945. Ловінський Віктор Михайлович, вчитель математики; Городнявська ЗОШ І-ІІІ ст. 
946. Сергуніна Тетяна Олександрівна, методист Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педа-

гогічної освіти
947. Завадовська Оксана Іванівна, вчитель-методист СЗШ №42 м. Києва
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948. Починок Людмила Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури та компара-
тивістики Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

949. Зінчук Алла Олександрівна старший вчитель, Полонська ЗОШ I-III ст. № 3, Хмельницька обл. 
950. Чумак Тамара Сергіївна, вчитель німецької мови і зарубіжної літератури, вища категорія, гімназія «Троєщина», м. Київ
951. Біланчук Віра Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, старший вчитель Олешницької ЗОШ Виноградівського р-ну

Закарпатської обл.
952. Задорожня Любов Вікторівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Криворізької загальноосвітньої спе-

ціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов №4
953. Барковська Оксана Ярославівна, учитель зарубіжної літератури СШ №24 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних

мов м. Києва
954. Васильєа Марина Олегівна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного

педагогічного університету імені Володимира Винниченка
955. Чередник Діана Володимирівна, студентка факультету філології та журналістики, Центральноукраїнського державно-

го педагогічного університету ім. Володимира Винниченка
956. Харітоненко Леся Анатоліївна, директорка Ірпінського НВО «Ірпінський ліцей інноваційних технологій – Мала академія

наук», вчителька зарубіжної літератури, української мови та літератури
957. Коцюба Наталія Омелянівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ «Соколівське НВО» Кіровоградського району

Кіровоградської обл.
958. Костецький Віктор Федорович, учитель вищої категорії, старший учитель української мови і літератури Долинського

ліцею №7 Івано-Франківської обл.
959. Полякова Валентина Владленівна, вчитель зарубіжної літератури Вербівського ЗПЗСО Нижньосірогозького району

Херсонської обл.
960. Шмагайло Ірина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Дубіївської ЗОШ Черкаської обл., Черкаського району. 
961. Клюєва Ольга Олександрівна, вчитель російської мови та літератури та зарубіжної літератури Криворізької ЗОШ I-III

ст. №29. 
962. Руденко Оксана Миколаївна, вчитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Олександрівської ЗШ І-ІІІ ст.
963. Король Лілія Григорівна, учитель української мови та літератури Самчиківської ЗОШ І-ІІІ ст. Старокостянтинівського

району Хмельницької обл.
964. Андрєєва Олена Василівна, вчитель зарубіжної літератури, Володимир-Волинська гімназія, Волинська обл., вчитель-

методист. 
965. Шилова Тетяна Антонівна, вчитель зарубіжної літератури Черкаської ЗОШ №10, учитель вищої категорії, вчитель-

методист. 
966. Брендальська-Буряківська Тетяна Анатоліївна, викладала фізіотерапію та інфекційні хвороби у Хмельницькому базо-

вому медичному коледжі. 
967. Чолок Марина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист, заступник директора з ВР Школи І-ІІІ ст.

№219 Оболонського району м. Києва
968. Сич Наталія Василівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури І категорії Мостівської ЗОШ І-ІІ

ст. Андрушівського району Житомирської обл. 
969. Мещенинець Ганна Віталіївна аспірант кафедри української літератури Ніжинського державного університету імені

Миколи Гоголя
970. Буяк Олена Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької

школи ім. І. Герети, вища категорія, звання "старший учитель"
971. Регент Галина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури(вища категорія, старший вчитель), м. Вараш Рівненська

обл.
972. Галамай Наталія Станіславівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Львівської правничої гімназії, лауреат

конкурсу «Учитель року 2011»
973. Расюк Світлана Максимівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1

(Чернігівська обл.), учитель вищої категорії
974. Гайворонська Наталія Вікторівна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії НВО школи-ліцею № 8 м.

Кропивницький
975. Губарєва Ірина Сергіївна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного педа-

гогічного університету ім. Володимира Винниченка
976. Кісіль Світлана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший вчитель, Маловисківська гімназія

Маловисківської міської ради Кіровоградської обл.
977. Рудь Ірина Василівна, вчитель зарубіжної літератури І категорії, Луцької гімназії №18, Волинська обл., стаж роботи 17 р. 
978. Марунич Алла Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії КЗ "Долинська ЗШ І-ІІІ супенів № 1

Долинської районної ради"
979. Гаркуша Ольга Сергіївна, учитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист НВО №

25 м. Кропивницький
980. Дребезгіна Оксана Василівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. 12 м. Бердичів

Житомирської обл.
981. Товарницька Галина Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, методист Кам‘янець-Подільського

НВК 14, Хмельницької обл.
982. Пашкевич Валентина Михайлівна, учитель-методист Лиманського НВК «гімназія – ЗОШ І ступеня» Лиманської міської

ради Донецької обл.
983. Хопта Світлана Михайлівна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник ДНПБ України імені В.

Сухомлинського
984. Сбітна Наталія Михайлівна, учитель зарубіжної літератури ШНВК: спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей м. Шостки, стар-

ший учитель
985. Цецура Віктор Сергійович, вчитель вищої категорії, "старший вчитель", Хмельницька середня загальноосвітня школа

І-ІІІ ст. №20, м. Хмельницький. 
986. Лєсонєна Ольга Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Олександрійської ЗОШ І-ІІІ ст. імені. Т. Г. Шевченка

Олександрівськом селищної ради, Вознесенського району, Миколаївської обл. І кваліфікаційна категорія. 
987. Плахотня Ілона Олександрівна, студентка факультету філології та журналістики, Центральноукраїнського державного

педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. 
988. Горішна Галина Михайлівна, кандидат філологічних наук, Тернопіль
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989. Пилип Світлана Ярославівна, вчитель зарубіжної літератури Миклашівський НВК Пустомитівський район Львівська обл. 
990. Стефанська Людмила Василівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії ОЗЗСО "Любешівський ліцей"
991. Ягодка Наталія Владиславівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови НВК с. Громадське, Літинського

району, Вінницької обл.
992. Кодацька Наталія Григорівна, вчитель англійської мови та літератури першої категорії Галаганівського НВК l-ll ст.

Чигиринської РДА, Черкаської обл.
993. Моцак Тетяна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Іркліївської ЗОШ І-ІІІ ст. Іркліївської сільської ради

Чорнобаївського р-ну. 
994. Денисюк Тамара Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури гімназії № 179 міста Києва, учитель-методист
995. Лисак Наталія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Олександрійської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т. Г. Шевченка

Олександрівськом селищної ради, Вознесенського району, Миколаївської обл. І кваліфікаційна категорія. 
996. Білко Тетяна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, ЗШ №5 Світловодської міської

ради Кіровоградської обл.
997. Раховська Надія Сергіївна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного

педагогічного університету імені Володимира Винниченка
998. Ченцова Карина Геннадіївна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного

педагогічного університету імені Володимира Винниченка
999. Сафатова Вікторія Сергіївна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного

педагогічного університету ім. Володимира Винниченка
1000. Мурадова Тетяна, спеціаліст вищої категорії, вчитель зарубіжної літератури НВК №26 м. Кропивницький
1001. Віхтоденко Аліна Анатоліївна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного

педагогічного університету імені Володимира Винниченка
1002. Семіошко Ольга Вікторівна, учитель української мови та зарубіжної літератури Лиманської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2

Донецької обл. 
1003. Мурадова Сабіна Джаванівна, студентка факультету філології та журналістики, Центральноукраїнського державного

педагогічного університету ім. Володимира Винниченка
1004. Шевченко Наталя Олександрівна, вчитель вищої категорії, ЗОШ №4 м. Кропивницький
1005. Ганницька Оксана Петрівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії ЗОШ №24 м. Черкаси 
1006. Колтунова Анна Олександрівна, студент Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

ім. Володимира Винниченка
1007. Боровська Валерія Андріївна, студент ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка"
1008. Бурдюг Ольга Федорівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, Беївського НВК, Липоводолинського райо-

ну Сумської обл.
1009. Кампова Світлана Валеріївна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, учитель-методист Ліцею №100 «Поділ»

м. Київ
1010. Шторлін Валерій Володимирович, вчитель-методист зарубіжної літератури гімназії "Києво-Могилянській колегіум",

тренер міжнародного проекту "ЧПКМ". 
1011. Содолінська Світлана Іванівна, учитель української мови й літератури, зарубіжної літератури м. Обухова. 
1012. Сиволап Тетяна Володимирівна, учитель Підвисоцькоі ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т. Г. Шевченка Підвисоцького НВО

Кіровоградськоі обл., спеціаліст І категорії
1013. Лапіна Ірина Василівна, викладач української мови, літератури та зарубіжної літератури, ДНЗ «Запорізьке машино-

будівне вище професійне училище», вища категорія
1014. Марченко Тетяна Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури І кваліфікаційної категорії, Нечаївської ЗШ І-ІІІ ст. ім. Ю.

І. Яновського Компаніївської районної ради Кіровоградської обл. 
1015. Мосейчук Ірина, вчитель зарубіжної літератури I категорії Кам’янської ЗОШ I-III Житомирської обл. Олевського району
1016. Смоляр Яна Миколаївна, методист, старший викладач зарубіжної літератури Бобринецького коледжу ім. В. Порика

Білоцерківського НАУ
1017. Тоцька Вікторія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Радивонівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Якимівської районної ради, Запорізької обл. 
1018. Москаленко Наталія Олексіївна, учитель української мови, української та зарубіжної літератури вищої категорії, стар-

ший учитель спеціалізованої школи №251 м. Києва
1019. Смолин Соломія, магістр, старший лаборант кафедри теорії і методики української та світової літератури

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
1020. Курилець Марія Григорівна, учитель зарубіжної літератури ОЗ Судововишнянський НВК Львівська обл. (учитель-

методист, Відмінник освіти України)
1021. Мисливець Людмила, учитель англійської мови, Степанiвського НВК, Криничанського району, Днiпропетровської обл.
1022. Титаренко Наталія Володимирівна, вища категорія, учитель-методист. Учитель ОТМ, мистецтва, технологій.

м. Дніпро "ЗОШ, інститут післядипломної освіти"
1023. Петренко Світлана, вчитель зарубіжної літератури Піщанської ЗОШ Золотоніського району Черкаської обл.
1024. Лях Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури Новобузької гімназії, Новобузького району, Миколаївської обл.
1025. Сурков Василь Миколайович, керівник інтелектуального клубу Ніжинського БДЮ. 
1026. Шевчук Галина Іванівна учитель зарубіжної літератури КЗ «Іванопільський ліцей» Чуднівського р-ну Житомирської

обл., старший учитель
1027. Камінська М. І., вчитель зарубіжної літератури Колінцівського НВК (ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ) Тлумацького р-ну Івано-

Франківської обл. 
1028. Пилипенко Лариса Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури Дроздівського ЗЗСО Куликівської селищної ради

Чернігівської обл.
1029. Менгель Катерина Анатоліївна учитель зарубіжної літератури Зміївського ЗПЗСО І-ІІІ ст., перша категорія. 
1030. Лiсовенко Ольга Олександрівна, учителька української мови i літератури Павлоградської ЗШ №16, перша категорія
1031. Кайстря Ірина, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, м. Дніпро, школа №54
1032. Ротарь Наталя Тимофіївна, вчителька зарубіжної літератури Першотравневської ЗОШ І-ІІІ ст. Одеської обл.
1033. Китик Людмила Леонідівна, учитель зарубіжної літератури Врадіївської ЗОШ І-ІІІ ст. №3. 
1034. Майстренко Тетяна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ № 5 м. Коростеня, Житомирської обл.
1035. Дмітращук Ярослава Григорівна, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель» Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. П.

Горошка Лановецького р-ну Тернопільської обл.
1036. Богута Ольга Петрівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель зарубіжної літератури СШ №313 м. Києва. 
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1037. Ніколаєнко Галина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Бочечківського НВК
1038. Кушнір Галина, учитель зарубіжної літератури Городоцького ЗЗСО імені Тараса Кулєби та Андрія Одухи
1039. Ситало Олена Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, НВК1 м. Добропілля
1040. Александрова Галина Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури гімназії «Міленіум» №318 м. Києва, вчитель-методист
1041. Звягінцева Тетяна Вікторівна, вчитель-методист, вища категорія, м. Рівне
1042. Овчинникова Марина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ №13 м. Мукачево Закарпатської обл. 
1043. Волошин Ольга Василівна, вчитель зарубіжної літератури, вищої категорії Кетрисанівської ЗШ І-ІІІ ст. 
1044. Тяпкова Ліна Василівна, викладач зарубіжної літератури Коледжу морського і річкового флоту
1045. Матієнко Юлія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури в Кременчуцькій ЗОШ №20
1046. Чернишова Ірина Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури 1989-2015 рр Конотопський ПЛ
1047. Дмитрієва Лариса Миколаївна, вчитель зарубіжної й української літератури Миколаївської гімназії №3. 
1048. Чернявська Галина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Чернівецької ЗОШ №14
1049. Неценко Ольга Олексіївна, учитель російської мови та зарубіжної літератури Лебединської ЗОШ №1 Сумської обл.
1050. Заховайко Ганна Михайлівна, учитель-методист Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко
1051. Попова Тетяна Костянтинівна, учитель зарубіжної літератури Запорізької гімназії №2
1052. Нардєд Наталія Дмитрівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, 22 роки стажу
1053. Гордієнко Олена В'ячеславівна, учитель зарубіжної літератури Рівненської ЗОШ №28, учитель-методист
1054. Молодика Наталія, учитель вищої категорії Роменської ЗОШ І-ІІІ ст. 7 Роменської міської ради Сумської обл.
1055. Кара В. О., учитель зарубіжної літератури Пальмірської ЗОШ Золотоніського району Черкаської обл.
1056. Дрозд Ганна Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Миколаївського морського ліцею
1057. Шевчук Людмила Георгиевна, специалист высшей категории, старший учитель Коростенской гимназии №7
1058. Стеценко Марія Іванівна, учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. смт Сутиски Вінницької обл. 
1059. Кузьменко Наталія Миколаївна, директор СЗШ №15 м. Сєвєродонецька Луганської обл. 
1060. Омельченко Лариса Іванівна, учитель зарубіжної літератури Кременчуцького ліцею №11 "Гарант", учитель-методист
1061. Готра Тетяна Валентинівна учитель зарубіжної літератури Казанківський ЗЗСО І-ІІІ ст. №1
1062. Воронова Ольга Петровна, учитель зарубіжної літератури Дмитро-Дарьевский НВК 
1063. Ткаченко Олена, вчитель зарубіжної літератури Долинської 3Ш № 2
1064. Верхола Наталя Ільківна, вчитель зарубіжної літератури, смт Шкло, Львівська обл., Яворівський район. 
1065. Пилипенко Людмила Миколаївна, вчитель вищої категорії Шосткинської гімназії, Сумської обл.
1066. Полтавець Ольга Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Золотоніської гімназії ім. С. Д. Скляренка
1067. Криськова Валентина Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури, заступник директора з виховної роботи

Деражнянської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя України Івана Зубкова Хмельницької обл.
1068. Шум Любов Іванівна, учитель географії вищої категорії, учитель-методист Павлоградської ЗОШ №1
1069. Бичковська Ганна Євгенівна, вчитель Гімназії № 315 м. Київ
1070. Рижкова Тамара Олександрівна, заступник директора з виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури, вища квалі-

фікаційна категорія, вчитель-методист Липецькоi ЗОШ Харківського району Харківської обл.
1071. Волкова Ганна Вікторівна, вчитель біології, керівник гуртка рукоділля, ЗОШ № 26, м. Миколаїв
1072. Дума Наталія. Вчитель зарубіжної літератури, місто Кропивницький
1073. Гайченко Ольга, вчитель-методист, методист НМЦ
1074. Маштова Ольга Митрофанівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Блистівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Менської

міської ради Менського району Чернігівської обл.
1075. Браташ Олеся Іванівна, учитель-методист ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Добротвора
1076. Фурдуй Дмитро Васильович, директор Роменської дитячої музичної школи Сумської обл.
1077. Мреква Олена Валентинівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Карлівської ДМШ
1078. Ковальчук Любов, місто Тернопіль, методист ТКМЦНОІМ
1079. Залата Галина Миколаївна, Полтавська гімназія №6, учитель зарубіжної літератури, учитель-методист
1080. Матвіюк Наталія практичний психолог-методист ЛНВК "ЗОШ №24 – технологічний ліцей"
1081. Рябченко Аліна Олексіївна, викладач Конотопської ДМШ №1. 
1082. Андрусик Світлана Іванівна, вчитель-методист ЗЗСО «Бихівський ліцей» Волинської обл. Любешівського району
1083. Колесник Анжеліка Леонідівна, директор СЗШ №7 м. Світловодськ Кіровоградська обл.
1084. Павловська Т. В., вчитель зарубіжної літератури Стрілківської ЗСШ, Львівська обл. 
1085. Дурай Ольга Данилівна, вчитель німецької мови, місто Тернопіль. 
1086. Лісевич Лариса Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури Грузьківського НВК Кіровоградської РДА
1087. Шевченко Ірина Іванівна, директор Малокаховського НВК «ЗОШ – ДНЗ», учитель української мови та літератури. 
1088. Романюк Ірина Григорівна, вихователь ліцею «Сокіл» м. Кропивницький
1089. Яцейко Валентина, учитель української мови і літератури Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ст. № 1
1090. Кожукало Наталія Вікторівна, вчитель-методист гімназії міжнародних відносин №323 м. Києва
1091. Кудак Інна Леонідівна, вчитель зарубіжної літератури Рудківського ліцею Демидівської ОТГ Рівненської обл.
1092. Толмачова Галина Василівна, учитель зарубіжної літератури Хмельницької ССЗШ №1
1093. Косенко Наталія Миколаївна, вчитель української мови та літератури, Олександрійщина
1094. Луцов'ят Олеся Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Малушківської ЗОШ І-ІІІ ст. Рівненської обл.
1095. Рибаченко Валентина Миколаївна вчитель зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ №30
1096. Кулик Марія Андріївна, вчитель зарубіжної літератури Львівської гімназії "Престиж"
1097. Глумчер Ірина Вікторівна, вчитель Школи №263 м. Київ
1098. Багнюк Надiя Михайлiвна, вчитель зарубіжної літератури Перемозького НВК I-III ст., вища категорія. 
1099. Осьмірко Леся Олександрівна, вчитель-філолог
1100. Вiтченко Анастасія Юхимівна, канд. пед. наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов. 
1101. Тимощук Любов, учитель вищої категорії, "старший учитель", СЗШ №92 м. Львова
1102. Апончук Олена, вчитель зарубіжної літератури Виноградівських ЗОШ І-ІІІ ст., Баштанського району, Миколаївської обл.
1103. Сірик Віта, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Стрітівської ЗОШ
1104. Чернявська Інна Олегівна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного

педагогічного університету ім. В. Винниченка
1105. Соляник Юлія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури ХЗОШ №167 м. Харкова, спеціаліст
1106. Катихіна Марина Олександрівна, учитель зарубіжної літератури, учитель-методист гімназії №48 
1107. м. Києва
1108. Тарас Оксана, філолог, викладач історії української літератури, «Мати-героїня»
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1109. Тетяна Коломієць, студентка факультету філології та журналістики, Центральноукраїнського державного педагогіч-
ного університету ім. Володимира Винниченка

1110. Кушицька Ольга, вчитель німецької та іспанської мови. 
1111. Рибалка Ірина Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, керівник гуртка – методист, НВО №16 м.

Кропивницький
1112. Малєєва Лариса Валентинівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії
1113. Кописова Аліна Володимирівна, вчитель початкових класів Криворізької Тернівської гімназії
1114. Іршак Лариса Степанівна, вчитель зарубіжної літератури Скварявської ЗОШ І-ІІІ ст. Золочівского р-ну Львівської обл. 
1115. Бажан Тетяна Олександрівна, вчитель математики (ІІ категорія) Івангородської філії КЗ "Олександрівське НВО 2"
1116. Печара Галина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Лавочненської ЗОШ І-ІІ ст. 
1117. Миколаець Роман Володимирович, вчитель зарубіжної літератури КЗ "Полтавська вечірня (змінна) школа1"
1118. Мудра Світлана Миколаівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ «Варвинський ліцей №1» Чернігівської обл. 
1119. Антонова Наталия Александровна учитель-методист НВО №31 Кропивницький
1120. Шатнова Людмила, вчитель Петрівського НВК
1121. Бузовська Любов Володимирівна, в. о. директора Кролевецької ЗОШ №7 Кролевецької міської ради Сумської обл.,

вчитель зарубіжної літератури
1122. Панько Дар'я Іванівна вчитель англійської мови
1123. Кайдаш Юлія Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, Володимирiвська ЗОШ №1, Донецька обл. 
1124. Чичерська Руслана Йосифівна, вчитель зарубіжної літератури, Красненської ЗОШ. Турківський район, Львівська обл. 
1125. Коваль Светлана, вчитель СШ №239 м. Київ 
1126. Проценко Світлана Борисівна, учителька вищої категорії КЗ «Посягвiвська ЗОШ І-І ст.»' Бугринськоi сільської ради.

Рівненська обл. Гощанський район
1127. Кутіна Тамара Анатоліівна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ 13
1128. Бонк Алла Володимирівна, учитель вищої категорії, предмет "Англійська мова", НВО №6 м. Кропивницького. 
1129. Шостак Каміла, випускниця філологічного факультету педагогічного університету, мама майбутнього школяра. 
1130. Юсипович Ірина, учитель зарубіжної літератури, учитель-методист гімназії «Троєщина» м. Київ
1131. Дубінська Наталія Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Кам'янець-Подільської ЗОШ №11, Хмельницька обл.
1132. Шумська Дарина Василівна, студентка факультету філології та журналістики ЦДПУ ім. В. Винниченка
1133. Лебедєва Наталія Петрівна, заступник директора Кременчуцької ЗОШ №28
1134. Сова Галина Ярославівна, вчитель зарубіжної літератури Старомізунського ліцею імені Василя Верховинця

Долинського району Івано-Франківської обл., учитель вищої кваліфікаційної категорії
1135. Мельник Тамара Миколаївна, заступник директора з НВР, учитель російської мови та зарубіжної літератури, вчитель

вищої категорії, старший вчитель. Данилівська ЗОШ І-ІІІ ст., Васильківського району, Київської обл.
1136. Щокіна Галина Вікторівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Миколаївської гімназії №41. 
1137. Порубльова Ірина Михайлівна, викладач зарубіжної літератури ПТУ №50 м. Карлівка, Полтавська обл.
1138. Генсицька Олена Іванівна вчитель вищої категорії гімназія №315
1139. Онопко Наталя Василівна, вчитель зарубіжної літератури, заступник директора Мукачівської СШ №16 Закарпатської обл. 
1140. Федорович Тамара Петрівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія м. Київ, школа 156
1141. Скиба Ірина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ № 26
1142. Мельник Людмила Петрівна, учитель зарубіжної літератури Бориспільської ЗОШ I-III ст. №8. 
1143. Личманенко Тетяна Євгеніївна, учитель зарубіжної літератури Чернігівського ліцею №22
1144. Чумакевич Ольга Вікторівна, учитель зарубіжної літератури ліцею № 75 імені Лесі Українки м. Львів
1145. Костиря Світлана Георгіївна учитель зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії «старший вчитель»

Червонокам'янського НВО «загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад-позашкільний центр»
Олексадрійської районної ради Кіровоградської обл.

1146. Долгих Світлана Григорівна, вчитель-методист гімназії №178 м. Києва
1147. Леся Потопальська, вчитель зарубіжної літератури Каленського НВК, вчитель вищої категорії
1148. Редька Лариса, учитель зарубіжної літератури Гельмязівської ЗОШ
1149. Машовець Маргарита Петрівна, вчитель вищої категорії, старший вчитель ліцею «Гранд», Київ
1150. Сергій Пудченко, вчитель фізики школа 73 м. Києва
1151. Самійленко Ольга Леонідівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії спеціалізованої школи 251 м. Києва
1152. Мещенинець Наталія Андріївна, учитель історії, Любецький ЗЗСО І-ІІІ ст., Чернігівська обл. 
1153. Гацаннюк Галина Василівна вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист СЗШ 22 міста Києва
1154. Зозуля Наталія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Полапівського ліцею. 
1155. Пахомова Ірина Анатоліївна, вчитель Миколаївської ЗОШ №4
1156. Дулгер Галина Анатоліївна, вчитель Ісаївського НВК
1157. Груша Олена Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури Старокривинського НВК
1158. Беседа Інна, вчитель зарубіжної літератури, школа №239 Київ
1159. Федько Марина Едмундовна, бібліотекар школи №199 Київ
1160. Кухарчук Інна Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Самгородоцького ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок»

Козятинського району Вінницької обл., вчитель І кваліфікаційної категорії. 
1161. Бая Світлана Юріївна, учитель зарубіжної літератури Ужгородської ЗОШ №7 (вища категорія)
1162. Єгорова Наталія, викладач зарубіжної літератури вищої категорії Криворізький Професійний Гірничо-технологічний Ліцей. 
1163. Тригубенко Олена Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Світловодської СЗШ №7, учитель-методист
1164. Раш-Шиманська А. В., учитель зарубіжної літератури Нововолинської ЗОШ І-ІІІ ст. №7
1165. Шуляр Валерій Михайлович, директор Попільнянського ліцею Попільнянської селищної ради Житомирської обл.,

вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії
1166. Семенець Людмила Едуардівна, вчитель зарубіжної літератури Попільнянського ліцею Попільнянської селищної

ради Житомирської обл., заступник директора, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель
1167. Гуменюк Галина Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Попільнянського ліцею Попільнянської селищної ради

Житомирської обл., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
1168. Новікова Оксана Вікторівна, викладач-методист, викладач зарубіжної літератури і російської мови КВНЗ

"Олександрійський педагогічний коледж імені В. О. Сухомлинського". 
1169. Андрієнко Галина Аполінаріївна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ 1 міста Фастова Київської обл., вчитель вищої

категорії, старший вчитель
1170. Кіс Ольга Олександрівна, викладач зарубіжної літератури ДНЗ "Деражнянський ЦПО"
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1171. Заслоновська Ірина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, Спаська ЗОШ І-ІІІ ст.
1172. Марусин Галина Іванівна, вчитель української мови та літератури Тернопільського НВК "Загальноосвітня школа l-lll

ст. – правовий ліцей №2 "
1173. Котик Ольга Зіновіївна, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури вищої категорії Бурдяківської ЗОШ І-ІІ ст.
1174. Співак Галина Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Тернопільської ЗОШ №24
1175. Федоренко Тетяна Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Нещеретівськоі ЗОШ l-lll ст. Білокуракинського р-

ну Луганської обл. 
1176. Хлюстіна Наталія Петрівна, вчитель зарубіжної літератури ОЗ «Бритівський ЗЗСО І-ІІІ ст.» Білгород-Дністровського

району Одеської обл. 
1177. Красуцька Ірина, головний редактор УОВЦ "Оріон"
1178. Спиридонова Лариса Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївської школи №22
1179. Козерівська Ірина Леонідівна, учитель зарубіжної літератури Миколаівськоі ЗОШ №3
1180. Любімова Світлана Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури, м. Черкаси ЗОШ №22
1181. Резнік Мирослава Ярославівна, учитель зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії, старший учитель, м.

Ужгород УС ЗОШ І-ІІІ ст. №2
1182. Дичик Людмила Степанівна, викладач зарубіжної літератури КЗ ЛОР "Бродівський педагогічний коледж імені

Маркіяна Шашкевича". 
1183. Неруш Ніна Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Чернігівського ліцею № 22. 
1184. Корбут Зінаїда Іллівна, вчитель зарубіжної літератури Чорнівського НВК
1185. Нечитайло Галина Альбертівна, вчитель-методист зарубіжної літератури СЗШ №12, м. Київ
1186. Бібік Людмила Іванівна, учитель зарубіжної літератури Стецьківської ЗОШ І-ІІІ ст. Сумського району Сумської обл.
1187. Климюк Галина Петрівна, вчитель зарубіжної літератури СЗШ 288 Святошинського району м. Києва, вчитель-методист
1188. Годованюк Олена Павлівна, учитель зарубіжної літератури Херсонського академічного ліцею імені О. В. Мішукова

Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті
1189. Ковалик Ірина Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Ясеновецького НВК Золочівського району Львівської обл.
1190. Сова Ольга, вчитель зарубіжної літератури Старомізунської ЗОШ l-lll ст. Імені Василя Верховинця
1191. Малай М. Є., вчитель зарубіжної літератури, СЗШ 288, м. Київ
1192. Осипенко Вікторія Михайлівна вчитель зарубіжної літератури й російської мови, вчитель вищої категорії

Вознесенського НВК, Чернігівсько р-ну, Чернігівської обл. 
1193. Варяник Олена Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Южноукраїнської ЗОШ № 3 Миколаївської обл.
1194. Погребняк Наталія Володимирівна – вчителька зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, «вчитель-мето-

дист» Тульчинської ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради. 
1195. Соловйова Лiлiя Францiвна, вчитель зарубiжноi лiтератури Полiськоi СЗШ I-III ст. Коростенського район

Житомирськоi обл. 
1196. Кореновська Марина Миколаївна, вчитель Степівського ЗЗСО Миколаївської районної ради Миколаївської обл.
1197. Файчак Наталія Ярославівна, вчитель зарубіжної літератури Дрогобицької гімназії Львівської обл.
1198. Обжелянська Олена Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Пиріжнянського НВК Кодимського району, Одеської обл.
1199. Івановська Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури Ірпінської ЗОШ 18
1200. Франчук Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури Писарівського НВК Шаргородського району ВІнницької обл.
1201. Сагайдак Надія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Великодальницького НВК «Школа-гімназія", Біляївського р-

ну Одеської обл., учитель вищої категорії. 
1202. Климко Тетяна, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. с. Коцюбинці

Гусятинський район Тернопільська обл.
1203. Надзьон Наталія Олексіївна, учитель зарубіжної літератури ОЗ «Малошпаківський ліцей»Рівненського району,

Рівненської обл., спеціаліст І категорії
1204. Лісова Оксана Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Войнашівськоі ЗОШ I-III ст. Барського району Вінницької

обл., вчитель-методист, керівник районного МО. 
1205. Ященко Лариса Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель ) Білицька ЗОШ №10 м.

Добропілля Донецької обл.
1206. Московченко Людмила Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель)

Малостаросільської ЗОШ І-ІІ ст. Смілянської районної ради Черкаської обл.
1207. Тобольська Зоряна Миколаївна, методист КУ «Кузнецовський міський методичний кабінет закладів освіти»
1208. Гончарук Олена, методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Голованівської районної

державної адміністрації
1209. Голиш Тамара Федорівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Мирненського ліцею Рівненської обл.
1210. Рутман Тетяна Василівна, учитель зарубіжної літератури Лисичанської ЗОШ І-ІІІ ст. №5, Луганська обл.
1211. Литвин Ольга Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель ) Маньківської ЗОШ І-ІІІ

ст. Локачинського р-ну, Волинської обл.
1212. Чайковська Наталя Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївської спеціалізованої І-ІІІ ст. школи №22 з

поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради Миколаївської обл., спеціаліст вищої категорії
1213. Гнатюк Марія Іванівна, вчитель Сков'ятинської ЗОШ І-ІІ ст. Борщівського району Тернопільської обл. 
1214. Урсал Діна Олексіївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, методист. Киселівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Білозерського району Херсонської обл. 
1215. Вількос Галина Степанівна, учитель зарубіжної літератури та російської мови суспільно-природничого ліцею 303 м.

Києва, учитель-методист 
1216. Герасименко Людмила Іванівна, заступник директора, вчитель зарубіжної літератури КЗ «Дніпрорудненська спеціа-

лізована школа І-ІІІ ст. "Талант"»ВРР ЗО, учитель-методист
1217. Гучкович Антоніна Павлівна, вчитель англійської мови Свалявської гімназії Свалявської районної ради Закарпатської обл. 
1218. Гаращенко Алла Володимирівна, методист МК Баришівської селищної ради, учитель зарубіжної літератури

Баришівського НВК «гімназія – ЗОШ І-ІІІ ст.», спеціаліст І категорії
1219. Ситенька Валентина Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Корюківської гімназії Корюківської міської ради
1220. Юзич Н. Р., вчитель зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ1Львівської обл. 
1221. Пасічник Ліна Андріївна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. с. Уладівське Калинівського району, Вінницької обл. 
1222. Венгльовська Зоя Степанівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель, Стоянівської ЗОШ І-

ІІІ ст. Радехівського району, Львівської обл.
1223. Пащенко Тетяна Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури Кролевецької ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Сумської обл.
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1224. Сотникова Олена Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель
Старобільської гімназії Луганської обл.

1225. Примха Світлана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель
Оляницької СЗШ І-ІІІ ст. Тростянецького р-ну, Вінницької обл. 

1226. Іваненко Ірина Євгеніївна, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель
НВК"Знам'янська ЗШ І-ІІІ ст. №2 – ліцей"

1227. Івахнюк Наталія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель
Орининської гімназії Хмельницької обласної ради

1228. Некрасова Ірина, заступник директора, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії
1229. Ничипорук Людмила Євгеніївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Тернопільського технічного ліцею
1230. Сметана Ганна Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Дігтярівського НВК Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської обл. 
1231. Фісай Ірина Омелянівна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №9 Покровської міської ради
1232. Сойма Оксана Дмитрівна, учитель зарубіжної літератури Верхноводянської ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської районної ради

Закарпатської обл., вища кваліфікаційна категорія, звання "старший учитель"
1233. Біла Ольга Андріївна, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист НВК7 м. Хмельницький
1234. Дем`яненко Оксана Мирославівна, вчитель зарубіжної літератури Городенківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, спеціаліст вищої

категорії, вчитель-методист
1235. Позняк Валентина Матвіївна, вчитель зарубіжної літератури ОЗЗСО"Любешівський ліцей"
1236. Сафонова Валентина Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ «Високопільський ОЗЗСО» Високопільського

району Херсонської обл., спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
1237. Скидан Олена Володимирівна вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії Старосільської ЗОШ

І-ІІІ ст., Сумський район, Сумська обл. 
1238. Корнєва Лариса Григорівна, учитель зарубіжної літератури Великоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Херсонської

обл., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання "учитель-методист"
1239. Геряк Світлана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Червоноградської спеціалізованої школи №8 Львівської обл.,

вища категорія, учитель-методист
1240. Маярчук Свiтлана, вчитель зарубіжної літератури Сезенкiвського НВК Баришiвского району Київської обл., методист

методичного кабінету Баришiвськоi селищної ради
1241. Дідківська Світлана Петрівна, вчителька зарубіжної літератури Великобугаївського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ»

Васильківського району Київської обл. спеціаліст вищої категорії, звання "старший учитель"
1242. Мисник Світлана Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури Вугледарського НВК "МРІЯ"
1243. Легусова Уляна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Чернівецької ЗОШ№24, вчитель-

методист, Відмінник освіти
1244. Денисюк Ольга Василівна, вчителька зарубіжної літератури, спеціаліст І категорії Курячелозівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Кривоозерського району Миколаївської обл. 
1245. Горова Тетяна Сергіївна, учитель зарубіжної літератури Павлівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Білопільської районної

ради Сумської обл.
1246. Зрожевська Наталя Миколаївна, учитель Письменської СЗШ Васильківського району Дніпропетровської обл.
1247. Говоруха Світлана Миколаівна, директор, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Безсалівськоі ЗОШ l-lll ст.

Лохвицькоі районної ради Полтавської обл.
1248. Усата Світлана Іванівна, заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Савранської райдержадміністра-

ції Одеської обл., вчитель російської мови та зарубіжної літератури ОНЗ Савранський НВК
1249. Мазанюк Лариса Петрівна. Учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури ЗОШ №6 міста

Чорноморська, Одеської обл. Вища категорія. 
1250. Творун Ольга Костянтинівна, вчитель зарубіжної літератури Писарівської ЗОШ І-ІІІ ст. Вінницького р-ну, учитель

вищої кваліфікаційної категорії
1251. Нестерук Надія, вчитель-методист зарубіжної літератури ЗЗСО"Любешівськоволянська гімназія", Волинська обл. 
1252. Савенко Наталія, учитель зарубіжної літератури ЗОШ №6
1253. Самаєва Руслана Павлівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Морозівського НВК

«спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням окремих предметів – ясла-садок» ім. Д. Поповича
Баришівської селищної ради Київської обл. 

1254. Копєйко Ніна Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Шосткинської ЗОШ І-ІІІ ст. №5, Сумської обл. 
1255. Ганiч Тетяна Вiкторiвна, учитель зарубіжної літератури Доброславського НВК «ЗОШ I-III ст. – гімназія» вищої категорії

«старший вчитель»
1256. Когут О. М., учитель зарубіжної літератури Вугледарського НВК «МРІЯ»
1257. Матеєнко Оксана Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Сквирського району

Київської обл.; спеціаліст вищої категорії, звання «старший учитель». 
1258. Гедзюк Людмила Василівна, вчитель зарубіжної літератури Івашковецької СЗШ І-ІІІ ст. Вінницької обл. 
1259. Столяр Ганна Тимофіївна, вчитель зарубіжної літератури Савчинської ЗШ І--ІІІ ст., Сокальського району, Львівської обл. 
1260. Жвава Валентина, вчитель зарубіжної літератури Вернигородоцького ЗНВК Козятинського р. Вінницької обл. 
1261. Марченко Галина Василівна, вчитель зарубіжної літератури Зеленогайського ЗЗСО I-II ст. Миколаївської обл., вища

категорія, старший учитель. 
1262. Черняхівська Жанна, вчитель зарубіжної літератури Баранівської ЗОШ І– ІІ ст. Житомирської обл, І категорія
1263. Буковська Тетяна Федорівна, учитель зарубіжної літератури Старовишнівецької ЗОШ І-ІІІ ст. Вишнівецької ОТГ, вища

категорія, старший учитель
1264. Дуреко Сергій Васильович, учитель зарубіжної літератури, вища категорія Холминської ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівської обл., 
1265. Травкіна Олена Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури гімназії №315 м. Київ
1266. Попружук Людмила Якимівна, вчитель зарубіжної літератури Яринівської філії опорного закладу Кам'янський ліцей
1267. Котова Ольга Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст. №11
1268. Смоляр Олена Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Ізмайлівської ЗШ І-ІІІ ст.
1269. Біла Наталя Василівна, вчитель зарубіжної літератури Окнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Одеської обл.
1270. Гнап Аліна Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Гвардійського НВК, Хмельницького району, Хмельницької обл. 
1271. Олійник Валентин Володимирович, вчитель зарубіжної літератури Рівненської класичної гімназії "Престиж"
1272. Руденко Руслан Васильович, вчитель зарубіжної літератури СШ №73 м. Київ
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1273. Лук'яненко Неля Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Кролевецької спеціалізованої школи №1 Сумської обл.
1274. Міхеєва Світлана Олексіївна, філолог, бібліотекар Харківського ліцею №141 
1275. Ящук Лариса Василівна, учитель зарубіжної літератури школа І-ІІ ст. с. Нападівка Калинівський р-н Вінницька обл. 
1276. Овечко Надія Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
1277. Федорченко Галина Михайлівна, учитель зарубіжної Літератури Недригайлівської СЗОШ l-lll ст. (опорний заклад). 
1278. Яворська Ольга Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Острівського НВК Куцурубськи ОТГ Очаківського р-ну
1279. Кудименко Галина Ігорівна, вчитель зарубіжної літератури Пашківської ЗОШ І-ІІІ ст. Макарівського р-н., Київської обл. 
1280. Дорошок Олена Анатоліївна. вчитель зарубіжної літератури Донська ЗОШ, Волноваського р-ну, Донецької обл.
1281. Павлишина Катерина Павлівна, вчитель зарубіжної літератури Липівської ЗОШ І-ІІІ ст. Томашпільського р-ну

Вінницької обл. 
1282. Добридень Інна Петрівна, вчитель зарубіжної літератури ОНЗ– Бакшанський НВК Савранського р-ну, Одеської обл.
1283. Юрченко Наталія Миколаївна, учитель української мови й літератури та зарубіжної літератури Білоцерківської ЗОШ

І-ІІІ ст. №17
1284. Мельничук Ірина, Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4
1285. Боднар Іванна Зіновіївна, вчитель І категорії, Львівська ЗОШ N22 ім. В. Стефаника
1286. Єфмова Наталія Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
1287. Вуйтович Лідія Аркадіївна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист, вища категорія., СЗШ №74 м. Київ
1288. Ничипорук Ганна Павлівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії Крилівській ЗОШ l-lll ст. Корецького району

Рівненської обл. 
1289. Кучерява Надія Олексіївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії Канавської ЗОШ І-ІІ ст. Кобеляцького райо-

ну Полтавської обл.
1290. Врубель Тереса Йосифівна, вчитель зарубіжної літератури ОЗ «Мостиський ЗЗСО №2 I-III ст.» Мостиської міської

ради Львівської обл.
1291. Кандиба Олена Григорівна,учитель зарубіжної літератури Ладижинської ЗОШ №4, Вінницької обл.
1292. Гарбуз Валентина Миколаївна, вчитель-методист зарубіжної літератури Новомерчицького НВК Валківського району

Харківської обл.
1293. Додіченко Зорина Геннадіївна, учитель зарубіжної літератури Великокомарівського НВК Великомихайлівського

району Одеської обл.
1294. Вознюк Антоніна Миколаївна, вчитель вищої категорії Рівненського ліцею Рівненської сільської ради, Волинська обл. 
1295. Ніколенко Лілія Анатоліївна, вчитель КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №5» Бобринецької міської ради

Кіровоградської обл.
1296. Фесюн Ірина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Менської гімназії Чернігівської обл. 
1297. Зельманович Ірина Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Комарівськоі ЗОШ l-lll ст. Галицького р-ну Івано-

Франківської обл., вища категорія, старший вчитель
1298. Совгар Марія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель, Червоноградська спеціалі-

зована школа №8 Львівська обл.
1299. Лиценко Наталія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Краснопавлівсько ліцею Лозівської районної ради

Харківської обл.
1300. Карабчієвська Леся Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Зеленченської ЗОШ І-ІІ ст. Дунаєвецький район,

Хмельницька обл. 
1301. Румак Валентина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Серединецької ЗОШ Шепетівського району,

Хмельницької обл.
1302. Згоник-Сафонова Валентина Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ «Високопільський ОЗЗСО»

Високопільського району Херсонської обл., спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
1303. Усова Анна Віталіївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст, ЗОШ №12, м. Бахмут
1304. Жук Оксана Василівна, вчитель зарубіжної літератури Глобинської ЗОШ №3, Полтавської обл.
1305. Валяник Марія Адамівна, учитель зарубіжної літератури Малинської ЗОШ І-ІІІ ст.
1306. Калюжна Наталія Василівна, вчитель Тулиголівської ЗОШ I-lll ст., вища категорія
1307. Нечай Руслана Василівна, вчитель зарубіжної літератури Білозоринської ЗОШ І-ІІ ст.
1308. Шиленко Лариса Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Межиріцької ЗОШ І-ІІІ ст. Канівської районної ради

Черкаської обл., вища категорія, старший учитель
1309. Антюхова Ольга, викладач зарубіжної літератури Великоновосілківського професійного ліцею Донецької обл.
1310. Панченко Тетяна, учитель української мови та літератури Сумського ЗЗСО №26 СМР
1311. Мосійчук Ірина Антонівна, вчитель-методист зарубіжної літератури та російської мови Висоцької ЗОШ І-ІІІ ст.

Дубровицького району Рівненської обл.
1312. Романишин Марія Адамівна, вчитель зарубіжної літератури ОЗ «Мостиський ЗЗСО № 1 І-ІІІ ст. Мостиськоі міської

ради» Львівської обл.
1313. Ткаченко Наталія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Старинської ЗОШ І-ІІІ ст. Бориспільського району Київської

обл., вища категорія
1314. Сєрова Аліна Іванівна, учитель зарубіжної літератури ОЗ "Білицька ЗОШ І-ІІІ ст. №1"
1315. Пилипець Галина Романівна, вчитель зарубіжної літератури Наварійської ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназії Пустомитівський

район Львівської обл.
1316. Буткалюк Валентина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури СЗШ І-ІІІ ст. с. Дашківці Літинського району Вінницької обл.
1317. Бережна Ірина Петрівна, учитель зарубіжної літератури Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. Сумської

обл., І категорія
1318. Павчак Світлана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Городенківської гімназії Івано-Франківської обл., вища кате-

горія, старший вчитель
1319. Мазур Оксана Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Віньковецького ліцею, смт. Віньківці Хмельницької обл.
1320. Виноград Наталія Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Чорнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Чемеровецького району

Хмельницької обл.
1321. Кононова Олена Олександрівна, учитель зарубіжної літератури СЗШ№166 м. Києва, учитель-методист
1322. Гунько Ольга Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Єланецької ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївської обл.
1323. Голуб Тетяна Вікторівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Добронадіївської ЗШ I-III ст.

Олександрійського району Кіровоградської обл., I категорія
1324. Володько Галина Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Броварської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім В. Сухомлинського,

вища категорія, вчитель-методист
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1325. Тракалюк Надія Василівна, вчитель зарубіжної літератури Володимирівської філії Приазовської СШ І-ІІІ ст. "Азимут",
вища категорія, старший вчитель

1326. Пастушенко Жанна Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Олешківської гімназії Херсонської обл.
Вчитель-методист. 

1327. Панадій Наталя Павлівна, вчитель зарубіжної літератури Монастирської філії І-ІІ ст. Брацлавського НВК № 1 – гімна-
зії, вища категорія. 

1328. Гапоненко Марія Максимівна, вчитель зарубіжної літератури Біловізької ЗОШ І-ІІІ ст. Рокитнівського р– ну Рівненської обл. 
1329. Печерна Любов Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Козарської ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівської обл.
1330. Сукач Галина Іванівна, учитель зарубіжної літератури комунального опорного закладу «Луківська ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей»

Волинської обл.
1331. Головатенко Тетяна Борисівна, вчитель зарубіжної літератури СЗШ №3 м. Світловодську Кіровоградської обл., вища

категорія, старший вчитель
1332. Данилів Віра Степанівна, учитель зарубіжної літератури Чемеринецької ЗОШ І-ІІ ст. Львівської обл., вища категорія,

старший учитель
1333. Татаріна Лейла Леонідівна, учитель зарубіжної літератури Броварської ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Броварської міської ради

Київської обл., категорія вища, старший вчитель
1334. Рєзун Вікторія Олексївна, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури Нікопольського медичного

коледжу, вища категорія
1335. Прокопова Тетяна Володиирівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії Маловисківської ЗШ№3 І-ІІІ ст.

Кіровоградської обл.
1336. Мірошниченко Тетяна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Лисогірської спеціальної школи– інтернату
1337. Воробей Галина Адамівна, учитель зарубіжної літератури Бігунської ЗОШ І-ІІІ ст. Овруцького району Житомирський

обл. 
1338. Савочка Віра Остапівна, вчитель зарубіжної літератури Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Тернопільської обл., вища

категорія
1339. Квасниця Олександра Ярославівна, вчитель української мови, літератури, зарубіжної літератури Джуринського

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Чортківської районної ради Тернопільської обл., вища категорія
1340. Васюра Аліна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Южненської ЗОШ І-ІІІ ст. Парафіївської селищної ради

Ічнянського району, Чернігівської обл., вища категорія
1341. Кіріченко Оксана Василівна, викладач зарубіжної літератури Маріупольського електромеханічного технікуму
1342. Яворська Валентина Григорівна, вчитель зарубіжної літератури, м. Подільськ Одеської обл. 
1343. Мелікова Тетяна Степанівна, вчитель зарубіжної літератури, м. Київ
1344. Кучер Тетяна Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –ДНЗ» с. Вербка,

Ковельського р-ну, Волинської обл. 
1345. Пасюк Ірина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Кам'янського ліцею № 13
1346. Пришко Віта Федорівна, учитель Крупівської ЗОШ
1347. Никифоренко Тетяна Анатоліївна, вчителька зарубіжної літератури Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Корюківської

міської ради Чернігівської обл.
1348. Полiщук Оксана Анатолiпвна, старший учитель, вчитель вищої категорiп зарубiжноп літератури та росiйськоп мови

Вiльшанськоп ЗОШ I-II ст. – фiлiї ОНЗ Савранський НВК Савранського району Одеської обл.
1349. Шевченко Ольга Володимирівна, вчитель вищої категорії зарубіжної літератури та російської мови Благодатнівської

ЗОШ Білозерського району Херсонської обл. 
1350. Лісовська Тетяна Вікторівна вчитель зарубіжної літератури, Коростенської школи-гімназії №2 ім. В. Сингаївського

Житомирської обл.
1351. Корвнь Наталія Анатоліївна, вчитель вищої категорії, старший вчитель, вчитель зарубіжної літератури та російської

мови Колківського НВК
1352. Наріжна Ірина Анатоліївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, методист відділу освіти Криничанський

район, Дніпропетровська обл.
1353. Ярошенко Лідія Іванівна, учитель зарубіжної літератури Покровськобагачанської ЗОШ І-ІІІ ст. Полтавської обл.
1354. Зинич Тетяна Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії Плав'я-Вадрусівського НВК

Сколівського району Львівської обл. 
1355. Ряба Зоя Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Кукавської СЗШ І-ІІІ ст. 

ім. В. А. Тропініна, с. Кукавка Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 
1356. Сухоставська Світлана Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури Алтинівської ЗОШ І-ІІІ ст. Сумської обл.

Кролевецького району
1357. Литвишко Галина Андріївна, вчитель зарубіжної літератури Дубовогрядська ЗОШ І-ІІІ ст.
1358. Сімчук Любов Геннадіївна, директор Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Голопристанського району Херсонської обл., учи-

тель української мови і літератури
1359. Яценко Тетяна Олександрiвна, викладач іноземних мов 
1360. Сурма Наталя Василівна, викладач зарубіжної літератури Барського коледжу транспорту та будівництва
1361. Левчук Наталія Адамівна, вчитель зарубіжної літератури Замисловицької ЗОШ І-ІІІ ст. Житомирської обл. Олевського

району. 
1362. Вараниця Любов Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури НВК №4, м. Хмельницький
1363. Скунзяк Світлана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Ужгородської ЗОШ №8 Закарпатської обл.
1364. Москалик Світлана Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Недогарківського ліцею 
1365. Черкас Олена Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Калашниківського НВК, Полтавського району
1366. Поволоцька Наталія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, Матусівський НВК №1 Шполянського р-ну,

Черкащина
1367. Ащук Ольга Сергіївна, учитель зарубіжної літератури Ладижинської ЗОШ І-ІІІ ст., Вінницької обл.
1368. Забіла Любов Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Ніжинського НВК №16 "Престиж", Чернігівська обл.
1369. Журба Анна Семенівна, вчитель зарубіжної літератури Вікторівської ЗОШ Маньківського району, Черкащина. 
1370. Крижанівська Тетяна Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури СЗШ І-ІІІ ст. с Чечелівка Гайсинський р-н Вінницька обл.
1371. Рацул Вікторія Олександрівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури НВО №6 м. Кропивницького, спе-

ціаліст вищої категорії, учитель-методист. 
1372. Волкова Юлія Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Запорізької ЗОШ І-ІІІ ст. № 75, спеціаліст вищої категорії,

старший учитель
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1373. Марухно Тамара Василівна, учитель зарубіжної літератури Великоолександрівського НВК Васильківського району
Дніпропетровської обл., спеціаліст вищої категорії, старший учитель

1374. Саранцева Наталія, учитель зарубіжної літератури В'язівської ЗОШ І-ІІІ ст., Городищенський р-н, Черкаська обл. 
1375. Астахова Олена Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури закладу загальної середньої освіти с. Мельниківка

Ротмістрівської сільської ради Черкаської обл.
1376. Сєркова Оксана Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури, Великодимерський НВО Київська обл. Броварський

район. 
1377. Бутакова Ольга Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, Рокинівський НВК, Луцький р-н,

Волинської обл.
1378. Дахно Світлана, учитель зарубіжної літератури Пастирської ЗОШ Смілянської районної ради Черкаської обл., спеціа-

ліст вищої категорії. 
1379. Каландарова Ніна Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Олійниківського НВК
1380. Півняк Ірина Григорівна, вчитель російської мови та літератури, зарубіжної літератури Новопразького НВК,

Олександрійського району, Кіровоградської обл., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель
1381. Шайда Ірина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Львівської СЗШ 63
1382. Сокур Юлія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Матусівського НВК №2, Матусівської ОТГ, Шполянського

району, Черкаської обл.
1383. Кавун Ганна Павлівна, вчитель зарубіжної літератури Радсадівського ЗЗСО миколаївського району, Миколаївської обл. 
1384. Ливч Олена Василівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель Тибавська ЗОШ І-ІІ ст.

Свалявський р-н, Закарпатська обл. 
1385. Радченко Світлана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Кременчуцького ліцею 4 "Кремінь", спеціаліст вищої кате-

горії, вчитель-методист. 
1386. Тонконог Олена Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Куп'янської ЗОШ І-ІІІ ст. №4, учитель-методист
1387. Линичук Анна Петрівна, вчитель зарубіжної літератури Голодьківського ЗЗСО І-ІІІ ст. Тетіївського району, Київської обл. 
1388. Луцюк Любомира Семенівна, вчитель зарубіжної літератури Надвірнянської ЗОШ № 3, вища категорія, старший вчи-

тель, В. С., вчитель зарубіжної літератури Данилівського НВК І-ІІІ ст.
1389. Хливнюк Віра Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист Уманської ЗОШ І-ІІІ ст.

№9 Черкаської обл. 
1390. Вєлєва Наталія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист Ізмаїльської ЗОШ І-ІІІ ст.

№8 Одеської обл., керівник міського МО вчителів зарубіжної літератури та мов національних меншин
1391. Чирипюк Ганна Іллівна, ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж «викладач зарубіжної літератури, вищої категорії,

методист. 
1392. Спірідонова Л. М, викладач зарубіжної літератури Ірпінського державного коледжу економіки та права, І категорія
1393. Пукась Тетяна Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури Слободо-Шлишковецького НВК Могилів-Подільського

району Вінницької обл. Спеціаліст 1 категорії. 
1394. Андрієнко Наталія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури другої категорії, Коростенської ЗОШ І-ІІІ ст. №3,

Житомирської обл. 
1395. Заболотня Вікторія Вікторівна, учитель зарубіжної літератури Южноукраінськоі гімназії №1
1396. Веретільник Тамара, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель

Недригайлівської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. Недригайлівської селищної ради Сумської обл. (опорний заклад). 
1397. Фокша Наталія Іллівна, вчитель зарубіжної літератури Білоцерківської ЗОШ 21
1398. Лук'янчук Наталія Петрівна, вчитель зарубіжної літератури Луцького НВК №26, Волинь
1399. Москаленко Любов Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист Добропільської

ЗОШ І-ІІІ ст. Добропільської районної ради Донецької обл.
1400. Наливайко Олена Євгенівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист, Сокальська ЗШ I-III

ст. №2, Львівської обл. 
1401. Платонова Дарина Євгеніївна, вчитель зарубіжної літератури Рівненської ЗОШ |-|| ст. №16
1402. Кірюхова Алла Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, ДНЗ «Учбовий навчальний центр технологій та дизай-

ну м. Києва"
1403. Бабенко Оксана Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, КЗ НВК№3 Кам'янської міської ради
1404. Параняк Наталя, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії ЗОШ Івано-Франківська
1405. Журенко Світлана Леонiдiвна, учитель зарубіжної літератури Новосiчанськоi ЗОШ Сумської районної ради, вища

категорія
1406. Філіпська Олена Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категоріїї Горностаївського ЗО №1 імені Героя

Радянського Союзу Цвіка С. С. Херсонської обл.
1407. Король Людмила Миколаївна, вчитель заарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Хацьківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Степанківської ОТГ
1408. Мерзлякова Ірина Едуардівна, вчитель зарубіжної літератури Куяльницького ЗЗСО І-ІІІ ст. 
1409. Капшук Вікторія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Олексіївської ЗОШ Білгород-Дністровського району

Одеської обл. Вчитель вищої категорії. 
1410. Процайло Наталія Юріївна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Жовківської ЗОШ №1 l-lll

ст. Львівської обл. 
1411. Чубай Лідія Петрівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міської ради Волинської обл."
1412. Стоян Оксана Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Сумської ЗОШ І-ІІІ ст. №23, м. Суми (вища категорія,

старший учитель). 
1413. Супрун Алла Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури ЧПБЛ, м. Чернігів
1414. Баюк Ганна Федорівна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ I-III ст. №4 Новокаховської міської ради, I категорія
1415. Івасюк Ніна Дмитрівна, учитель-методист ЗОШ 5 м. Вол.-Волинський Волинської обл. 
1416. Фещук Наталія Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Житомирської ЗОШ І-ІІІ ст. №33 м. Житомира
1417. Сагайдак Галина Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури КЗ «Перещепинський опорний освітній заклад №1»
1418. Тараненко Оксана Петрівна, магістр педагогіки; викладач педагогіки і методик початкової освіти, вчитель початкових

класів і музики
1419. Данчевська Неля Броніславівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії СЗШ І-ІІІ ст. с. Вищеольчедаїв

Мурованокуриловецького району Вінницької обл.
1420. Касьянова Ольга Яківна, учитель зарубіжної літератури Хотінської спеціалізованої школи Хотінської ОТГ Сумського

району Сумської обл., вища категорія, вчитель-методист. 
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1421. Журенко Ірина Юхимівна, вчитель зарубіжної літератури Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Маразліївська ОТГ. Одеська обл. 
1422. Мовчанюк Олена Юріївна, вчитель зарубіжної літератури Мильчанської ЗОШ І-ІІІ ст., Дубенського району, Рівненської

обл. 
1423. Баралей Валентина Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури Великомихайлівськоі ЗОШ І-ІІІ ст.
1424. Ключник Оксана Зіновіївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель, ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

м. Кам'янки-Бузької Львівської обл. 
1425. Карабаєва Людмила Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Оболонської ЗОШ l-lll ст. Полтавської обл.
1426. Кушнір Марія Романівна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ I– III ст. № 1, м. Миколаїв, Львівської обл. 
1427. Михайляк Галина Григорівна, вчитель зарубіжної літератури ІФПНВК «Католицька ЗШ ІІ-ІІІ ст. – гімназія святого

Василія Великого» (м. Івано-Франківськ)
1428. Пристай Надія Дмитрівна– заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель зарубіжної літератури

Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївського району Львівської обл. (Тростянецька ОТГ). 
1429. Пиріг Олена Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший вчитель. КЗ "Перещепинський

опорний освітній заклад №1"
1430. Палько Наталія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель. Ємільчинський ЗЗСО

І-ІІІ ст. №1 Ємільчинської селищної ради Житомирської обл.
1431. Шабля Лідія Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Гавришівської СЗШ Вінницької обл.
1432. Іжко Ніна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури ОЗНЗ Загальцівського НВО Київської обл.
1433. Саєнко Марина Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший вчитель) Просянська ЗОШ І-ІІІ ст.

(Дніпропетровська обл. Покровський р-н)
1434. Мануша Надія Йосипівна, вчитель КЗ «Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ст.» Донецької обл.
1435. Степаненко Юлія Борисівна, викладач зарубіжної літератури Херсонський морський коледж
1436. Асюченко Марія Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури Ладижинської ЗОШ І-ІІІ ст., Вінницької обл.
1437. Голіней Галина Василівна, вчитель зарубіжної літератури(вища категорія) Ланчинська гімназія Ланчинської ОТГ

(Івано-Франківська обл. )
1438. Понижайло Галина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури ДНЗ «ПТУ-21 м. Калинівка» Вінницької обл. 
1439. Корх Світлана Юріївна, вчитель зарубіжної літератури ll категорії Краснопільської гімназії Краснопільського району

Сумської обл.
1440. Тимощук Світлана Петрівна, вчитель зарубіжної літератури, НВК «Сіянцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дитя-

чий садок» Острозький район
1441. Носенко Галина Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури Новокочубеївської ЗОШ І-ІІІ ст. Чутівського району

Полтавської обл. Вчитель вищої категорії, старший вчитель. 
1442. Малай М. Є., вчитель зарубіжної літератури, м. Київ, СЗШ №288
1443. Басара Марія Леонідівна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія) Львівський ліцей"Просвіта"
1444. Музика Галина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, методист ЗЗСО №4 м. Жашкова,

Черкаської обл. 
1445. Кужель Оксана Валентинівна, вчитель Тайкурської гімназії Рівненського району Рівненської обл. 
1446. Чейпеш Оксана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Ужгородської спецшколи-інтернат І-ІІІ ст. Закарпатської

обласної ради
1447. Стеценко Ірина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист Слов‘янської гім-

назії міста Києва. 
1448. Шестакова Елеонора Георгієвна, доктор філологічних наук м. Донецьк Україна
1449. Сотніченко Марина Михайлівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист

комунального закладу "Маріупольське загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №41"
1450. Толокольнікова Світлана Валентинівна, учитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи № 80 Печерського

району міста Києва, старший вчитель 
1451. Притуляк Людмила Анатолiiвна, учитель зарубiжноi лiтератури вищоi категорii Калинiвськоi ЗШ, фiлii КЗ

"Первозванiвське НВО" Кiровоградськоi областi
1452. Бакликова Наталя Миколаївна, старший вчитель, ЗОШ №4, м.Кропивницький
1453. Смирнова Наталія Борисівна, вчитель зарубіжної літератури і англійської мови НВО №1 м. Кропивницький, вчитель

вищої категорії, старший вчитель
1454. Ільченко Олександра Миколаївна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського держав-

ного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
1455. Юдіна Світлана Василівна, вчитель англійської мови Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №18

Білоцерківської міської ради Київської обл.
1456. Пилипчук Антоніна Петрівна, вчитель зарубіжної літератури, м. Ковель, Волинської обл.
1457. Клівіцька-Миронюк Ірина Олександрівна, філолог-викладач романо-германських мов та літератури
1458. Савельчук Олена Миколаївна, вчитель вищої категорії Шосткинської загальноосвітньої школи 4 Сумської обл.
1459. Дмитренко Галина Кононівна, учитель української мови і літератури гімназії "Троєщина" м. Києва
1460. Самойленко Наталія іванівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови, вчитель вищої категорії зош 3 м.

Обухова Київської обл.
1461. Вікарна Наталія Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист СЗОШ №27 імені Дмитра Іваха м.

Хмельницького
1462. Бочкарьова Олена Михайлівна, учитель вищої категорії української мови та літератури, зарубіжної літератури

Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №16
1463. Коваленко Лариса Володимирівна, заступник директора з НВР, вчитель зарубіжної літератури Лікарівського НВК,

Олександрійського району, Кіровоградської обл.
1464. Міль Людмила, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ №25 ім. Івана Огієнка
1465. Лабенко Людмила Валентинівна, учитель української мови і літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший учи-

тель НВО №25, природничо– математичний ліцей м.Кропивницький
1466. Таран Вікторія Алімівна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Великояблунівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Смілянського районну Черкаської обл.
1467. Колос Алла Анатоліївна,учитель зарубіжної літератури Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 імені Героя

України Березняка Є.С. Кіровоградської обл., спеціаліст вищої категорії, старший учитель
1468. Плеса Інна Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Куликівського ЗЗСО l-lll ст. Куликівської селищної ради

Чернігівської обл., вчитель-методист
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1469. Бабанова Олена Володимирівна, учитель української мови і літератури Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Чернігівської
міської ради Чернігівської обл.

1470. Цирулік Олена Іванівна, учитель зарубіжної літератури Погорільського ЗСО І-ІІІ ст. Чернігвської обл.
1471. Сузік Віра Михайлівна, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури Чайкинського НВК Новгород-

Сіверської райдержадміністрації Чернігвської обл.
1472. Сигута Людмила Семенівна, учитель російської мови, зарубіжної літератури Чайкинського НВК Новгород-Сіверської

райдержадміністрації Чернігівської обл.
1473. Шевчик Тетяна Миколаївна, учитель української мови і літератури Славутицької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Київської обл.
1474. Гавриш Тетяна Миколаївна, учитель української мови і літератури Славутицького ліцею Київської обл.
1475. Симонова Валентина Павлівна, учитель зарубіжної літератури Славутицької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Київської обл.
1476. Купрієнко Тетяна Василівна, учитель української мови і літератури Славутицької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Київської обл.
1477. Звягінцева Валентина Степанівна, учитель російської мови, зарубіжної літератури Світличанської ЗЗСО І-ІІ ст.

Варвинського району Чернігівської обл.
1478. Оратівська Наталія Іванівна, учитель зарубіжної літератури Веселокутського НВК
1479. Шаліт Олександр Григорович, директор Київської дитячої музичної школи №35, викладач-методист,заслужений

працівник культури України
1480. Луканова Антонина Викторовна, заведующая вокально-хоровым отделением Запорожской ДМШ2 преподаватель

высшей категории, методист
1481. Ревенко Валентина Григорівна, директор музичної школи №2 імені Юлія Мейтуса м. Кропивницького, заслужений

працівник культури України
1482. Стьопіна Марина Юріівна, викладач музичноі школи імені Івана Карабиця, м. Торецьк, Донецькоі обл., вища категорія.
1483. Іванченко Наталія Миколаївна, учитель української мови і літератури вищої кв. категорії, старший учитель

Седнівського НВК Устинівського району Кіровоградської обл.
1484. Кшивак Оксана Миколаївна, викладач вищої категорії по класу сольфеджіо і музичної літератури Дубенської дитячої

школи мистецтв
1485. Горян Олена Володимирівна, вчитель зарубіжноіі літератури філііі "Диківська ЗШ" ОНЗ "Дмитрівська ЗШ"

Знам'янського р-ну Кіровоградськоіі обл.
1486. Толопко Оксана Андріївна, учитель зарубіжної літератури Звенигородської ЗОШ І-ІІІ ст. Пустомитівського р-ну,

Львівської обл.Старший вчитель.
1487. Дишлова Ірина Леонідівна, учитель зарубіжної літератури, російської мови та християнської етики, спеціаліст вищої

категорії, Старший вчитель КЗ "Коипаніївське НВО", Компаніївської селищної ради, Кіровоградської обл.
1488. Куца Ольга Павлівна, доктор філолог. наук, професор кафедри теорії і методики української і світової літератури

Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка.
1489. Лоза Тетяна Вікторівна вчитель зарубіжної літератури Криворзької ЗОШ №12, вища категорія, старший вчитель
1490. Рибакевич Людмила Борисівна, вчитель зарубіжної літератури Пушківської філії Побузького ліцею Кіровоградської обл.
1491. Лукашова Надія Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури Великодальницького НВК"Школа-гімназія" Біляївського

району Одеської обл.
1492. Кузнєцова Лариса Миколаївна, учитель зарубіжної літератури КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. №15 ім. Д.Турбіна, учитель

вищої категорії, старший учитель
1493. Білецька Лідія, викладач КЗ «Балтський педагогічний коледж», викладач вищої категорії, викладач-методист
1494. Яценко Тетяна Олександрiвна, викладач iноземних мов 
1495. Байрак Алла Афанасіївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Олександр івської сільської ради Приазовського району Запорізької обл.
1496. Костирко Ольга Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, Миколаївська ЗОШ №24
1497. Шепета Анжела Володимирівна, учитель зарубіжної літератури КЗ"НВК: ЗШ І-ІІІ ст. – гімназія 6 ВМР", учитель-мето-

дист
1498. Гречанюк Оксана, доцент кафедри олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури
1499. Рошко Олена, вчитель зарубіжної літератури Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т. Г. Шевченка Олександрівської

селищної ради, Вознесенського району, Миколаївської обл. вища кваліфікаційна категорія.
1500. Фіялова Тетяна Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Глинської ЗОШ І-ІІІ студентів, Калинівського р-ну,

Вінницької обл.
1501. Жмурко Діна Олександрівна, доцент кафедри германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
1502. Федоренко Юрій Петрович, член Ради ГО Спільнобачення
1503. Бевз Елена Анатольевна, учитель английского языка, КЗШ 34, Кривой Рог
1504. Онищенко Ирина Юрьевна, директор внешкольного учебного учреждения музыкальная школа естетического воспи-

тания Станично-Луганского района Луганской области
1505. Терентьєва Людмила Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури КЗ"Фізико-математична гімназія – Вінницької міської

ради", старший учитель, учитель-методист
1506. Семенюк Людмила Іванівна, учитель історії Кременецького ліцею імені У.Самчука
1507. Халахан Наталія Юріївна, вчитель зарубіжної літератури Жорнавської ЗОШ І-ІІ ст., Великоберезнянської районної

ради, Закарпатської обл.
1508. Петренко Марина Дмитриевна, вчитель зарубіжної літератури и русского языка Винница школа-гимназия №6
1509. Мельник Тетяна Миколаївна, доцент кафедри германської і слов'янської філології та зарубіжної літератури

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
1510. Таратута Світлана Леонідівна, доцент кафедри германської і слов'янської філології та зарубіжної літератури

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
1511. Кобилинська Ліана Павлівна, вчитель зарубіжної літератури Великохайчанської філії ОЗО Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ст.
1512. Шибаєва Ніна Вячеславівна, мама двох учнів і одного потенційного учня, філолог
1513. Авдєєва Анастасія, учасник "Книжкового клубу на Подолі" м.Київ
1514. Сасько Геннадій Михайлович, композитор, заслужений діяч мистецтв України
1515. Миргородець Валентина, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, Яснопільщанський НВК
1516. Семирозум Оксана Михайлівна, викладач теоретичних предметів Київської дитячої музичної школи 35 та, викладач-

методист
1517. Романів Галина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Гранки-Кутівської ЗОШ Миколаївського району

Львівської обл.
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1518. Фіялкович Віра Іванівна, учитель зарубіжної літератури Новороздільської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4, спеціа-
ліст вищої категорії, старший вчитель. (Львівська обл.)

1519. Райтаровська Людмила Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Купільської ЗОШ І-ІІІ ст. Волочиського району
Хмельницької обл., учитель-методист

1520. Соловей Вікторія Олексіївна. Учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.
№2 ім. В.О.Сухомлинського Київської обл.

1521. Борисенко Віра Василівна, Біляївський НВК. Учитель зарубіжної літератури, вища категорія.
1522. Мельник Тетяна Володимирівна, директор Дудчанського ЗОСШП, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія,

вчитель-методист
1523. Веремчук Ірина Степанівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, КЗ "Полтавський ліцей" 

с. Полтавське, Лозівський р-.н., Харківська обл.
1524. Гордієнко А. В. вчитель зарубіжної літератури Мостівського НВК Миколаївської обл.
1525. Щербина Тетяна Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Головківського НВК"ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ".
1526. Клімчук Ірина Федорівна, учителька зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель опорного навчального

закладу "Люб'язівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Любешівської районної ради Волинської обл."
1527. Гордова Інна Георгіівна, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії філії "Іванковецька ЗШ"

ОНЗ"Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ст.ім. Т.Г.Шевченка"
1528. Міхнєвич Олександра Олександрівна, Бродецький ЗНВК Козятинського району Вінницької обл.
1529. Лазаренко Світлана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури КЗ "Катеринівський ліцей" Лозівської міської ради

Харківської обл.
1530. Єфімова Н. О., вчитель зарубіжної літератури Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Лозівської міської ради Харківської обл.
1531. Харибіна Наталія Миколаївна, учитель-методист, вища кваліфікаційна категорія, Надеждівський НВК Лозівської рай-

онної ради Харківської обл.
1532. Мартян Лариса Федорівна, учитель зарубіжної літератури Червонотоківської ЗШ І-ІІІст., Грушівської ОТГ,

Дніпропетровської обл.
1533. Цьона Людмила Євгенівна, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, заступник директора

Варязької ЗШ І-ІІІ ст. Сокальського району Львівської обл.
1534. Панчоха Любов Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, Пиковецький ЗНВК І-ІІІ ст. "Школа-дитячий садок". 
1535. Шулик Поліна Львівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
1536. Шаповал Ольга Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германських мов і зарубіжноі літератури

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнко
1537. Савіна Юлія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури (місто Харків).
1538. Сербіненко Тетяна Миколаївна. Вчитель зарубіжної літератури Новоархангельської ЗШ
1539. Береза Людмила Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури 1 категорії, Берестівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Липоводолинського району Сумської обл.
1540. Раковська Ірина Едуардівна, викладач-методист вищої категорії, завідуюча теоретичним відділом дитячої музичної

школи 28, м. Київ
1541. Мазур Олена Вікторівна, к.філол.н., доц. каф. теорії та практики галузевого перекладу Херсонського національного

технічного університету.
1542. Ребіш Наталія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Червоненської ЗОШ І-ІІІ ст. Золочівського району

Львівської обл.
1543. Страх Людмила, Прилуцька спеціалізована школа І-ІІІ ст.N6, учитель-методист, учитель зарубіжної літератури
1544. Борздуха Оксана Миколаївна, учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Дружнянської ЗОШ І-ІІ ст.
1545. Щуліпенко Майя Василівна, учитель зарубіжної літератури Водотиївський НВК, І категорія
1546. Павленко Ірина Яківна, доктор філологічних наук, професор, зав. кафедри слов'янської філології Запорізької націо-

нального університету
1547. Сень Людмила Адамівна, викладач зарубіжної літератури, кваліфікаційна категорія "вища категорія", педагогічне

звання "викладач-методист" Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних дисциплін.
1548. Шалагінов Борис Борисович, літературознавець, доктор філологічних наук, професор Національного університету

«Києво-Могилянська академія».
1549. Якимів Світлана Миколаївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист Івано-Франківської ЗШ 

І-ІІІ ст. №25
1550. Поліщук Анна, методист науково-методичного центру виховної роботи та позашкільної освіти Хмельницького облас-

ного інституту післядипломної педагогічної освіти
1551. Нестеренко Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, заступ-

ник директора з навчально-виховної роботи Івано-Франківського коледжу Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника

1552. Варламова Жанна Степанівна, учитель украінськоі мови та літератури Кам'янець-Подільського НВК3
1553. Левицька Анна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, Ставчанський НВК, Пустомитівський район, Львівська

область
1554. Курчак Наталія Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Іванківського ЗЗСО І-ІІ ст., спеціаліст ІІ категорії,

Чернівецька область
1555. Якобчук Ірина Зіновіївна, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист навчально-виховного комплексу # 9

м.Хмельницького.
1556. Сташко Галина Петрівна, учитель зарубіжної літератури та християнської етики ЗСШ І-ІІ ст с.Грушатичі

Старосамбірського району Львівської обл.
1557. Ніколова Олександра Олександрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри німецької філології і перекладу

Запорізького національного університету.
1558. Коломенська Тетяна Борисівна, викладач зарубіжної літератцри Тальнівського будівельно-економічного коледжу

УНУС, викладач-методист
1559. Хроменко Ірина, вчитель-методист зарубіжної літератури Березняківської ЗОШ І-ІІІ ст. Черкаська область
1560. Діденко Тетяна Анатоліівна, вчитель украінськоі мови та літератури, зарубіжноі літератури Коробівського НВК

Золотоніського району Черкаськоі обл.
1561. Петрина Світлана Володимирівна, методист відділу української мови та літератури, зарубіжної літератури і мов

національних меншин КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
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1562. Шевченко Оксана Петрівна, учитель української мови та літератури, Кременчуцький ліцей №30 "Олімп", учитель
вищої категорії.

1563. Свічкарьова Інна Борисівна, директор КЗ "НВК Долинська гімназія – ЗШ 3 Долинської районної ради", вчитель зару-
біжної літератури, вчитель-методист. 

1564. Роман Оксана Юріївна, вчитель зарубіжної літератури Козятинського ЗНВК І-ІІІ ст №9, вчитель І категорії.
1565. Степанова Анна Аркадіївна, доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології та перекладу, прорек-

тор з наукової діяльності Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро)
1566. Чернецька Валентина Валеріївна, викладач по класу фортепіано
1567. Панчук Неоніла Олександрівна, учителька української мови, літератури, зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст с.Глинськ

Кадиніаського р. Вінницької обл.
1568. Чудінович Світлана Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури. 
1569. Голубішко Ірина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літера-

тури Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
1570. Яценко Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы, учитель высшей категории, старший учитель.

Нош №19, г. Николаев
1571. Бурлаченко Ольга, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогіч-

ного університету імені Володимира Винниченка
1572. Сімченко Наталія Олегівна, учитель зарубіжної літератури КЗ "Маріупольської загальноосвітнньої школи І-ІІІ ст. №58

Маріупольської міської ради Донецької обл."
1573. Артюх Світлана Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури 1 категорії, Капустинська ЗОШ Липоводолинського райо-

ну Сумської обл.
1574. Рак О. І., вчитель зарубіжноі літератури, НВК "ЗОШ І-ІІ ст. – ліцей" м. Новояворівськ, Львівська обл.
1575. Євілевіч Наталя Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ст №3, учитель-методист
1576. Пилипців Лідія Ярославівна, вчитель зарубіжної літератури Куровицької ЗОШ l-lll ст Золочівського району Львівської обл.
1577. Скребець Наталія Сергіївна, учитель зарубіжної літератури КЗ "Козачолопанський ліцей", Харківська область
1578. Пушкар Лілія Володимирівна, вчитель
1579. Ковальова Людмила Леонідівна, старший викладач кафедри гуманітарної освіти Львівського ОІППО
1580. Радиш Ірина, Іванівський ліцей №1 Іванівської селищної ради, Херсонська область
1581. Сторожук-Тимошик Людмила Дмитрівна, учитель зарубіжної літератури першої кваліфікаційної категорії

Теофіпольський НВК "Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія" Хмельницької обл.
1582. Ключник Надія Степанівна, вчитель зарубіжної літератури Зборівської державної української гімназії ім.Романа

Завадовича, вища категорія, вчитель-методист.
1583. Геренко Ірина Вікторівна, учитель зарубіжної літератури КУ ЗОШ № 8, м.Суми
1584. Пацук Тетяна Сергіївна, вчитель англійської мови, друга категорія, школа I-III ст. 294, м.Київ.
1585. Наливайченко Андрій Іванович, викладач вищої категорії, викладач зарубіжної літератури Івано-Франківського

коледжу фізичного виховання НУФВСУ.
1586. Щелочиліна Світлана Миколаївна вчитель російської мови та зарубіжної СЗШ 30 м. Кам'янського Дніпропетровської

обл, вчитель вищої категорії
1587. Рева Зінаїда Улянівна, вчитель української мови, зарубіжної літератури Каноницької ЗОШ І-ІІІ ст. Володимирецького

р-ну Рівненської обл.Спеціаліст вищої категорії
1588. Першин Євген Вікторович, учитель зарубіжної літератури Одеського НВК «Гімназія №2 – спеціалізована школа І сту-

пеня з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської обл.
1589. Римарчук Олена Олександрівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, вища категорія,

Рівненська область, Володимирецький район, Рафалівська ЗОШ ІІ-ІІІ ст.
1590. Барбуца Світлана Іванівна, спеціаліст вищої категорії, "учитель-методист" Чернівецької СЗОШ №6
1591. Мироненко Валентина Миколаївна, викладач зарубіжної літератури Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
1592. Деркач Алла Миколаівна, вчитель зарубіжної літератури Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. № 23, старший вчитель
1593. Сапітон Валентина Богданівна, учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Ківерці
1594. Івахненко Вікторія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Білоцерківської

ЗОШ І-ІІІ ст. 20, Київської обл.
1595. Філінська Євгенія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Користівського навчально-виховного комплексу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад" Корецької районної ради Рівненської обл.
1596. Дейна М.К., вчитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. м. Ківерці
1597. Граузе Ольга Едуардівна, вчитель зарубіжної літератури НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст. – Ківерцівська районна гімназія»
1598. Громик Юрій Васильович, декан факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного універси-

тету імені Лесі Українки, м. Луцьк.
1599. Галузінська Оксана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст другої категорії. Краматорська ЗОШ І-ІІІ

ст. № 8 Краматорської міської ради
1600. Бутенко Ольга Іламазівна, учитель біології, вища категорія, старший учитель. Одеська школа №43 
1601. Ніпрук Мар'яна Олександрівна, викладач зарубіжної літератури Технічного коледжу Луцького національного техніч-

ного університету, м. Луцьк
1602. Хоменко Ліліана Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Охтирської загальноосвітньої школи I-III ст. № 3

Охтирської міської ради Сумської обл.
1603. Куцінко Ольга Германівна, учитель-методист Делятинського ліцею №1 Івано-Франківської обл., автор багатьох мето-

дичних посібників
1604. Куруц Наталія, учитель украйінськойі мови та літератури Міжгірськойі СЗОШ ім А Волошина Міжгірського району

Закарпатськойі обл.
1605. Ярема Наталія Омелянівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель, заступник директора з

НВР Навчально-виховного комплексу "Школа– садок"Софія" м. Львова
1606. Босько Вікторія, учитель украінськоі мови та літератури, зарубіжноі літератури НВО"Новомиргородська ЗШ І-ІІІ

ст.#3-ДНЗ "Кіровоградськоі обл.
1607. Митрофанова Наталя Олександрівна вчитель зарубіжної літератури, вчитель вищої кваліфікаційної категорії,

Миколаївської загальноосвітньої школи 39
1608. Полященко Валентина Іванівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, м.Бердянськ, гімназія №3

"Сузір'я"
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1609. Погорело Наталия, учитель русского языка и зарубежной литературы, г. Бердянск
1610. Піскунова Вікторія Михайлівна, вчитель української мови та літератури, вища категорія, школа І-ІІІ ст. №294 

м. Києва
1611. Матюшко Оксана Леонідівна вчитель фізичної культури, вища категорія, вчитель-методист, школа І-ІІІ ст. №294 

м. Києва
1612. Дячун Тамара Антонівна, вчитель зарубіжної літератури Фастівського НВК "Ліцей-ЗОШ І-ІІІ ст. 2", вчитель-методист"
1613. Назаренко Світлана Вадимівна, учитель вищої категорії, учитель-методист, викладач російської мови та літератури,

зарубіжної літератури КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № Маріупольської міської ради Донецької обл.».
1614. Ірхіна Світлана Володимирівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури. Вища категорія, старший учитель,

м. Бердянськ, ЗОШ 7.
1615. Волошанюк Світлана Григорівна, учитель зарубіжноі літератури СЗШ с. Кузьминці Гайсинського району Вінницькоі обл.
1616. Попова Оксана Петрівна, учитель зарубіжної літератури Малинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3

Житомирської обл. Учитель вищої категорії, старший учитель.
1617. Мартищенко Олена Павлівна. Учитель російської мови та зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель,

м. Бердянськ, ЗОШ №11.
1618. Кобзаренко Валентина Григорівна, учитель-методист, учитель зарубіжної літератури, української мови і літератури

Гельмязівської ЗОШ І-ІІІ ст. Золотоніської районної ради Черкаської обл.
1619. Птиченкова Ольга Володимирівна-учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель ліцею

"Голосіївський" №241 міста Києва.
1620. Смоляр Людмила Йосипівна, вчитель зарубіжної літератури, кваліфікаційна категорія "вища", педагогічне звання

"старший учитель", заступник директора з навчально-виховної роботи Семидубського ліцею Дубенської районної ради,
Рівненської обл.

1621. Дудка Надія Георгіївна– учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель ліцею "Голосіївський"№241
м. Києва 

1622. Опанасюк Наталія Володимирівна школа №294, м. Київ
1623. Крамна Ірина Володимирівна, вчитель початкових класів, КЗО" ССЗШ №141" ДМР
1624. Шульга Алла Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури КЗО" ССЗШ №141" м. Дніпро
1625. Маркович Любов Михайлівна, учитель української мови та літератури Міжгірської СЗОШ І-ІІІ ст. ім. А. Волошина

Міжгірського району Закарпатської обл.
1626. Холявко Тетяна Василівна, учитель української мови та літератури Кам'янець-Подільської ЗОШ, вчитель вищої кате-

горії, старший вчитель
1627. Ягода Віра Іванівна, учитель зарубіжної літератукри ЗОШ І-ІІІ ст. № 149 м. Києва.
1628. Таранько Ліна Петрівна, учитель української мови та літератури Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №4

Чернігівської обл. 
1629. Гелюта І.Є., вчитель початкових класів, ліцей №37, м. Львів.
1630. Лазарева Ф.Г.вчитель початкових класів, ліцей №37, м. Львів.
1631. Бабій Олена Павлівна, вчитель зарубіжної літератури Червоноградського НВК №3 Львівськї обл.
1632. Гандера Юрій Юрійович, учень Липчанської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустський район Закарпатська область
1633. Шевцова Людмила Алексеевна, педагог-организатор УВК "Кировоградский коллегиум" Кировоградского городско-

го совета Кировоградской области
1634. Мірош Аделя Юліанівна, учитель зарубіжної літератури Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Миколаївської обл.
1635. Костенко Наталія Данилівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури (вища категорія, старший вчитель)

Одеської ЗОШ №48
1636. Семенюк Оксана Олександрівна, вчитель зарубіжноі літератури Кам'янець-Подільськоі ЗОШ, Хмельницька обл.
1637. Кобзаренко Надія Григорівна, заступник директора з виховної роботи Гельмязівської ЗОШ Золотоніської районної

ради Черкаської обл.
1638. Маковій Тетяна Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури Чернівецької ЗОШ №24 ім. О. Кобилянської Чернівецької обл.
1639. Довгань Лариса Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Чернівецької ЗОШ №24, вища категорія, старший вчитель
1640. Степанечко Любов Степанівна, учитель української мови й літератури Старовишнівецької ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської

обл., спеціаліст вищої категорії.
1641. Мазур Людмила Анатоліївна, учитель української мови та літератури, спеціалізована школа 274 м.Київ.
1642. Левченко Людмила, методист районного методичного кабінету відділу освіти Олександрівської районної державної

адміністрації Кіровоградської обл.
1643. Бережна Галина-вчитель зарубіжної літератури Кам'янець-Подільської ЗОШ Хмельницької обл.
1644. Пантелєєва Вікторія Вікторівна, учитель– методист зарубіжної літератури, спеціалізована школа 274 м.Київ
1645. Шараєвська Ольга Іванівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови, вища категорія, старший вчитель,

НВК"Кіровоградський колегіум"
1646. Жук Інна Сергіївна, учитель математики та фізики вищої категорії старший вчитель, НВК "Кіровоградській колегіум"
1647. Смірнова Ірина Олександрівна, вчитель-методист Сахновецької ЗОШ І-ІІІ ст. Старокостянтинівської районної ради

Хмельницької обл.
1648. Зіменкова Наталія Михайлівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, учитель-методист Білоцерківської

гімназії №2 Київської обл.
1649. Сухова Вiра Георгиiвна, голова цикловоi комiсii Природничо-математичних дисциплiн Автотранспортного коледжу

ДВНЗ КНУ, викладач–методист
1650. Гармаш Людмила Вікторівна, доцент, доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури Харківського

національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.
1651. Резниченко Наум, учитель зарубежной литературы Александрийской гимназии г. Киева.
1652. Ганна Сорокіна, учитель зарубіжної лiтератури, заступник директора з НВР НВК "Знам'янська ЗШ 2 – ліцей"

Кіровоградської обл.
1653. Лук'янова Ольга Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і світової літератури імені про-

фесора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
1654. Глянь Світлана Борисівна, викладач зарубіжної літератури Токмацького механічного коледжу ЗНТУ, спеціаліст вищої

категорії
1655. Кіріченко Оксана Василівна, викладач зарубіжної літератури Маріупольського електромеханічного технікуму 
1656. Колодій Антоніна Миколаївна, викладач української мови та зарубіжної літератури Коледжу мистецтв та дизайну

Київського національного університету технологій та дизайну
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1657. Іванишин Мирослава Володимирівна– доцент кафедри світової літератури та славістики Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка

1658. Губарик Тетяна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.
1659. Оніщенко Людмила Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Прилуцької гімназії 5 імені В. А. Затолокіна, учи-

тель-методист, голова міського методичного об`єднання вчителів зарубіжної літератури
1660. Запасна Алла Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 30
1661. Василенко Тетяна Григорівна, учитель зарубіжної літератури Шосткинської гімназії Сумської обл.
1662. Нікітська Катерина Ігорівна, аспірант кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ імені М.П. Драгоманова.
1663. Погорелець Вероніка Анатоліївна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, Зеленоярський

ЗЗСО І-ІІІ ст., Миколаївського р-ну, Миколаївської обл., спеціаліст ll категорії.
1664. Слівінська Ольга Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Одеської загальноосвітньої школи №22
1665. Поломанна Тетяна Михайлівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, "старший учитель", Ліцей 

№ 66 ЛМР. 
1666. Шелякіна Тамара Олександрівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, "старший учитель", Ліцей

№ 83 ЛМР.
1667. Лойченко Наталія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Киріївської ЗОШ І-ІІ ст. Сосницької селищної ради,

Чернігівської обл.
1668. Майстренко Наталія Петрівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Осівецького НВК,

Житомирської обл.
1669. Бабчинська Раїса Михайлівна, методист КУ Немирівський міський центр по обслуговуванню закладів освіти"
1670. Юрчак Валентина Анатоліївна, методист лабораторії гуманітарних дисциплін КНЗ "Черкаський обласний інститут

післядипломної освіти Черкаської обласної ради"
1671. Герасименко Ірина Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, методист. Білоцерківська спеціалізована школа

№1 з поглибленим вивченням слов'янських мов. 
1672. Малай Тетяна Віталіївна вчитель ІІ кваліфікаційної категорії Танського НВК Уманського району, Черкаської обл. 
1673. Максимчук Олена Григорівна, вчитель зарубіжноі літератури, вища категорія, старший вчитель, Берездівський ліцей

Славутського райоу Хмельницькоі обл.
1674. Бондаренко Ольга Леонідівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури НВК № 7 м. Києва
1675. Суслова Вікторія Михайлівна, учитель зарубіжної літератури НВК № 7 м. Києва
1676. Лагуш Людмила Андріївна вчитель вищої категорії, вчитель-методист зарубіжної літератури, ліцей №144

ім.Г.Ващенка, м. Київ.
1677. Шафранова Анна В’ячеславівна, вчитель вищої категорії, старший вчитель зарубіжної літератури, ліцей №144

ім.Г.Ващенка, м.Київ.
1678. Воробій Ольга Григорівна, вчитель першої категорії зарубіжної літератури, ліцей №144 ім. Г. Ващенка, м. Київ.
1679. Пастушок Ірина Романівна, вчитель зарубіжної літератури вищої кат егорії, старший вчитель, м.Львів СЗШ №63
1680. Задорожня Наталія Олександрівна, вчитель української мови та літератури СЗОШ №3 м.Києва. 
1681. Хоменко Наталія Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, Хмельницької санаторної школи I-III ст.
1682. Фефелова Наталія Іванівна, вчитель-методист Рівненськоі ЗОШ №23 
1683. Хрущова Світлана Василівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії загальноосвітньої школи №5 м.Шостки

Сумської обл. 
1684. Даниляк Тетяна Телдорівна, директор Косівськоі ДШМ, викладач-методист, заслужений працівник культури Украіни 
1685. Максімова Ірина Миколаївна, кандидат технічних наук, викладач Могилів-Подільського технолого-економічного

коледжу Вінницького національного аграрного університету. 
1686. Паращій Любомира Миколаївна, учитель вищої категорії, старший учитель зарубіжної літератури Долинського ліцею

№7 Івано-Франківської обл. 
1687. Краска Юлія Теодорівна, вчитель української мови та зарубіжної літератури Переспівської ЗШ Сокальського р-ну

Львівської обл. 
1688. Говера Оксана Іванівна, викладач кафедри журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю івано-франківського

Університет Короля Данила 
1689. Кирильченко Любов Михайлiвна, учитель укр.мови та лiт., заруб.лiт., Марiуполь, ЗОШ №56 
1690. Пилипенко Світлана Петрівна, вчитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Волинківської ЗОШ I-III

ст. Сосницької селищної ради Чернігівської обл. 
1691. Землянська Аліна Вікторівна, доцент кафедри української і зарубіжної літератури МДПУ ім. Богдана Хмельницького 
1692. Муслієнко Олена Вячеславівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і світової літератури імені

професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди 
1693. Яхниця Людмила Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Рачківської ЗОШ Немирівського

району Вінницької обл. 
1694. Куліченко, вчитель зарубіжної літератури КЗ "НВК ДОЛИНСЬКА гімназія – ЗШ І-ІІІ ст. №3 Долинської районної ради. 
1695. Жмуркевич Надія Михайлівна, учитель вищої категорії, старший учитель зарубіжної літератури Долинського ліцею 7

м.Долини Івано-Франківськоі обл. 
1696. Бойко Марина Володимирівна вчитель зарубіжної літератури Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №6,

Смілянської міської ради Черкаської обл. 
1697. Чепела Ольга Миколаївна, учитель української мови та літератури Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст №1 Чернігівської обл. 
1698. Голодрига Тетяна Василівна, учитель зарубіжної літератури Перетіцького НВК, Сокальського району, Львівської обл. 
1699. Біляшевич Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доценткафедри теорії та історії світової літератури імені

проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету
1700. Іваненко Вікторія Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії світової літератури імені

проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету;
1701. Кирилова Таміла Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії світової літератури імені

проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету;
1702. Куницька Ірина Валеріївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та історії світової літера-

тури імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету;
1703. Мариненко Юрій Васильович, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені

проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету;
1704. Мейзерська Тетяна Северинівна, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та історії світової літератури

імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету;
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1705. Ніколаєв Борис Іванович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та історії світової літератури
імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету;

1706. Павленко Юлія Юхимівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії світової літератури імені
проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету

1707. Рикова Ганна Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії світової літератури імені проф.
В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету;

1708. Романова Світлана Володимирівна, кандидат філологічних наук, ст. викл. кафедри теорії та історії світової літератури
імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету;

1709. Шимчишин Марія Мирославівна, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та історії світової літератури
імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету

1710. Штейнбук Фелікс Маратович, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені
проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету

1711. Шульгун Мадлена Едуардівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії світової літератури імені
проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету 

1712. Верещинська Світлана Вікторівна, спеціаліст вищої категорії, звання"старший вчитель "зарубіжної літератури
середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова 

1713. Шарова Ніна Яківна, вчитель зарубіжної літератури Петрівської ЗШ І-ІІІ ст. Петрівського району Кіровоградської обл.
1714. Киченко О.С., проф. кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національ-

ного університету 
1715. Барменкова О.П., доц. кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського націо-

нального університету
1716. Богданова І.В., доц. кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національ-

ного університету
1717. Василенко М.П., доц. кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національ-

ного університету
1718. Кулєшова Л.М., доц. кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національ-

ного університету
1719. Костюк Т.П., ст. викл. кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національ-

ного університету
1720. Іванова Н.П., ст. викл. кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національ-

ного університету
1721. Гусак Оксана Дмитрівна, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, Івано– Франківської ЗШ І-ІІІ ст. №24
1722. Андрійчук Тетяна Ярославівна, вчитель-методист, спеціалізована школа 27, місто Черкаси
1723. Васильєва Людмила Анатоліївна,вчитель зарубіжної літератури Іванківської ЗОШ І-ІІІ №2
1724. Киричок Сніжана Генріхівна, вчитель зарубіжної літератури КУ Сумська ЗОШ 22 СМР
1725. Кривошей Ольга Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Львівської СЗШ №99, вчитель вищої категорії
1726. Росса Оксана Василівна, вчитель зарубіжної літератури у Ліцеї "Гроно" Львівської міської ради
1727. Марутяк Тетяна Миколаївна,вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель Львівської ЗОШ І-ІІІ ст.

№ 82
1728. Волошина Лариса Миколаївна, викладач зарубіжної літератури ДНЗ "Катюжанське ВПУ" Вишгородського району

Київської обл.
1729. Шевченко Ірина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії СШ №27 м. Черкаси
1730. Яворська Вікторія Олегівна, вчитель зарубіжної літератури ліцею №38 Львівської міської ради.
1731. Кабіна Юлія Геннадіївна, викладач кафедри практики англійської мови та кафедри російської мови, зарубіжної літе-

ратури та методики навчання Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького
1732. Ніколус Ірина Олексіївна, вчитель вищої категорії, "старший вчитель" середньої загальноосвітньої школи №162 м.

Києва
1733. Лапунько Алла Володимирівна,вчитель української мови та літератури, СЗШ І-ІІст. с.Мітлинці Гайсинського району

Вінницької обл.
1734. Томчук Тетяна Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії ОЗО "ЗЗСО №4 м. Ківерці Волинської обл."
1735. Гнатюк Тетяна, вчитель зарубіжної літератури Хмельницької загальноосвітньої школи
1736. Арькова Тетяна Григорівна, вчитель зарубіжної літератури СЗОШ №12, м. Хмельницького
1737. Богач Катерина Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Цебриківського ЗЗСО І-ІІ ст. Цебриківської селищної

ради Великомихайлівського району Одеської обл.
1738. Смуденкова Валентина Гнатівна, вчитель зарубіжної літератури НВК №7, м. Хмельницький
1739. Крисько Людмила Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Горянської ЗОШ І-ІІІ ст. Щербанівської ОТГ

Полтавського району Полтавської обл.
1740. Костюк Жанна Василівна, вчитель зарубіжної літератури Хмільницької загальноосвітньої школи, учитель-методист,

лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року– 2014» у номінації світова література
1741. Шишкіна Галина Ярославівна, вчитель ліцею "Львівський "
1742. Мастюк Таміла Петрівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ "Чуднівський ліцей" Житомирської обл.
1743. Пірожик Віра Іванівна, вчитель зарубіжної літератури ліцею «Львівський»
1744. Тищенко Ірина Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Олександрійського навчального закладу №10
1745. Калман Валентина Григорівна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель Потаської ЗОШ І-ІІ ст.

Маньківської райлнної ради Черкаської обл.
1746. Висоцька Олена Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Сумської спеціалізованої школи №1
1747. Усик Валентина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, голова методичного об'єднання вчителів української мови

та літератури, зарубіжної літератури Бабинської ОТГ Гощанського району Рівненської обл.
1748. Сабат Юлія, вчитель зарубіжної літератури Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст. N2 Львівської обл.
1749. Мала Світлана, вчителька зарубіжної літератури, вища категорія, місто Тульчин, школа-ліцей.
1750. Красножон Лариса Семенівна, вчитель Винарівського НВК Ставищенської РДА. Спеціаліст вищої категорії, учитель-

методист
1751. Опішанська Олена Олександровна,спеціаліст вищої категорії,вчитель зарубіжної літератури.
1752. Руль Людмила Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Сватівської ЗОШ №2
1753. Сташевська Наталія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Ватутінської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №1

Ватутінської міської ради Черкаської обл.
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1754. Коваленко Тетяна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ 9 м. Бровари, Київської обл.
1755. Билень Вікторія Богданівна, вчитель вищої категорії Хоробрівської ЗШ Сокальського району Львівської обл.
1756. Федієнко Тетяна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ "Первозванівське НВО" Кіровоградського району

Кіровоградської обл.
1757. Точиліна Валентина Сергіївна, вчитель англійської мови, друга категорія, школа І-ІІІ ст. № 294, м. Київ
1758. Молочко Світлана Рашитівна, ст. викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського
1759. Москай Любов Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №33 Чернігівської міської ради

Чернігівської обл.;
1760. Кузнєцова Галина Костянтинівна, учитель зарубіжної літератури Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №28 Чернігівської міської

ради Чернігівської обл.; 
1761. Іванова Ірина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Великодорізького НВК «ЗНЗ – ДНЗ» І-ІІ ст. Ніжинського

району Чернігівської обл.;
1762. Коломійченко Лариса Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст.№7 Прилуцької міської

ради Чернігівської обл.;
1763. Сіренко Валентина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури гімназії імені Пантелеймона Куліша м. Борзни

Борзнянської районної ради Чернігівської обл.;
1764. Радчило Віра Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Борзнянської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Христини Алчевської

Борзнянської районної ради Чернігівської обл.;
1765. Залозна Ольга Іванівна, учитель зарубіжної літератури Красносільської ЗОШ І-ІІІ ст. Комарівської сільської ради

Борзнянського району Чернігівської обл.;
1766. Кундюба Людмила Василівна, учитель зарубіжної літератури Коломійцівської ЗОШ І-ІІІ ст. Носівської районної ради

Чернігівської обл.;
1767. Шепель Катерина Іванівна, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури Петрівського ЗЗСО І-ІІ ст.

Бобровицької ОТГ Чернігівської обл.;
1768. Арендар Ніна Миколаївна, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури Височанської ЗОШ І-ІІІ ст.

Височанської сільської ради Борзнянського району Чернігівської обл.;
1769. Слюнкова Галина Іванівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури Городнянської ЗОШ І-ІІІст. №2

Городнянської міської ради Чернігівської обл.;
1770. Локотарьова Валентина Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Вертіївської ЗОШ І-ІІІ ст. імені М.П.Кирпоноса

Ніжинського району Чернігівської обл.;
1771. Гусєва Наталія Василівна, учитель англійської мови та зарубіжної літератури Кропивнянського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІ ст.

Ніжинської Ніжинського району Чернігівської обл.;
1772. Сіренко Оксана Іванівна, учитель зарубіжної літератури Мринської ЗОШ І-ІІІ ст. Мринської сільської ради Носівського

району Чернігівської обл.;
1773. Штанько Лариса Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Носівської районної ради

Чернігівської обл.;
1774. Моховик Наталія Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №29 Чернігівської міської ради

Чернігівської обл. 
1775. Виприжкіна Олена Віталіївна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії КУ "Інженерненська ЗОШ І-ІІІ

ст." Пологівської районної ради Запорізької обл.
1776. Гулей Тетяна Юріївна, учитель зарубіжної літератури.Закарпатська обл.Ужгородський район. Руськокомарівська

ЗОШ I-IIIст
1777. Єлісєєва Алла Віталіївна, викладач зарубіжної літератури, викладач-методист Житомирського будівельного коледжу. 
1778. Макаренко Вікторія Геннадіївна, учитель української мови, української та зарубіжної літератури Попасняської гімназії

№ 20 Попаснянської районної ради Луганської обл.
1779. Густей В.С.,вчитель зарубіжної літератури Данилівського НВК І-ІІІ ст.
1780. Кучер Тетяна Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ"с.Вербка,

Ковельського р-ну, Волинської обл.
1781. Чернишенко Ольга Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури, перша Сукач Галина

Іванівна, учитель зарубіжної літератури комунального опорного закладу "Луківська ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей" Волинської обл.
1782. Марціяш Ольга Іванівна,вчитель зарубіжної літератури Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №7 з поглибле-

ним вивченням іноземних мов,учитель вищої кваліфікаційної категорії,старший вчитель
1783. Продан Оксана, учитель
1784. Пітерська Олена В'ячеславівна, вчитель зарубіжної літератури Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 Білоцерківської

міської ради Київської обл., вища категорія, учитель-методист
1785. Ткачук Світлана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Брусенківського ЗЗСО І-ІІ ст. Кіцманського району

Чернівецької обл.
1786. Тирон Володимир Октавянович, викладач-методист зарубіжної літератури, в.о. заст. директора з навчальної роботи

ВСП "Василівський коледж ТДАТУ", Запорізька область
1787. Живиця Людмила Олександрівна, вчитель зарубіжноі літератури, вища кваліфікаційна категорія, ВСП “Василівський

коледж”ТДАТУ, Запорізька обл.
1788. Юхименко Віта Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Суворовської ЗШ І-ІІІ ст. 1, Тульчинського району,

Вінницької обл.
1789. Слубська Наталя, вчитель-методист зарубіжної літератури ОНЗ ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Довжок Ямпільського району

Вінницької обл.
1790. Правник Римма Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури філії "ЗШ 1" Новоукраїнської ЗШ 6 Новоукраїнського

району, Кіровоградської обл.
1791. Корсун Світлана Сергіївна, учитель зарубіжної літератури, практичний психолог Старобільської гімназії, Луганська

область
1792. Копичинська Зоряна Миронівна, учитель зарубіжної літератури Заліщицької державної гімназії м.Заліщики

Тернопільської обл., вчитель-методист
1793. Сасіна Лариса Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, Підлозцівський НВК РІВНЕНСЬКА область
1794. Верхола Наталія Петрівна, вчитель зарубіжної літератури Шклівської ЗОШ Львівської обл.
1795. Николишин Леся Євгенівна.вч. зарубіжної літератури.ЗОШ 2 м.Стрий.
1796. Преловська Оксана Леонідівна, вчитель зарубіжної літератури Ільківської ЗОШ І-ІІ ст. Вінницького району Вінницької обл.
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1797. Калман Валентина Григорівна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель Потаської ЗОШ І-ІІ ст.
Маньківської райлнної ради Черкаської обл.

1798. Шеховцова Тетяна Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор кафедри історії російської літератури
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

1799. Московкіна Ірина Іванівна – доктор філологічних наук, профер, зав.кафедри історії російської літератури
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

1800. Козлик Ігор Володимирович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури і порів-
няльного літературознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

1801. Семеновських Оксана Ярославівна, учитель зарубіжної літератури КЗ ЛОР «Винниківська загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ст.»

1802. Фігура Надія Степанівна, педаго-організатор, філолог КЗ ЛОР «Винниківська загальноосвітня санаторна школа-
інтернат І-ІІІ ст.»

1803. Лакомська Яна Ернестівна, учитель зарубіжної літератури Оливківського НВО «ЗОШ І-ІІІ ст – дитячий садок»
Іванківський р-н, Київська обл

1804. Рожак Анна –учитель зарубіжної літератури Савчинської ЗШ І-ІІІ ст, Сокальський р-н, Львівська обл
1805. Бовкіт Ірина Олексіівна, учитель зарубіжної літератури опорного закладу «Жидачівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Львівської обл
1806. Конотоп Жанна Віталіївна – учитель української мови та літератури НКВ №1 м. Немирів
1807. Ліщанюк Алла Олександрівна, вчитель української мови НКВ №1 м. Немирів
1808. Ведибіда Оксана Петрівна – учитель української мови та літератури НКВ №1 м. Немирів.
1809. Якимець Оксана Борисівна, Вчитель зарубіжної літератури Ковалівського НВК, 1 категорія
1810. Кір’ян Інна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №25 м. Суми
1811. Капленко А. О., учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №6м. Суми
1812. Пояровська Світлана Іванівна,, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №25 м. Суми
1813. Жукова Любов Павлівна,, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №17м. Суми
1814. Дерев’янко Лідія Оексіївна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №17м. Суми
1815. Шепелєва Наталя Володимирівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №26м. Суми
1816. Губіна Світлана Іванівна,, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №27 м. Суми
1817. Дурницька Ольга Григорівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №27, м. Суми
1818. Попова Любов Іванівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №27 м. Суми
1819. Іваненко Наталія Валеріївна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №7 м. Суми
1820. Малигіна Олена Петрівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №24 м. Суми
1821. Завгородня Олена Миколаївна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №7 м. Суми
1822. Коренєва Тетяна Леонідівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №24 м. Суми
1823. Дорошенко Олена Іванівна, учитель зарубіжної літератури Сумської гімназії №1
1824. Сітало Олена Яківна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №5 м. Суми
1825. Крухмаль Вікторія Вікторівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ № 5 м. Суми
1826. Юзькова Тетяна Іванівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №5 м. Суми
1827. Фінсишина Світлана Іванівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №5 м. Суми
1828. Литвинова Євгенія Михайлівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №18 м. Суми
1829. Боровик Ольга Арсенівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №16 м. Суми
1830. Фурс Лілія Борисівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №18 м. Суми
1831. Пиржоменко Людмила Володимирівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ № 18 м. Суми
1832. Самоніна Ольга Борисівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ № 15 м. Суми
1833. Бренгач Людмила Олександрівна, учитель зарубіжної літератури Запорізького НВК № 109, учитель-методист
1834. Щербатюк Вікторія Станіславівна, старший викладач кафедри української мови та літератури Донбаського держав-

ного педагогічного університету, методист відділу гуманітарної освіти Донецького ОБЛІППО
1835. Скобєлєва Данута Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Ладижинської школи номер 2
1836. Корнійчук Аліна Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури, 2 школа Хмільник
1837. Пастухова Алла Петрівна, вчитель зарубіжної літератури, старший вчитель, 3 школа Хмільник
1838. Омельчук Наталя Олегівна, вчитель української мови та літератури, старший вчитель, 4 школа Хмільник
1839. Чигрин Людмила Михайлівна вчитель української мови та літератури і зарубіжної літератури, учитель вищої категорії,

старший вчитель Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ст. N3
1840. Кондор Ольга Василівна, вчитель зарубіжноі літератури Ужгородськоі ЗОШ №7, спеціаліст вищоі категоріі, “старший

учитель”
1841. Лакомкіна Ніна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Слободищенської ЗОШ І-ІІІ ст. Іллінецького р-ну Вінницької обл.
1842. Столяр Марія Миколаївна, учитель української мови та літератури та зарубіжної літератури Дідилівського НВК

Кам'янка-Бузького р-ну Львівської обл., спеціаліст 1 категорії
1843. Теслюк Галина Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ l-lll ст. с.Олієва
Зборівського району Тернопільської обл.
1844. Свіжевська Надія Михайлівна,вчитель зарубіжноі літератури НВК №6 м.Шостки,вища категорія
1845. Гамулка Людмила Прокопівна, вчителька зарубіжної літератури Новоободівської СЗШ І-ІІІ ст. Тростянецького району

Вінницької обл.
1846. Бондаренко Тетяна Миколаївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури КЗ Кам‘янсько-Дніпровського

НВК, Запорізької обл.
1847. Ліхацька Алла Львівна, директор, учитель зарубіжної літератури Горохівської ЗОШ І-ІІІ ст. Снігурівської районної ради

Миколаївської обл.
1848. Светлана Волошина, учитель зарубежной литературы. Г. Винница
1849. Ольга Кравченко Вчитель зарубіжної літератури Лиманської ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільського району Луганської обл.
1850. Тимофійчук Руслана Романівна,вчитель української мови і літератури, вчитель-методист Джурівської ЗОШ І-ІІІ ст.
1851. Калина Юлія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Золотоніської спеціалізованої школи №1 з поглибленим

вивченням економіки та правознавства Золотоніської міської ради Черкаської обл.
1852. Вавдіюк Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури Володимир-Волинської гімназії ім. Олександра

Цинкаловського, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, голова ММО вчителів зарубіжної літератури.
1853. Филипів Світлана Миколаївна, Спаський ліцей імені І. Франка
1854. Олексій Марія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Липовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл.
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1855. Кобилко Олена Миколаївна, учитель-методист, директор Іванівського навчально-виховного комплексу Чкаловської
селищної ради Чугуїв кого району Харківської обл..

1856. Гоянюк Марія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Спаського ліцею імені Івана Франка Коломийського району
Івано-Франківської обл.

1857. Марусяк Мар'яна Степанівна, вчитель зарубіжної літератури Чорнотисянської школи, Закарпатської обл.
1858. Іов Тетяна Іларіонівна, вчитель-методист Кам'янець-Подільської ЗОШ №12
1859. Яківець Іван Якович, вчитель зарубіжної літератури Чорноглазівської ЗОШ Полтавської районної ради Полтавської обл.
1860. Яківець Тетяна Іванівна, учитель іноземної мови Чорноглазівської ЗОШ Полтавської районної ради Полтавської обл.
1861. Агеєнко Юлія Вікторівна, учитель української мови та літератури, російської мови, зарубіжної літератури

Вишневської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Луганська область
1862. Васильєва Ірина Валеріївна, учитель зарубіжної літератури Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Широківської сільської

ради Миколаївської обл.
1863. Шова Світлана Миколаївна, старший учитель КЗО "Петриківська НСЗШ І-ІІ ступенів Солонянської районної ради

Дніпропетровської обл."
1864. Груша Ольга Іванівна, учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. смт Сатанів Хмельницької обл., старший учитель
1865. Натальченко Ірина Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, "старший учитель"

Торського НВК Лиманської міської ради Донецької обл.
1866. Мельничук О.М., вчитель зарубіжної літератури Могилів-Под. р-н, Вінницької обл., вища категорія, старший вчитель.
1867. Соляр Олександра Іванівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, старший вчитель

Бережанського ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Тернопільської обл.
1868. Новицька Л.В., вчитель зарубіжної літератури Йосипівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Овідіопольського р-н, Одеської обл.
1869. Яковлєва Тетяна Павлівна, вчитель зарубіжної літератури Немішаївської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
1870. Воробець Юлія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Спаського НВК Сторожинецького району, Чернівецької обл.,

вчитель вищої категорії, педагогічне звання – "старший вчитель"
1871. Ляшенко Інна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, "старший вчитель", Сердюківська загаль-

ноосвітня школа І-ІІ ст. Смілянський район Черкаська область
1872. Мішукова Ірина Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

№3, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.
1873. Карпінець Галина Андріївна, методист районного методичного кабінету відділу освіти Сколівської РДА
1874. Шкура Наталія Леонідівна, вчитель зарубіжної літератури НВК "ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст." с. Кожанка Оратівського району

Вінницької обл.
1875. Чоп Ольга Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Волицької ЗШ I-III ст. Сокальського району Львівської обл.
1876. Стрілець Людмила Василівна, вчитель зарубіжної літератури Золотоніської спеціалізованої школи № 1
1877. Дзюба Елла Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
1878. Лопух Мирослава Ярославівна, старший викладач, ВПУ – 7 м. Калуша Івано-Франківської обл.
1879. Татарченко Алла Іванівна, вчитель української мови та літератури
1880. Голуб Ніна Петрівна, директор Вербецької ЗОШ Летичівської селищної ради Хмельницької обл., учитель зарубіжної

літератури, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель
1881. Жукова Галина Василівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії Бахмутської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10, м.

Бахмут Донецької обл.
1882. Стоян Альбіна Анатоліівна, вчитель зарубіжноі літератури ОКНЗ "Буковинський ліцей-інтернат з посиленою військо-

во-фізичною підготовкою"
1883. Грицюк Галина Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Пляшевського ліцею Демидівської селищної ради

Рівненської обл., вчитель-методист
1884. Павлів Тетяна Богданівна, вчитель зарубіжної літератури Стрийської ЗШ І-ІІІ ст. №6
1885. Сверблюк Любов, директор Берегівськоі ЗОШ Млинівськоі селищної ради Рівненськоі обл.
1886. Чернієнко Ірина Андріївна, учитель зарубіжної літератури Люшнюватської загальноосвітньої школи Кіровоградської обл.
1887. Танайлова Галина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ №29, м. Маріуполь
1888. Мар'яш Ірина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, Коломийський ліцей №8
1889. Пихторєва Юлія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури КЗШ № 100 КМР ДО
1890. Яременко Юлія Василівна, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури КЗ "Степанецький ліцей–

опорний заклад загальної середньої освіти"
1891. Дзібій Оксана Іванівна, вчитель Старолисецької ЗОШ Тисменицького району Івано– Франківської обл.
1892. Радова Ольга Іллівна, учитель зарубіжної літератури, Молодійської ЗОШ, Глибоцького району,Чернівецької обл., спе-

ціаліст вищої категорії
1893. Бануляк Тетяна Василівна, вчитель української мови та літератури Рожнятівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Томашпільського

району, Вінницької обл.
1894. Теплякова Світлана Юріївна, вчитель зарубіжної літератури КЗ "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №4 ім. Д.І.

Менделєєва Вінницької міської ради"
1895. Бібічева Майя Павлівна, вчитель зарубіжної літератури НВК "Гармонія" м. Мукачево, вища категорія, старший вчи-

тель
1896. Рубан Надія Митрофанівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, Роменської загальноосвітньої школи І – ІІІ

ступенів №5 Роменської міської ради, Сумських обл.
1897. Муравська Світлана Антонівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №4 ім.Д.І.

Менделєєва Вінницької міської ради"
1898. Ославська Марія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Петрівської загальноосвітньої школи, І кваліфікаційна

категорія, старший вчитель
1899. Бакуменко Оксана Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Кручанської ЗОШ І-ІІ ступенів Богодухівської районної

ради Харківської обл..
1900. Гордієнко Наталія Володимирівна, викладач зарубіжної літератури вищої категорії ДНЗ" Новоград-Волинське вище

професійне училище", Житомирської обл.
1901. Рущинська Алла Дмитрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літера-

тури, зарубіжної літератури Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 з профільним навчанням Краматорської міської ради
Донецької обл.; вища кваліфікаційна категорія, звання "Учитель-методист", "Відмінник освіти"

1902. Каменчук Світлана Василівна, вчитель зарубіжної літератури Стройненської ЗОШ І-ІІ ступенів Свалявської районної
ради Закарпатської обл.
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1903. Ганзій Анжела Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Молодійська ЗОШ Чернівецької обл.
1904. Легкобит Світлана Василівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Ямпільського ліцею Білогірського району

Хмельницької обл.
1905. Власійчук Оксана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист Чернелицької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Городенківської районної ради Івано-Франківської обл.
1906. Орлова Ріта Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївської обл., вчитель

вищої категорії
1907. Утєшева Тетяна Сергіівна, учитель зарубіжноі літератури, вища категорія, учитель– методист. м. Одеса
1908. Купченко Лариса Федорівна. вчитель зарубіжної літератури, м.Одеса, вища категорія
1909. Абрамчук Катерина Геннадіївна, вчитель зарубіжної літератури Чудельської ЗОШ І-ІІІ ст. Рівненська обл.
1910. Мельник Оксана Валеріівна, вчитель Криоворізткоі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №71 (вища категорія, вчи-

тель-методист)
1911. Іващенко Наталя Миколаївна, учитель зарубіжної літератури ЗОШ №12 м. Покровська Донецької обл.
1912. Стольницька Мирослава Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія,вчитель-методист, Володимир–

Волинська гімназія ім. О.Цинкаловького
1913. Шамро Олена Іванівна, директор школи, вчитель зарубіжної літератури Білопільського ЗНВК, Козятинський район

Вінницької обл.
1914. Ющенко Оксана Вікторівна, учитель української мови, української літератури та зарубіжної літератури

Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів N207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва.
1915. Баланчук Юлія Валеріївна, вчитель зарібіжної літератури та російської мови Варварівської ЗОШ І-ІІІ ст., Олевського

р-н, Житомирської обл. Вища категорія, старший вчитель
1916. Рябовол Валентина Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель Литвинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Канівської районної ради, Черкаської обл.
1917. Молоносова Лiлiя Володимирiвна, учитель зарубiжноi лiтератури ЗСШФМП №12 м. Чернiгова
1918. Сизоненко Наталія Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Української суботньої школи "Ерудит" (м. Прага,

Чехія), кандидат філологічних наук за спеціальністю "Література зарубіжних країн"
1919. Шурова Тетяна Федорівна, учитель зарубіжної літератури, м. Баштанка, Миколаївської обл.
1920. Кулєшова Любов Василівна, учитель-методист, Слов'янська гімназія м. Києва
1921. Грабко Світлана Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії, старший вчитель Київської

спеціалізованоі авіаційно-технологічної школи №203
1922. Якименко Тамара Петрівна – вчитель зарубіжної літератури та російської мови Олевської загальноосвітньої школи

№2 Житомирської обл., вища категорія
1923. Сидоренко Юлія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Смілянського навчально-виховного комплексу

"Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15"
1924. Тихонова Наталія, учитель зарубiжноi лiтератури Кам`янець-Подільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Хмельницької обл.,

заступник директора з виховноi роботи, спецiалiст вищоi категорiї, учитель-методист
1925. Щурук Дмитро Олександрович
1926. Губар Алла Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 105,

спеціаліст вищої категорії, учитель-методист
1927. Головей Вікторія Адамівна, учитель зарубіжної літератури Перечинської ЗОШ І-ІІІ ст. Перечинської ОТГ Закарпатської

обл., старший учитель
1928. Арсеменко Олександра Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст І категорії КЗЗСО І-ІІІ ст №3

Жовтоводської міської ради
1929. Золотоцька Тетяна Едуардівна,вчитель зарубіжної літератури вищої категорії,старший вчительТернопільської ЗОШ

І-ІІІ ступенів № 22
1930. Корнійчук Тетяна Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ I-IIIступенів с.Овадне Оваднівської ОТГ

Волинської обл.
1931. Головань Ганна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури та рос.мови, вища категорія ЗОШ №3 м. Обухів Київська обл.
1932. Чернецька Наталія Борисівна Комунальний заклад Гімназія імені Олени Журливої Міської ради міста Кропивницький,

учитель зарубіжної літератури.
1933. Михайленко Тетяна Василівна, вчитель Тартацької СЗШ І-ІІ ступенів Чечельницький район Вінницька область.
1934. Жданович Оксана Леонiдiвна-учитель зарубiжноi лiтератури НВОЛШДНЗ "Вiкторiя-П", м. Кропивницький
1935. Качковська Наталія Дмитрівна, вчитель-методист Городенківської ЗОШ №2 Івано-Франківської області
1936. Тетерюк Неля Олександрівна, училь зарубіжної літератури,заступник директора з НВР Шевченківського НВК

Звенигородського району, Черкаської області
1937. Кельбас Галина Борисівна, викладач-методист зарубіжної літератури Коледжу електронних приладів ІФНТУНГу

м.Івано-Франківська
1938. Ткачук Людмила Василівна, вчителька зарубіжної літератури СЗШ І-ІІІ ст. с. Куна Гайсинського району Вінницької

області, вчитель вищої категорії
1939. Сунік Галина, вчитель Деражнянської ЗОШ №2 на Хмельниччині
1940. Марчук Алла Станіславівна, вчитель вищої категорії КЗ "Кухченська ЗОШ І-ІІІ ступенів" Локницької ОТГ Рівненської обл.
1941. Желізняк Світлана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, Лихівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Лихівської ОТГ

Дніпропетровської області
1942. Тернавська Тетяна Володимирівна, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист гімназії №9

Кіровоградської міської ради м. Кропивницького
1943. Панченко Людмила Борисівна, учитель української мови та літератури Голованівського ліцею ім. Т.Г.Шевченка

Голованівської районної ради, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель
1944. Кузьміна Ганна Владиславівна, вчитель зарубіжної літератури Іллінецького НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №2".

Вінницька область, Іллінецький район
1945. Місюра Аліна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист КЗ "Східненська загаль-

ноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області "
1946. П'ятецька Оксана Миколаівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Маньківського НВК

"Загальноосвітня школа l-lll ступенів - гімназія" Маньківськоі районної ради Черкаської області, вчитель ll категорії
1947. Боєчко Галина, вчитель зарубіжної літератури Дорогівська ЗОШ І-ІІІ ст.
1948. Микитюк Тетяна Володимирівна, вчитель-пенсіонер Великокоровинецькоі ЗШ Житомирської обл.
1949. Прокопів Леся Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Золочівського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Маркіяна Шашкевича
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1950. Заяць Любов Богданівна, учитель зарубіжної літератури Золочівського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Маркіяна Шашкевича
1951. Коваль Тетяна Сергіївна, учитель зарубіжної літератури Голованівського ліцею ім. Т. Г. Шевченка Голованівської рай-

онної ради, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії
1952. Переверзєва Ольга Анатоліївна, вчитель літератури (інтегрований курс), м.Дніпро, СЗШ №112
1953. Петренко Олена Леонiдiвна, учитель зарубiжноi лiтератури ЗОШ №16, м.Первомайськ Миколаiвськоi областi
1954. Ткаченко Олег, учитель історії, Київ, вища категорія
1955. Коваленко Юлія Григорівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Пединівської ЗОШ І-ІІ сту-

пенів Шевченківської сільської ради Черкаської обл.
1956. Лутковська Валентина Костянтинівна, вчитель зарубіжної літератури Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. № 23, старший вчитель
1957. Світлична Ельвіна Едуардівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Тальнівської ЗОШ І-ІІ

ступенів №3
1958. Антосієва Валентина Олексіївна,ЗДВР, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія) Миколаївського НВК

Білгород-Дністровського району Одеської області
1959. Буштрук Наталія Борисівна, вчитель зарубіжної літератури, старший учитель ОНЗ"Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів

ім.І.Г.Ткаченка Знам'янської районної ради" Кіровоградської області
1960. Валага Оксана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоград-

Волинського р-ну Житомирської обл.
1961. Применко Тетяна Володимирівна,спеціаліст вищої категорії Березанської ЗОШ І-ІІІ ст.N2 Київської області,учитель

зарубіжної літератури
1962. Брагіна Ірина Валеріївна , спеціаліст першої категорії , учитель англійської та німецької мови Стільського НВК

Лівівської області
1963. Божемовська Наталія Вікторівна - вчитель зарубіжної літератури НВО 8, м. Кропивницький
1964. Біла Олена Олександрівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист ЗОШ І-ІІІ ступенів 3 Новокаховської міської

ради Херсонської області
1965. Мала Ольга Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури і російської мови вищої категорії, старший вчитель,

директор Мар'янівської ЗШ І-ІІ ступенів П'ятихатської районної ради Дніпропетровської області
1966. Гмиря Ганна Володимирівна, вчитель-методист СЗШ №201 м. Києва
1967. Станкова Людмила Іванівна, вчитель зарубіжної літератури опорного закладу Васильківського НВК №1 

м. Коцюбинського Васильківського району Дніпропетровської області
1968. Струк Мар'яна Василівна, викладач зарубіжної літератури Івано-Франківського базового медичного коледжу 
1969. Грицик Тамара Василівна, вчитель зарубіжної літератури Кошаринецької ЗОШ І-ІІ ст., Бершадського району, вчитель

вищої категорії
1970. Гамрецька Тетяна Зіновіївна, вчитель зарубіжної літератури ТЗОШ №24
1971. Неліна Тетяна Петрівна
1972. Мацкул Наталія Михайлівна, директор Одеської загальноосвітньої школи №52 І-ІІІ ступенів, вчитель російської мови

та зарубіжної літератури
1973. Пашкова Юлія Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Іванопільської СШ І-ІІІ ст. Костянтинівського району

Донецької області
1974. Гопало Людмила Ярославівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший вчитель ЗОШ l-lll ст. №11 

м. Рівне.
1975. Сосінська Тетяна Василівна, учитель зарубіжної літератури ТЗОШ №24
1976. Литвиненко Наталія, вчитель зарубіжної літератури Бериславського закладу повної загальної середньої освіти №1

Бериславської районної ради
1977. Клименко Тарас Григорович. Президент ГО "Європейський вибір України", кандидат історичних наук
1978. Заболотня Лариса Вікторівна, лауреат обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року-2011", вчитель

зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, "старший вчитель" КНВК 129 "ГЛАС", м. Кривий Ріг
1979. Шелудько Ніна Степанівна, вчитель зарубіжної літератури СЗШ №17, м. Кривий Ріг.
1980. Таран Любов Володимирівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Новопокровського НВК Чугуївського

району Харківської обл.
1981. Кравець Вікторія Марківна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури вищої категорії

Уманського навчально-виховного комплексу №17 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"
Уманської міської ради Черкаської обл.

1982. Желізко Юлія Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Тернопільської загальноосвітньої школи №24
1983. Шинкарецька Ірина Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Князегригорівської ЗОШ І-ІІІ ст. Великолепетиського

району Херсонської області, спеціаліст вищої категорії, "вчитель-методист"
1984. Шикова Альона Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Прибузької ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївської обл.
1985. Ніколенко Катерина Сергіївна, учитель німецької мови і зарубіжної літератури Полтавської спеціалізованної

школи №3
1986. Білінська Ольга Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Теребовлянського НВК, спеціаліст вищої категорії, 

вчитель-методист
1987. Садова Алла, учитель зарубіжної літератури школи с. Годомичі на Волині
1988. Сидоренко Ірина Михайлівна, вчитель Вільнянської гімназії «Світоч» Запорізької обл.
1989. Iгнатенко Олена Олександрiвна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, фiлiя КЗ"Билбасiвський опорний

ЗЗСО I-III ступенiв Слов'янського району Донецької обл.
1990. Чубенко Сталіна В’ячеславівна, учитель рос. мови та літератури Краматорської ЗОШ I-III ступенів №12

Краматорської міської ради Донецької обл.
1991. Стопкевич Олена Вікторівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, загальноосвітня школа I-III ступеня

Дружківської міської ради Донецької обл.
1992. Баришполець Ніна Анатоліївна, вчитель-методист зарубіжної літератури СЗШ №99 м. Києва
1993. Кулiш Алла Борисiвна, учитель зарубiжноi лiтератури Горбiвського ЗЗСО l-lll ступенiв Куликiвського р-ну

Чернiгiвськоi обл.
1994. Перетятько Ольга Олексіївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Криничанського ЗЗСО І-ІІ ст. Солонянської районної ради Дніпропетровської області

Список відкритий.

65ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ № 6 (СПЕЦВИПУСК), 2019



66 ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ № 6 (СПЕЦВИПУСК), 2019

Звернення Української Асоціації викладачів 
зарубіжної літератури та методистів обласних 
закладів післядипломної педагогічної освіти, 

міських, районних методичних структур
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Всеукраїнська спілка вчителів-словесників 
Відкритий лист 

Міністру освіти і науки України

Шановна Ліліє Михайлівно!

Вибраний курс МОН України переконливо
свідчить про необхідність перегляду окремих
підходів до навчання. Етапним у цьому процесі
мало стати створення Стандарту базової і
середньої освіти. Скориставшись запрошенням
Міністерства освіти і науки України взяти участь
в обговоренні проєктуДержавного стандарту
базової середньої освіти, оприлюдненого на
сайті МОН України 12 червня 2019 року
(https://mon.gov.ua/ua/news/ministerstvo-osviti-
i-nauki-ukrayini-proponuye-dlya-gromadskogo-
obgovorennya-proyekt-derzhavnogo-standartu-
bazovoyi-serednoyi-osviti), уважаємо за
необхідне висловити деякі свої міркування.

Безперечно, позитивним є те, що в пропо-
нованому проєкті імплементовано компетен-
тнісний підхід в контексті положень Нової укра-
їнської школи, визначено основні вимоги до
обов’язкових результатів навчання. Натомість
окремі частини проєкту сформульовані не чітко,
позбавлені конкретики, деякі фрагменти супе-
речливі та неузгодженні. Передовсім це сто-
сується мовно-літературної галузі освіти, саме
ці частини проєкту потребують ґрунтовного
доопрацювання.

Зокрема має бути уточнено формулювання
3 пункту проєкту. Так, формулювання навчальний
предмет (інтегрований курс) відображає тотож-
ність цих понять, що не відповідає дійсності.
Логічно було б написати навчальний предмет або
інтегрований курс.

У пункті 10 проєкту зазначено : «10. Вимоги до
обов’язкових результатів навчання та компетен-
тностей здобувачів освіти визначено за такими
освітніми галузями:

мовно-літературна (українська мова, мови
відповідних корінних народів і національних
меншин; літератури; українська мова та літера-
тура для  корінних народів і національних мен-
шин (для мов Європейського союзу та крим-
ськотатарської мови),іншомовна освіта)…». У
цьому разі некоректно побудовано речення, що
призводить до неоднозначності його тлумачен-
ня. Доцільно скоригувати частину речення:
українська мова, мови відповідних корінних
народів і національних меншин; українська
література, зарубіжна література, літератури
корінних народів і національних меншин.
Аналогічно у Додатку 1 (Вимоги до обов’язко-
вих результатів навчання здобувачів освіти з
мовно-літературної освітньої галузі (українська

мова, мови відповідних корінних народів і
національних меншин, літератури) конкретиза-
ції потребує слово «літератури»: українська
література, зарубіжна література, кримськота-
тарська література тощо. Уважаємо таку конк-
ретизацію необхідною, оскільки саме це уне-
можливить ризики різнотлумачення.

Також потребує коригування Додаток 12, де
до мовно-літературної освітньої галузі зарахова-
но лише українську мову та літературу й іншомов-
ну освіту. Поза увагою залишилась зарубіжна
література, яка не належить ні до компонента
«українська мова і література», ні до компонента
«іншомовна освіта». Звертаємося з проханням
унести зміни та виправити цю неточність у фор-
мулюванні, розширити перелік складників
мовно-літературної галузі освіти, як-от:

Назва освітньої галузі, у тому числі:
українська мова і література
зарубіжна література
іншомовна освіта
А також необхідно виділити години для

вивчення зарубіжної літератури. Аналогічні прав-
ки потрібно зробити й у наступних додатках.

У проекті навіть немає згадки про предметні
компетентності. Доречно було б вказати в
Стандарті, що під час вивчення конкретних пред-
метів також формуються предметні компетен-
тності, які конкретизовано в навчальних програ-
мах.

УВАЖАЄМО: винесений на обговорення
проєкт потребує серйозного доопрацювання і
коригування окремих положень задля досягнен-
ня чіткості та конкретики. До роботи над доопра-
цюванням проєкту варто долучити фахівців, які
мають позитивний досвід творення таких доку-
ментів, зокрема доктора філологічних наук, про-
фесора О. М. Ніколенко, представників учитель-
ської спільноти.

Із повагою

Голова Всеукраїнської спілки 
учителів-словесників Л. П. Юлдашева

Секретар С. О. Тіхоненко

uchitel.slovesnyk@gmail.com



12 червня 2019 року на сайті Міністерства освіти
і науки України було опубліковано ПРОЄКТ
Державного стандарту базової середньої освіти. 

Того дня в преамбулі на сайті МОН було зазначено: 
Зауваження та пропозиції до проєкту при-

ймаються до 25 липня 2019 в письмовому вигляді
та електронною поштою за адресами:

Міністерство освіти і науки України, проспект
Перемоги, 10, м. Київ, 01135;

e-mail: linnyk@mon.gov.ua, r.shyyan@gmail.com.
Та сама дата – 25 липня 2019 року – була

зафіксована на інших освітніх сайтах, зокрема на
сайті Освіта.ua

http://osvita.ua/school/reform/64845/

Так само на сайті Педрада. Портал освітян
України (розділ Новини) було теж зазначено кін-
цевий термін подачі пропозицій – 25 липня 2019
року. 

https://www.pedrada.com.ua/news/4947-noviy-
derjavniy-standart-bazovo-seredno-osvti-gromadske-
obgovorennya

На сайті Асоціація міст України (розділ
Освіта) також знаходимо дату 25 липня 2019 р. як
кінцевий термін пропозицій для освітян. 

https://www.auc.org.ua/novyna/mon-proponuye-
dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-derzhav-
nogo-standartu-bazovoyi-serednoyi

І на сайті Шкільне життя (розділ Анонс) та
сама дата – 25 липня 2019 року. 

https://www.schoollife.org.ua/mon-prezentuye-
proyekt-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi-
osvity/
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Всеукраїнська спілка вчителів-словесників: 
Як і чому на сайті МОН України поміняли кінцевий

термін подачі пропозицій щодо ПРОЄКТУ 
Державного стандарту базової середньої освіти (2019)? 



Навіть на сайті Нова українська школа (розділ
Новини) була вказана дата 25 липня 2019 року.

https://nus.org.ua/news/mon-rozrobylo-novyj-
derzhstandart-bazovoyi-serednoyi-osvity/

На сайтах Департаментів освіти і науки облас-
них державних адміністрацій виявилася та сама
дата – 25 липня 2019 року. Наприклад:
Департамент освіти і науки Закарпатської
обласної державної адміністрації (розділ
Новини).

https://deponms.carpathia.gov.ua/news/mini-
sterstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-proponue-dlia-gro-
madskogo-obgovorennia-proekt-derzhavnogo-stan-
dartu-bazovoyi-serednoyi-osviti

Департамент освіти Харківської міської
ради (розділ Новини) – дата 25 липня 2019 р. 

http://www.kharkivosvita.net.ua/news/7202

Відділ освіти Харківської районної держав-
ної адміністрації (розділ Новини) – дата 25
липня 2019 р. 

http://khar-rvo.org.ua/index.php/5266-prhl

Відділ освіти Зміївської райдержадміністра-
ції – дата 25 липня 2019 р. 

http://osvita-zm.org.ua/rozroblenyy-novyy-stan-
dart-bazovoi-seredn-oi-osvity/
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Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту
Гусятинської районної державної адміністрації –
дата 25 липня 2019 р. 

https://husiatyn-osvita.gov.ua/news/08-45-05-
13-06-2019/

Сайт Юрліга. Ліга: Закон. Право знати – дата
25 липня 2019 р.

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/186964_roz
robleno-standart-bazovo-seredno-osvti
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АЛЕ ЗГОДОМ КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПРОЄКТУ ДЕРЖАВНОГО
СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ БУЛО ЗМІНЕНО НА 25 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ! 

Ось така інформація розміщена нині на сайті МОН України: 
Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 25 червня 2019 в письмовому вигляді та

електронною поштою за адресами:
Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135;
e-mail: linnyk@mon.gov.ua, r.shyyan@gmail.com.

У всіх, хто стежить за обговоренням цього ПРОЄКТУ, виникає логічне питання: ЯК, ЧОМУ І КИМ
БУЛО ЗМІНЕНО КІНЦЕВУ ДАТУ ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПРОЄКТУ? 

Можливо, комусь у Міністерстві освіти і науки України не сподобалося, що освітяни активно обго-
ворюють цей ПРОЄКТ? Що вони почали надсилати до Міністерства свої пропозиції й зауваження?
Педагогічна громадськість заявляє про порушення процедури обговорення Державного стандарту
базової середньої освіти і порушення принципу демократизму в освіті. 

Голова Всеукраїнської спілки вчителів-словесників Л.П. ЮЛДАШЕВА

Секретар  С.О. ТІХОНЕНКО

28 червня 2019 р. 



На сторінці «По той бік новин» (https://www.face-
book.com/behindtheukrainenews/?tn-str=k%2AF) було
розміщено таку інформацію.

Хтось розганяє зраду серед вчителів, розсилаючи
ось таку картинку (тільки без вердикту «маніпуляція»).
Автор цього зображення використав відомий прийом
напівправди: взяв частину правди, прибрехав і почав
поширювати. Ми з’ясували, яка ж доля очікує зарубіжну
літературу у школі та її місце у Державному стандарті. 

До фактів: 
На сайті Міністерство освіти і науки України опублі-

ковано Проект Державного стандарту базової серед-
ньої освіти http://bit.ly/2RjmQmH

Хтось серед учителів почав розганяти зраду, що в
цьому документі немає зарубіжної літератури. Ми звер-
нулися до Міністерства освіти і науки України за роз’яс-
неннями. Зрада скасовується, а зарубіжна література як
була, так і залишається у шкільних програмах. 

Олена Лінник, державний експерт з питань забез-
печення якості освіти Директорату дошкільної та
шкільної освіти МОН пояснює:

«У державному стандарті предмети не визна-
чаються, а визначаються лише освітні галузі. Потім ці
галузі конкретизуються у типових навчальних та освіт-
ніх програмах. Саме в освітніх та навчальних програ-
мах будуть вказані назви предметів.

У проекті Держстандарту є галузь «Мовно-літера-
турна», яка в дужках розшифровується: українська
мова, мови національних мешин, а тоді через крапку з
комою – літератуРИ – у множині. Тобто йдеться як про
українську, так і світову літератури. Окремий предмет
залишається, але він вже буде конкретизуватися на
рівні програми. У державному стандарті йдеться про
загальні цілі і загальні результати». 

Ми перечитали Державний стандарт (ви теж може-
те це зробити) – дійсно, літератуРИ вжито у множині.
Більше того, в проекті Держстандарту немає і не має
бути таких предметів як фізика, математика, хімія і т.д.
Усі ці предменти будуть конкретизуватися пізніше. Цей
стандарт застосовуватимуться з 1 вересня 2022 року
(для учнів дванадцятирічної школи). 

Громадське обговорення проекту триває до 25
червня. До цієї дати можна подавати свої пропозиції
щодо рівня знань, навичок та компетенцій, які мають
засвоїти учні.

Олена Лінник також пояснює, що після громадсь-
кого обговорення у проект Держстандарту будуть вне-
сені зміни з огляду на пропозиції. Далі – Державний
стандарт має бути затверджений Кабміном. Після
набуття чинності Держстандарту, будуть розроблятися
нові навчальні програми. МОН створить робочу група з
числа науковців та вчителів. 

Тому ще раз: у держастандарту немає конкретного
терміну «зарубіжна література», бо він з’явиться уже на
рівні програми. Тому нікуди ніхто зарубіжну літературу
не викреслював.

Реакція вчителів
Ірина Мегедь, вчитель-методист Технічного ліцею

(м.Київ)
Автори проєкту так бояться зарубіжників, що під-

няли хайп із звинуваченнями у маніпуляції та зрадо-
фільстві). Відомий прийом – звинуватити когось у
власних гріхах). Для тих,кого цікавить ця тема, нага-
дую: маніпуляція має мету. Автори проєкту аж навви-
передки пояснюють, що вони МАЛИ НА УВАЗІ зарубіж-
ну літературу, але чомусь уважно і ретельно її НІДЕ не
прописали. Якщо їх мета – зберегти цей предмет, то в
чому маніпуляція? Зарубіжники теж цього хочуть.) А от
якщо предмет в перспективі на знищення, то МОНУ
треба "забалакати", "засміяти" – зараз провести стан-
дарт, а через 2 роки зробити круглі очка і спитати: 
"А хто вам таке сказав? Нє, ця людина у нас вже не пра-
цює... Мало чого було, а в законі це де???" Все, з чого
має почати МОН, – потрібно дописати 2 слова (зару-
біжна література)в зміст галузі і 2 в навчальний план!
ПРОПИСАТИ! 2 слова 2 рази! Це не боляче). І не треба
довгих розмов по стратегії, галузі і хто що мав на увазі.
А то у нас під соусом "літератури" скоро замість зару-
біжки і російська з'явиться. Окремим предметом))
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Пояснення експерта Пояснення експерта 
Міністерства освіти і науки УкраїниМіністерства освіти і науки України



Протокол № 11
засідання кафедри методики викладання

світової літератури факультету іноземної
філології НПУ імені М. П. Драгоманова

від 27 червня 2019 р.

ПРИСУТНІ: проф. Ісаєва О. О., проф.
Клименко Ж. В., проф. Мірошниченко Л. Ф., доц.
Давидюк Л. В., доц. Півнюк Н. О., доц. Холодна
Ю. М., доц. Чепурко О. М., доц. Мельник А. О., 
ст. викл. Бицько О. К., ст. лаб. Сало К. Г.

СЛУХАЛИ: Обговорення проєкту
Державного стандарту базової середньої освіти,
оприлюдненого на сайті МОН України 12 червня
2019 року. (https://mon.gov.ua/ ua/news/minister-
stvo-osviti-i-nauki-ukrayini-proponuye-dlya-gro-
madskogo-obgovorennya-proyekt-derzhavnogo-
standartu-bazovoyi-serednoyi-osviti)

ВИСТУПИЛИ: Завідуюча кафедрою, д.п.н.,
проф. Ісаєва О.О., д.п.н., проф. Клименко Ж. В.,
д.п.н., проф. Мірошниченко Л. Ф., к.п.н., доц.
Мельник А. О., к.п.н., доц. Холодна Ю. М., к.п.н.,
доц. Давидюк Л. В., к.п.н., доц. Півнюк Н. О.,
к.ф.н., доц. Чепурко О. М., ст. викл. Бицько О. К. з
пропозиціями щодо удосконалення проєкту
Державного стандарту базової середньої освіти.

УХВАЛИЛИ: довести до робочої групи МОН
України такі пропозиції щодо вдосконалення про-
єкту Державного стандарту базової середньої
освіти:

1. У стандарті чітко прописати збереження
унікальної системи української мовно-літератур-
ної освіти, яка передбачає існування самостійних
шкільних предметів, що належать до кола украї-
ноцентричних дисциплін: української мови, укра-
їнської літератури та зарубіжної літератури. Будь-
який варіант об’єднання вищезазначених
шкільних предметівє недоцільним, оскільки при-
зведе до погіршення якості мовно-літературної
освіти, втрати цілої низки життєво важливих ком-
петентностей учнів та зведе нанівець потужний
потенціал цієї тріади у вирішенні суспільно важ-
ливих і вкрай актуальних для України завдань
(див. ЗВЕРНЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
СПІЛЬНОТИ, ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ
ТА ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ ДО МІНІСТРА ОСВІТИ І
НАУКИ УКРАЇНИ ЛІЛІЇ ГРИНЕВИЧ (2016 р.) //
http://osvita.ua/school/reform/52858/?fbclid
=IwAR0AWhdt0SGyKb24bn7ydmBIRUHaXdQI1INTh

abG3trKQjnvOkibwhaYLrg; яке було підписане
понад 2000 особами і розглянуто МОНУкраїни
(26.10.2016 р. № 2/2 -13-2251-16). 

2. З метою уникнення множинності тракту-
вань поняття «ЛІТЕРАТУРИ» і відповідно забезпе-
чення прозорості документу необхідно конкрети-
зувати це поняття в пунктах 10 і 12,чітко
назвавши його складники, а саме: українська
література, зарубіжна література.
Представлений у проекті Держстандарту варіант
дає можливість довільної інтерпретації слова
«ЛІТЕРАТУРИ», під яким будь-хто може розуміти
будь-які літератури, наприклад, українську і
російську тощо. Відповідно така нечіткість фор-
мулювання відкриває широкі можливості для
маніпуляцій.У зв’язку з цим пропонуємо внести
такі зміни (виділено жирним):

«п. 10. Вимоги до обов’язкових результатів
навчання та компетентностей здобувачів освіти
визначено за такими освітніми галузями:

мовно-літературна (українська мова, мови
відповідних корінних народів і національних мен-
шин; українська література, зарубіжна літе-
ратура; українська мова та література для корін-
них народів і національних меншин (для мов
Європейського союзу та кримськотатарської
мови),іншомовна освіта);

п. 12. Мовно-літературна освітня галузь охоп-
лює українську мову, мови відповідних корінних
народів і національних меншин, українську літе-
ратуру, зарубіжну літературу, українську мову
та літературу для корінних народів і національних
меншин (для мов Європейського союзу та крим-
ськотатарської мови), іншомовну освіту.

Метою вивчення української мови, мов відпо-
відних корінних народів і національних меншин,
української літератури, зарубіжної літерату-
ри, української мови та літератури для корінних
народів і національних меншин є формування
комунікативної, читацької та інших ключових ком-
петентностей…».

3. Відповідне уточнення варто зробити і в
назвах Додатків 1-3, а також у таблиці, розміще-
ній у Додатку 12 (мовно-літературна освіта). У
згаданій таблиці є позиції "українська мова і
літературА" (причому слово література вживаєть-
ся в однині), "іншомовна освіта", а позиція "зару-
біжна література" відсутня. У Додатку 12 мають
бути чітко виокремлені основні складники
літературної освіти – українська література й
зарубіжна література.
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Національний 
педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

Кафедра методики викладання світової літератури. 
Витяг із протоколу засідання кафедри

Пропозиції трудових колективів освітянПропозиції трудових колективів освітян



ВИТЯГ 
з протоколу засідання кафедри світової

літератури Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка від 25 червня

2019 р. (протокол № 10)

СЛУХАЛИ: про проєкт «Державного стандар-
ту Базової середньої освіти» (опубліковано 12
червня 2019 року).

В обговоренні взяли участь: д.ф.н., проф.,
завідувач кафедри світової літератури Мацевко-
Бекерська Лідія Василівна, д.ф.н., проф.
Бандровська Ольга Трохимівна, доц. Варецька
Софія Олександрівна, доц. Мельник Діана
Миколаївна, доц. Кравець Ярема Іванович, доц.
Кушнір Ірина Богданівна, доц. Сенчук Ірина
Анатоліївна, доц. Поліщук Надія Юріївна, доц.
Тарасюк Ярина Петрівна, асист. Маєвська Ольга
Тадеушівна.

Візначили, що 12 червня 2019 року на офіцій-
ному сайті МОН України (посилання: 

https://mon.gov.ua/ua/news/ministerstvo-osvi-
ti-i-nauki-ukrayini-proponuye-dlya-gromadskogo-
obgovorennya-proyekt-derzhavnogo-standartu-
bazovoyi-serednoyi-osviti) опублікований проєкт
Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Державного стандарту базової
середньої освіти». Як зазначено у п.3, «цей
Державний стандарт є основою для розроблення
типових та інших освітніх програм. Освітні про-
грами, що розробляються на основі типових
освітніх програм, не потребують окремого
затвердження Державною службою якості освіти
України». Таким чином визначено засадничий
принцип формування змісту освіти, що буде реп-
резентований освітніми програмами. Тому знач-

не занепокоєння викликають ті позиції
Державного стандарту, в яких фактично засвідче-
но ліквідацію однієї з важливих дисциплін базової
середньої освіти – зарубіжної літератури (упро-
довж свого становлення та функціонування в
українському освітньому просторі: література
народів світу, світова література).

Зокрема: 
«п. 10. Вимоги до обов’язкових результатів

навчання та компетентностей здобувачів освіти
визначено за такими освітніми галузями: мовно-
літературна (українська мова, мови відповідних
корінних народів і національних меншин; літера-
тури; українська мова та література для корінних
народів і національних меншин (для мов
Європейського союзу та кримськотатарської
мови), іншомовна освіта)» 

«п. 12. Мовно-літературна освітня галузь
охоплює українську мову, мови відповідних корін-
них народів і національних меншин, літератури,
українська мова та література для корінних наро-
дів і національних меншин (для мов
Європейського союзу та кримськотатарської
мови), іншомовну освіту».

Запропоновані формулювання черговий раз
актуалізовують спроби інтегрувати зарубіжну літе-
ратуру в значно ширший літературний контекст,
позбавити її самостійного місця в освітніх програ-
мах, що призведе до втрати як її змістового ком-
поненту, так і значного практично-методичного
досвіду викладання зарубіжної літератури.

Дві цитати, якими починаються навчальні
програми із зарубіжної літератури: «Без книжок
неможливо зберегти мир і людяність, неможливо
побудувати цивілізований світ» (Ернест
Гемінґвей) та «Передача чужомовної поезії, поезії
різних віків і народів рідною мовою збагачує душу
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Львівський національний університет імені Івана Франка.
Кафедра світової літератури. 

Витяг із протоколу засідання кафедри

4. Удосконалення потребує і представлений в
основному тексті проєкту Держстандарту (п. 12)
та Додатках 1-3 перелік вимог до здобувача/чки
мовно-літературної освіти. Слід чіткіше окресли-
ти вимоги, які передбачають формуванню літера-
турної компетентності учнів, зокрема увиразни-
ти унікальну систему мовно-літературної
освіти в Україні:

веде діалог із художніми оригінальними і•
перекладними творами;

коментує ріднокультурні та інокультурні реалії•
і факти, відображені в художніх творах;

оцінює внесок вітчизняних письменників і•
перекладачів у духовний поступ українського
народу, усвідомлює їх громадянський подвиг у
боротьбі за українську культуру;

пояснює значення світової літератури як•
скарбниці загальнолюдських і національних цін-
ностей;

пізнає світ і себе через спілкування з творами•
української, рідної і зарубіжної літератур;

порівнює художні твори різних народів;•
усвідомлює значення перекладної літератури•

як могутнього джерела збагачення української
культури, важливого чинника в становленні осо-
бистості національно свідомого українця з плане-
тарним мисленням.

Завідуюча кафедрою д.п.н., проф. 
Ісаєва О. О.

Секретар засідання ст. лаборант Сало К. Г.



цілої нації, присвоюючи їй такі форми і вирази
чуття, яких вона не мала досі, будуючи золотий
міст зрозуміння і спочування між нами і далекими
людьми, давніми поколіннями» (Іван Франко) –
якнайповніше втілюють філософію цієї навчаль-
ної дисципліни, засвідчують її роль у формуванні
особистості, якій належить знайти власне місце в
сучасному полікультурному, складному, динаміч-
ному світі. Позасумнівною та незаперечною є
людинотворча і націєтворча роль зарубіжної літе-
ратури, її гармонійне місце у процесі цілісного та
системного формування особистості. 

У тексті «Державного стандарту Базової
середньої освіти» визначено мету базової серед-
ньої освіти: «всебічний розвиток, навчання, вихо-
вання здобувачів освіти, виявлення їх обдару-
вань, розвиток талантів, здібностей,
компетентностей та наскрізних умінь, необхідних
для соціалізації, свідомого життєвого вибору,
самореалізації, відповідальності, трудової діяль-
ності та громадянської активності, дбайливого
ставлення до родини, власної країни та довкілля»
(п. 4), а також конкретизовано, що «реалізація
мети базової середньої освіти ґрунтується на
таких ціннісних орієнтирах, як:

1) визнання обдарованості кожної особистос-
ті, що забезпечується рівним доступом до освіти,
забороною будь-яких форм дискримінації або
відокремлення здобувачів освіти на основі попе-
реднього відбору; 

2) радість пізнання, що зумовлюється вико-
ристанням в освітньому процесі дослідницької та
проєктної діяльності;

3) розвиток вільної особистості через підт-
римку самостійності, незалежного мислення та
впевненості в собі;

4) здоров’я та добробут шляхом формування
здорового способу життя і створення умов для гар-
монійного фізичного та психоемоційного розвитку; 

5) безпека, завдяки створенню атмосфери
довіри і взаємоповаги, перетворенню закладу

освіти на безпечне місце, де запобігають насиль-
ству і булінгу (цькуванню);

6) утвердження людської гідності через вихо-
вання чесності, відваги, наполегливості, доброти,
справедливості; 

7) плекання любові до рідного краю, українсь-
кої культури;

8) формування активної громадянської пози-
ції та шанобливого ставлення до Української дер-
жави» (п.4).

З цілковитою певністю можна стверджувати,
що вилучення зарубіжної літератури з кола
обов’язкових для вивчення дисциплін унеможли-
вить як досягнення визначеної мети базової
середньої освіти, так і реалізації кожної позиції з
восьми, процитованих вище. Таким чином, жодні
ціннісні орієнтири не стануть досяжними та мак-
симально втіленими.

УХВАЛИЛИ: звернутися до МОН України з
вимогою переглянути, скоригувати і виправити ті
положення Державного стандарту, що спрямова-
ні на ліквідацію «Зарубіжної літератури» як само-
стійної навчальної дисципліни.

Витяг з протоколу засідання кафедри підписали:
Голова засідання
Д.ф.н., професор, зав. кафедри світової літе-

ратури Мацевко-Бекерська Л.В.
Секретар засідання
К.ф.н., доцент кафедри світової літератури

Кушнір І.Б.

Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої
ради факультету іноземних мов Львівського дер-
жавного університету імені Івана Франка 25 чер-
вня 2019 р. (протокол №10).

Голова Вченої ради факультету іноземних
мов професор Сулим В.Т.

Секретар Вченої ради факультету іноземних
мов доцент Кость Г.М.

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ
засідання кафедри

24.06.2019                                                    № 13

Голова: Ільїнська Н.І., завідувач кафедри, про-
фесор

Секретар: Клімчук О.В., доцент

Присутні члени кафедри: професор Ільїнська
Н.І.; доценти: Висоцький А.А., Горбонос О.В.,
Клімчук О.В., старші викладачі: Соловцова І.В.,

Уколов Є.Ю.; викладачі Мельников О.С., Онопрієнко
А.Д., провідний фахівець Лукашук В.В., фахівець І
категорії Коротєєва В.В.

Порядок денний:
Про обговорення Проєкту нового Державного

стандарту базової середньої освіти, оприлюднено-
го для громадського обговорення на сайті МОН
(https://mon.gov.ua/ua/news/ministerstvo-osviti-i-
nauki-ukrayini-proponuye-dlya-gromadskogo-obgov-
orennya-proyekt-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-
serednoyi-osviti)
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Херсонський державний університет.
Загальноуніверситетська кафедра 

світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова. 
Витяг із протоколу засідання кафедри



СЛУХАЛИ: викладачів кафедри про обговорен-
ня Проєкту нового Державного стандарту базової
середньої освіти, оприлюдненого для громадського
обговорення на сайті МОН (https://mon.gov.ua/
ua/news/ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-pro-
ponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-
derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi-osviti)

УХВАЛИЛИ:
1. Зауважити, що в сучасному складному світі

культурний і духовний потенціал людини є таким же
значимим, як і її науково-технічні знання та практич-
ні вміння. Зарубіжна література – важлива і
невід'ємна частина світової культури. Літератури
інших країн тісно пов'язані між собою, взаємодіють
із вітчизняною культурою. Твори світової літератури
– це не тільки матеріал для філологічної освіти і
формування науково-дослідницьких навичок. Це –
мистецькі шедеври, автори яких визначають розви-
ток конкретних національних літератур гуманістич-
ним змістом своїх книг. Тому твори світової літера-
тури суголосні сьогоденню, його проблемам і
шуканням. Письменники завжди своїми витворами і
власними долями служили незмінним нагадуван-
ням про всепереможну силу духу, про те, що вищим
проявом щастя є діяння і творча активність, з якими
пов'язана найбільш повна самореалізація особис-
тості, людського потенціалу. В умовах домінування
масової культури, наступу на серйозну словесність,
«гламуризації» суспільства, прагматизму і утиліта-
ризму, зниження авторитету людей творчої праці,
якраз і набуває неминущої цінності світова літера-
турна класика. Якими б вражаючими не були досяг-
нення і перемоги науки, техніки, промислово-еко-
номічного прогресу, держава не посяде високого,
гідного її історії місця, не стане предметом патріо-
тичної гордості для своїх громадян без морально
здорового суспільства, що спирається на міцний
фундамент культури, у тому числі гуманітарної. Тому
зарубіжна література завжди відігравала важливу
роль у гуманітарній освіті.

2. Підкреслити, що належне ставлення до
вивчення зарубіжної літератури є важливою складо-
вою загальноінтелектуального і духовного розвитку
особистості, який потрібен для ефективної взаємо-
дії у професійній, соціальній та етнокультурній сфе-

рах. У процесі викладання зарубіжної літератури, як
свідчить довготривалий досвід, постійно підкрес-
лювалися її нерозривні зв'язки з політичним і гро-
мадським рухом доби, історією громадської думки,
журналістики, історією, філософією, культурою і
мистецтвом, а також зв'язок з українською культу-
рою. Таким чином, дисципліна стає значущою лан-
кою у системному освоєнні гуманітарних знань, що
дуже важливо для формування цілісного системно-
го мислення. Сукупність практично засвоєної
інформації в області зарубіжної літератури є запо-
рукою діалогової взаємодії, формування професій-
них якостей, конкурентоспроможності на ринку
праці, поваги до традицій і відкритості до інновацій. 

3. Наголосити, що вдумливе знайомство з тво-
рами світового красного письменства позбавляє
людину етноцентричної парадигми мислення,
надає їй можливість розгляду змісту художнього
тексту в зв'язку з широким культурно-історичним
контекстом.

4. Акцентувати увагу на тому, що формування
компетенцій у межах вивчення зарубіжної літерату-
ри розширюють можливості для спілкування в усній
і письмовій формах іноземними мовами; для вико-
ристання знань з історії, географії, сучасних гро-
мадських і культурних питань у країнах мов, які
вивчаються.

На основі отриманих знань учні можуть освою-
вати деякі літературні твори як на мові оригіналу, так
і в перекладі, співвідносити літературні твори з епо-
хою, в яку вони були створені, і стилістично пра-
вильно оформлювати думку.

5. Констатувати, що зміст запропонованого
державного стандарту повинен передбачати забез-
печення інструментарію літературних компетенцій
наших співвітчизників, щоби сприяти збагаченню їх
загальної і гуманітарної освіченості.

6. Оформити ухвалу кафедри окремим витягом
із протоколу і подати до Міністерства освіти і науки
України у межах громадського обговорення
Проєкту Державного стандарту.

Голова д. філол. н., проф. Н. І. Ільїнська

Секретар к. філол. н., доц. О. В. Клімчук

В умовах глобалізації ХХІ ст. вилучення
шкільного курсу «Зарубіжна література»
позбавляє майбутнє покоління українців мож-
ливостей пізнавати багатоголосся культурного
досвіду, духовні надбання інших країн і народів
світу та усвідомлювати власну національну
самобутність на тлі полікультурного розмаїття
цивілізаційного розвитку людства.

Читання художніх творів зарубіжної літера-

тури мовою оригіналу та в українських пере-
кладах сприяє формуванню комунікативних
компетентностей, розумінню національних
психотипів, виховує толерантну особистість,
яка у майбутньому зможе протистояти проя-
вам ксенофобії, расизму, нацизму, сепаратиз-
му і под. 

Саме тому ВИМАГАЄМО збереження шкіль-
ного курсу «Зарубіжна література».
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Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка. Звернення колективу науково-мето-

дичного центру «Методичні, літературознавчі та культуроло-
гічні компетентності вчителя зарубіжної літератури»



ВИТЯГ
із протоколу № 21 засідання кафедри світової
літератури Полтавського національного педа-

гогічного університету імені В.Г. Короленка 
від 25 червня 2019 року

ПРИСУТНІ: доктор філологічних наук, профе-
сор, завідувач кафедри світової літератури 
О.М. Ніколенко, кандидат філологічних наук, доцент
Т.М. Конєва, кандидат педагогічних наук, доцент
О.В. Орлова, кандидат філологічних наук, доцент
Н.І. Тарасова, кандидат педагогічних наук, доцент
І.І. Капустян, асистент О.П. Орлов, аспіранти 
М.Г. Дерій, А.О. Штепа, Н.В. Шерстюк, А.О. Чижевська. 

СЛУХАЛИ: Обговорення проєкту Державного
стандарту базової середньої освіти, оприлюднено-
го на сайті МОН України 12 червня 2019 року.
(https://mon.gov.ua/ua/news/ministerstvo-osviti-i-
nauki-ukrayini-proponuye-dlya-gromadskogo-obgo-
vorennya-proyekt-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-
serednoyi-osviti)

ВИСТУПИЛИ: доктор філологічних наук, профе-
сор, завідувач кафедри світової літератури 
О.М. Ніколенко, кандидат філологічних наук, доцент
Т.М. Конєва, кандидат педагогічних наук, доцент
О.В. Орлова, кандидат філологічних наук, доцент
Н.І. Тарасова, кандидат педагогічних наук, доцент
І.І. Капустян.

УХВАЛИЛИ: 
1. Висловити заперечення проти вилучення із

базової середньої освіти такої важливої галузі, як
зарубіжна література, що створює підстави для
вилучення навчального предмета «зарубіжна літе-
ратура» із закладів середньої освіти України, а від-
повідно відриває українську молодь від духовних
здобутків світу, шедеврів світового письменства. 

2. Затвердити пропозиції від колективу кафедри
світової літератури ПНПУ імені В.Г. Короленка щодо
проєкту Державного стандарту базової середньої
освіти. Перелік додається. 

3. Направити витяг із протоколу і пропозиції від
колективу кафедри світової літератури ПНПУ імені
В.Г. Короленка щодо проєкту Державного стандар-
ту базової середньої освіти до Міністерства освіти і
науки України в межах процедури громадського
обговорення.

4. Рекомендувати до складу робочої групи для
коригування проєкту Державного стандарту базової
середньої освіти доктора філологічних наук, профе-
сора, заслуженого діяча науки і техніки України 
О.М. Ніколенко, яка має значний досвід створення
стандартів і навчальних програм. 

Завідувач кафедри світової літератури 
ПНПУ імені В.Г. Короленка проф. О.М. Ніколенко
Секретар доц. Н.І. Тарасова

Пропозиції від колективу кафедри світової
літератури ПНПУ імені В.Г. Короленка 

щодо проєкту Державного стандарту базової
середньої освіти (схвалено на засіданні кафедри

25 червня 2019 р., протокол № 21)

1 пропозиція
Щоб уникнути безапеляційних формулювань,

які перетворюють навчальні предмети виключно на
інтегровані курси, які ще повною мірою не апробо-
вані в Україні, у пункті 3 проєкту слова «з навчально-
го предмета (інтегрованого курсу)» і «на вивчення
навчального предмета (інтегрованого курсу)» 

ЗАМІНИТИ НА:
«з навчального предмета (або інтегрованого

курсу)» і «на вивчення навчального предмета (або
інтегрованого курсу)».

2 пропозиція
Спираючись на міцні традиції вітчизняної освіти,

значні здобутки в галузі викладання мов (україн-
ської, іноземних, національних меншин) і літератур
(української, зарубіжної, національних меншин) в
Україні, пункт 10 проєкту 

«10. Вимоги до обов’язкових результатів
навчання та компетентностей здобувачів освіти
визначено за такими освітніми галузями:

мовно-літературна (українська мова, мови від-
повідних корінних народів і національних меншин;
літератури; українська мова та література для корін-
них народів і національних меншин (для мов
Європейського союзу та кримськотатарської
мови),іншомовна освіта)»

ЗАМІНИТИ НА:
«10. Вимоги до обов’язкових результатів

навчання та компетентностей здобувачів освіти
визначено за такими освітніми галузями:

мови і літератури (українська мова, мови відпо-
відних корінних народів і національних меншин;
українська література; зарубіжна література; літера-
тури корінних народів і національних меншин; укра-
їнська мова та література для корінних народів і
національних меншин (для європейських мов і
кримськотатарської мови); іншомовна освіта)».

3 пропозиція
З метою увиразнення виключної ролі мов і літе-

ратур у формуванні національної свідомості, грома-
дянської позиції та всебічного розвитку особистості
у пункті 12 проєкту абзаци

«12. Мовно-літературна освітня галузь охоплює
українську мову, мови відповідних корінних народів і
національних меншин, літератури, українська мова
та література для корінних народів і національних
меншин (для мов Європейського союзу та крим-
ськотатарської мови), іншомовну освіту.
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Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка. 

Кафедра світової літератури. 
Витяг із протоколу засідання кафедри



Метою вивчення української мови, мов відповід-
них корінних народів і національних меншин, літера-
тур, української мови та літератури для корінних
народів і національних меншин є формування кому-
нікативної, читацької та інших ключових компетен-
тностей; розвиток особистості здобувачів освіти
засобами різних видів мовленнєвої діяльності;
здатності спілкуватися українською мовою, мовами
відповідних корінних народів і національних меншин
для духовного, культурного і національного самови-
раження, користуватися ними в особистому і сус-
пільному житті, міжкультурному діалозі; збагачення
емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-
творчих здібностей».

ЗАМІНИТИ НА: 
«12. Освітня галузь «Мови і літератури» охоплює

українську мову, мови відповідних корінних народів і
національних меншин, українську літературу, зару-
біжну літературу, літератури корінних народів і
національних меншин, українську мову та літерату-
ру для корінних народів і національних меншин (для
європейських мов і кримськотатарської мови),
іншомовну освіту.

Метою вивчення української мови, мов відповід-
них корінних народів і національних меншин, зару-
біжної літератури, літератур корінних народів і
національних меншин, української мови та літерату-
ри для корінних народів і національних меншин є: 

формування у юного покоління України гуманіс-•
тичного світогляду, національної свідомості, високої
моралі, активної громадянської позиції, патріотизму; 

формування комунікативної, читацької та інших•
ключових компетентностей;

розвиток особистості здобувачів освіти засоба-•
ми різних видів мовленнєвої діяльності та прилучен-
ня до читання художньої літератури України, різних
країн і народів світу; 

здатність спілкуватися українською мовою,•
мовами відповідних корінних народів і національних
меншин для національного і особистого самовира-
ження, для утвердження і збереження духовного
спадку України, опанування культурних традицій і
літератур світу від давнини до сучасності; 

готовність користуватися українською мовою,•
мовами відповідних корінних народів і національних
меншин в суспільному й культурному житті, в
навчанні й професійному зростанні, міжкультурно-
му діалозі й особистому спілкуванні; 

збагачення емоційно-чуттєвого досвіду особис-•
тості, розвиток її естетичних смаків і ціннісних орі-
єнтацій у сучасному глобалізованому світі; 

розвиток мовленнєво-творчих здібностей, стій-•
кого інтересу до читання художньої літератури
України та інших країн і народів світу, формування
мовленнєвої і читацької культури. 

4 пропозиція
Щоб посилити вплив мови і художньої літерату-

ри на формування особистості, у пункті 12 проєкту
абзац

«Здобувач/здобувачка освіти:
взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і

використовує інформацію для досягнення життєвих
цілей у різних комунікативних ситуаціях;

сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оці-
нює інформацію в текстах різних видів, медіатекс-
тах та використовує її для збагачення свого досвіду;

висловлює думки, почуття та ставлення, взає-
модіє з іншими особами письмово та в режимі
реального часу, дотримується норм літературної
мови;

досліджує індивідуальне мовлення для власної
мовної творчості, спостерігає за мовними явищами,
аналізує їх».

ЗАМІНИТИ НА: 
«Здобувач/здобувачка освіти:
любить і знає українську мову і літературу, рідну•

мову і літературу (в разі відмінності від української),
поважає і вивчає культурні здобутки (зокрема зару-
біжну літературу) різних країн і народів світу; 

знає на елементарному рівні мовну систему•
(української мови, мов відповідних корінних народів
і національних меншин) і володіє на її основі базови-
ми лексичними, граматичними, стилістичними,
орфоепічними, правописними вміннями та навичка-
ми; 

досягає порозуміння з іншими людьми, постав-•
лених цілей, виконує життєві й професійні задачі на
підставі різних видів мовленнєвої діяльності та
духовних цінностей, що містять твори художньої
літератури України та світу; 

має стійкий інтерес до читання художньої літе-•
ратури України, творів класики й сучасності різних
країн і народів, володіє знаннями про оригінальну і
перекладну літературу, знає і поважає здобутки
української перекладацької школи; 

творчо сприймає, розуміє, аналізує, інтерпре-•
тує, критично оцінює тексти різних стилів і жанрів (у
тому числі літературні твори України, твори зарубіж-
них авторів класики й сучасності) для духовного
збагачення, особистого зростання, успішної реалі-
зації й пошуку свого місця в суспільстві; 

вільно висловлює власні думки, почуття, став-•
лення, ідеї, позицію на підставі сучасних норм літе-
ратурної мови, критичного мислення й ціннісного
потенціалу, який містить художня література
України та інших країн і народів світу; 

спостерігає за мовними та літературними яви-•
щами, аналізує їх, орієнтується у провідних тенден-
ціях української мови, мов відповідних корінних
народів і національних меншин, основних літератур-
них напрямах і течіях минулих епох і сучасності. 

5 пропозиція
У пункті 4 абзац 
«Реалізація мети базової середньої освіти ґрун-

тується на таких ціннісних орієнтирах, як:
1) визнання обдарованості кожної особистості,

що забезпечується рівним доступом до освіти,
забороною будь-яких форм дискримінації або
відокремлення здобувачів освіти на основі попе-
реднього відбору; 

2) радість пізнання, що зумовлюється викорис-
танням в освітньому процесі дослідницької та про-
єктної діяльності;

3) розвиток вільної особистості через підтримку
самостійності, незалежного мислення та впевнено-
сті в собі;
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4) здоров’я та добробут шляхом формування
здорового способу життя і створення умов для гар-
монійного фізичного та психоемоційного розвитку; 

5) безпека, завдяки створенню атмосфери дові-
ри і взаємоповаги, перетворенню закладу освіти на
безпечне місце, де запобігають насильству і булінгу
(цькуванню);

6) утвердження людської гідності через вихо-
вання чесності, відваги, наполегливості, доброти,
справедливості; 

7) плекання любові до рідного краю, української
культури;

ЗАМІНИТИ НА: 
«Реалізація мети базової середньої освіти ґрун-

тується на таких ціннісних орієнтирах, як:
виховання любові й шанобливого ставлення до•

мови, історії, природи, культури, демократичних
цінностей Української держави, а також активної
громадянської позиції в українському суспільстві;

формування поваги й толерантного ставлення•
до інших мов і культур, представників інших країн і
народів, до людей різних рас, національностей,
віросповідань; 

визнання обдарованості кожного здобувача•
освіти й створення творчого освітнього середовища
для вільного і всебічного розвитку особистості; 

забезпечення рівного доступу здобувачів до різ-•
них форм середньої освіти, неприпустимість дис-
кримінації, насильства, булінгу та інших негативних
явищ; 

створення умов для радості пізнання, що забез-•
печують різні види діяльності (зокрема проектна,
дослідницька, творче самовираження тощо); 

виховання моралі, високої культури, критичного•
мислення, упевненості в собі, самостійності в при-
йнятті рішень і виконанні завдань, повага до люд-
ської гідності, вільної думки та громадянської пози-
ції; 

партнерство і довіра, безпека і здоровий спосіб•
життя, створення умов для гармонійного фізичного
та психоемоційного розвитку здобувачів освіти. 

6 пропозиція
Пункт 5 не відповідає віковим особливостям і

традиціям вітчизняної освіти 
«Базова середня освіта має такі цикли, як адап-

таційний (5-6 класи) та базове предметне навчання
(7-9 класи), що враховують вікові особливості роз-
витку та потреби здобувачів і дають можливість
забезпечити подолання розбіжностей у досягнен-
нях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.» 

ЗАМІНИТИ НА: 
«Базова середня освіта має такі цикли, як про-

педевтичний (5-7 класи) і базове предметне
навчання (8-9 класи), що враховують вікові особли-
вості розвитку здобувачів освіти, а також необхід-
ність їх підготовки до подальшої профільної освіти в
різних закладах освіти». 

7 пропозиція
Оскільки у проєкті відсутні предметні компетен-

тності, після п. 9 
ВСТАВИТИ

«Навчання і виховання здобувачів середньої
освіти в межах кожного навчального предмета (або
інтегрованого курсу) здійснюється з урахуванням
не лише ключових, а й предметних компетентнос-
тей, що охоплюють такі компоненти, як знання,
діяльність, цінності. Зміст предметних компетен-
тностей визначають освітні програми, зокрема
навчальні програми». 

8 пропозиція
Відповідно до того, що зарубіжна література

має бути однією зі складових галузі «Мови і літера-
тури», необхідно внести відповідні зміни в Базовий
навчальний план (Додатки 12, 13).

У Додатку 12 в назві освітньої галузі
«українська мова та література»

ЗАМІНИТИ НА:
«українська мова та література» 
«зарубіжна література»

У Додатку 13 в назві освітньої галузі 
Мовно-літературна, у тому числі українська

мова і література, мова та література відповідного
корінного народу або національної меншини та
іншомовна освіта

ЗАМІНИТИ НА:
Мови і літератури, зокрема українська мова і

література, мова та література відповідного корін-
ного народу або національної меншини, зарубіжна
література та іншомовна освіта

9 пропозиція
Усі ВИМОГИ до обов’язкових результатів

навчання здобувачів освіти з мовно-літературної
освітньої галузі необхідно уточнити як у назві 

Додаток 1 – … (українська мова, мови відповід-
них корінних народів та національних меншин; укра-
їнська література, зарубіжна література), 

Додаток 2 – … (українська мова та література
для відповідних корінних народів та національних
меншин, зарубіжна література), так і в змісті. 

У змісті таблиць (Додатки 1, 2) необхідно здійс-
нити значні корективи, щоб підкреслити роль
художньої літератури України, зарубіжної літерату-
ри від давнини до сучасності у вихованні учнів, фор-
муванні їхнього світогляду та любові до читання,
розвитку вмінь і навичок працювати з художнім тво-
ром (оригінальним і перекладним) і т.д. 

Кафедра світової літератури ПНПУ імені 
В.Г. Короленка відкрита до співпраці, готова
здійснити необхідні виправлення в основному
тексті документа і в додатках з метою покра-
щення проєкту Державного стандарту та приве-
дення його у відповідність сучасним викликам і
найкращим традиціям вітчизняної освіти. 

Завідувач кафедри світової літератури 
ПНПУ імені В.Г. Короленка проф. О.М. Ніколенко

Секретар доц. Н.І. Тарасова

25.06.2019 р. 
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Життя постійно рухається. Змінюється й світ
довкола нас, відповідно –кожне нове покоління
учнів отримує інше соціальне, інформаційне й освіт-
нє середовище, нові навчальні програми, які допо-
магають підготувати нашу молодь до подальшої
діяльності, майбутньої професії та реалізації акту-
альних викликів. Тому зміна нормативних докумен-
тів у галузі освіти – цілком природне й необхідне
явище, яке має забезпечувати поступальний розви-
ток України, її входження до Євросоюзу та кола
цивілізованих країн різних континентів. Але якщо
йдеться саме про РОЗВИТОК, а не про РУХ НАЗАД… 

12 червня 2019 року Міністерство освіти і науки
України оприлюднило на своєму сайті новий ПРО-
ЄКТ Державного стандарту базової середньої осві-
ти. Усе, що зазначено в цьому проекті (зокрема в
мовно-літературній галузі), свідчить про ЗАГАЛЬ-
МУВАННЯ РЕФОРМ, їх фактичне ЗГОРТАННЯ і ство-
рення ЗАКРИТОГО СЕРЕДОВИЩА для наших учнів,
їхнього ВІДРИВУ ВІД СВІТОВИХ ДУХОВНИХ ЗДО-
БУТКІВ і СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ. Виникає питання –
кого ми виховуємо в середній школі? Вільних і висо-
коосвічених людей, які люблять Україну і відкриті до
європейських та світових демократичних ціннос-
тей? Чи обмежених у своєму світогляді рабів, які не
читають найкращих книжок світу і не здатні критич-
но мислити? Давайте уважно прочитаємо цей ПРО-
ЄКТ і разом знайдемо підводні камені, що створили
серйозні НЕБЕЗПЕКИ НА ШЛЯХУ УКРАЇНСЬКОЇ
ОСВІТИ у XXI сторіччі.

Підводний камінь 1
У ПРОЄКТІ немає такої освітньої галузі, як

«зарубіжна література». Найкращі книжки світу
не потрібні Новій українській школі? 

Цілком зрозуміло, що Державний стандарт
визначає лише загальні підходи й принципи форму-
вання типових та інших освітніх програм. Навчальні
предмети не називають у Державному стандарті.
Але в Державному стандарті мають бути чітко
зазначені ОСВІТНІ ГАЛУЗІ, в межах яких будуть існу-
вати й розвиватися певні НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ.
Проте якщо немає певної освітньої галузі, то й від-
повідного предмета НЕ БУДЕ! 

У пропонованому Міністерством освіти і науки
ПРОЄКТІ визначені такі освітні галузі, як 1) україн-
ська мова; 2) мови відповідних корінних народів і
національних меншин; 3) українська мова та літера-
тура для корінних народів і національних меншин
(для мов Європейського союзу та кримськотатар-
ської мови); 4) іншомовна освіта. 

Щодо ще однієї (п’ятої) освітньої галузі – вжито
НЕОДНОЗНАЧНЕ й доволі СУПЕРЕЧЛИВЕ ФОРМУ-
ЛЮВАННЯ: «ЛІТЕРАТУРИ». Що це означає? Під
цим словом можна розуміти БУДЬ-ЯКУ літературу
чи сукупність літератур в інтегрованому курсі.

Наприклад, інтегрований курс української та зару-
біжної літератури, або інтегрований курс літератури
національної меншини та зарубіжної літератури, або
просто якусь одну національну літературу (яку вже
кому заманеться!). Слово «ЛІТЕРАТУРИ» не можна
вважати освітньою галуззю, оскільки воно передба-
чає надто широке й завжди суб’єктивне трактуван-
ня. Фактично воно вилучає предмет «ЗАРУБІЖНА
ЛІТЕРАТУРА» з освітнього процесу. 

Якщо цей ПРОЄКТ буде затверджений, систем-
ного і обов’язкового навчального предмета «ЗАРУ-
БІЖНА ЛІТЕРАТУРА», яким він є нині, ВЖЕ НІКОЛИ НЕ
БУДЕ! І навряд чи він повернеться в школи України,
адже все важче стало пояснювати новим поколінням
чиновників, що не треба знищувати книжки, що діти
повинні багато читати, що мисляче юне покоління є
запорукою демократії й розвитку держави. 

Предмет «зарубіжна література» є ровесником
Незалежності України. Охоплюючи понад 60 націо-
нальних літератур світу, прилучаючи учнів до літера-
турних шедеврів різних народів, художніх творів
класики й сучасності, цей предмет має важливе
стратегічне та ідеологічне значення для України. 

Українські учні вже близько тридцяти років
мають можливість вивчати в курсі зарубіжної літера-
тури здобутки мистецтва слова, які виробило люд-
ство протягом тривалої історії від часів античності
до сьогодення. Цей досвід є безцінним, його пере-
ймають інші передові країни. 

Але в ПРОЄКТІ передбачено формування юного
покоління України БЕЗ найкращих книжок світу! БЕЗ
прилучення учнів до читання творів різних країн
Європи, Азії, Америки, Австралії, Африки! БЕЗ Ґете
і Шиллера, БЕЗ Гомера і Шекспіра, БЕЗ Сервантеса
і Сент-Екзюпері, БЕЗ Бальзака і Гоголя, Ібсена і
Булгакова! БЕЗ усіх скарбів зарубіжної класичної та
сучасної літератури!

Оскільки в ПРОЄКТІ галузь «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРА-
ТУРА» навіть НЕ ЗГАДАНА, це означає наближення
жахливих прогнозів, про які йшлося в антиутопіях
Рея Бредбері і Джорджа Орвелла, – ПРАГНЕННЯ
СТВОРИТИ СВІТ БЕЗ КНИЖОК! Щоб наші діти були
обмежені у своєму культурному розвитку тільки
обсягом української літератури та літератур корін-
них народів і національних меншин! Щоб наші учні
не дивилися за межі України, щоб не читали нічого,
окрім вітчизняної літератури, щоб не були вільними
в своєму мисленні! Щоб «хуторянство», проти якого
боролися Іван Франко, Леся Українка, Микола
Зеров, Василь Стус, Микола Лукаш, Григорій Кочур
та інші українські діячі, прийшло в Україну третього
тисячоліття! 

Усі розумні й інтелігентні люди усвідомлюють,
що це шлях до формування рабської свідомості й
тоталітарної системи. І це хибний шлях.
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Підводні камені в новому ПРОЄКТІ 
Державного стандарту базової середньої освіти (2019). 

Про мовно-літературну галузь

Наука – школіНаука – школі



Підводний камінь 2
Усі навчальні предмети можуть бути перетворені

на інтегровані курси
У вступі до ПРОЄКТУ Державного стандарту

базової середньої освіти в п. 3 зазначено: «На основі
освітніх програм розроблюються навчальні програ-
ми, у яких визначено опис очікуваних результатів
навчання з навчального предмета (інтегрованого
курсу), перелік та послідовність вивчення тем
навчального матеріалу, рекомендації щодо кількості
годин на кожну тему, розподіл тем за роками
навчання та кількістю годин, відведених на вивчення
навчального предмета (інтегрованого курсу)». 

Зверніть увагу на те, що поруч зі словами
«навчальний предмет» в дужках написано «інтегро-
ваний курс». Це означає, що тепер можна перетво-
рити на інтегрований курс будь-які предмети. Може
бути інтегрований курс будь-якої мови та літерату-
ри, або різних мов, або різних літератур, або інших
предметів. Ми вже стали свідками запровадження
подібних інтегрованих курсів, переваги яких ніхто не
довів науково й обґрунтовано. 

У 2016-2017 рока широка громадськість зверну-
лася до Міністерства освіти і науки України з вимо-
гою скасувати інтеграцію української та зарубіжної
літератур. Під Зверненням (2016) було зібрано
понад 2 тисячі підписів. Фахівці із НАН України, НАПН
України, провідних університетів, учителів з різних
куточків України об’єдналися й довели Міністерству,
що не варто знищувати предмети «українська мова»,
«українська література», «зарубіжна література».
Вони мають бути обов’язковими й вивчатися в усіх
типах закладів, бо формують не тільки мовну і
читацьку компетентності, а й мораль, цінності, сві-
тогляд особистості. Тоді Міністерство освіти і науки
пішло назустріч педагогам. Але наразі знову настала
та сама НЕБЕЗПЕКА ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ, УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЗАРУБІЖНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ. 

Навіть назва галузі «Мовно-літературна галузь» є
небезпечною, бо є підставою для інтеграції будь-
яких предметів, зокрема мови і літератури. В усіх
державних стандартах Незалежної України було
окремо записано: «Мови і літератури». І це було пра-
вильно. Ми пишалися тим, що наші учні можуть гли-
боко вивчати українську та інші мови, українську
літературу і літератури різних народів світу. Тепер
згідно з цим ПРОЄКТОМ цього вже не буде. 

Для запровадження інтегрованих курсів потрі-
бен тривалий експеримент, спеціальні методики,
відповідні фахівці. А інтеграцію, яку пропонує ПРО-
ЄКТ, є непродуманим і помилковим кроком. 

Підводний камінь 3
Словосполучення художній твір/літератур-

ний твір замінено словосполученням
текст/медіатекст

У п. 12 ПРОЄКТУ зазначено: 
«Здобувач/здобувачка освіти:
взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і

використовує інформацію для досягнення життєвих
цілей у різних комунікативних ситуаціях;

сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оці-
нює інформацію в текстах різних видів, медіатекстах
та використовує її для збагачення свого досвіду;

висловлює думки, почуття та ставлення, взаємо-

діє з іншими особами письмово та в режимі реаль-
ного часу, дотримується норм літературної мови;

досліджує індивідуальне мовлення для власної
мовної творчості, спостерігає за мовними явищами,
аналізує їх».

Тут немає слів «книжки українських і зарубіж-
них авторів», «художній твір», «художня літера-
тура», «літературна освіта» (як і «мовна освіта») і
т. п. Слово «ТЕКСТ» має доволі широке значення.
Текстом називають зв’язану і послідовну сукупність
знаків. Літературний (чи художній) текст – лише один
із численних різновидів текстів. Реклама, пост в
Інтернеті, назва крамниці, малюнок на паркані,
емейл, телевізійна передача і т.д. – усе це тексти,
яких довкола нас дуже багато. А де ж у формулюван-
нях ПРОЄКТУ йдеться саме про художні твори віт-
чизняних і зарубіжних авторів? Де тут про книжки, які
створили видатні митці різних часів і народів? Зате є
слово «МЕДІАТЕКСТ». Виявляється, що тепер не
найкращі книжки світу будуть виховувати наших
дітей, а будь-які тексти, зокрема медіатексти.
Коментарі зайві… Просто сумно. 

Підводний камінь 4
Що таке адаптаційна освіта? Затримка роз-

витку особистості?
У п. 5 ПРОЄКТУ читаємо: «Базова середня освіта

має такі цикли, як адаптаційний (5-6 класи) та
базове предметне навчання (7-9 класи), що вра-
ховують вікові особливості розвитку та потреби здо-
бувачів і дають можливість забезпечити подолання
розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю
до здобуття освіти».

Як бачимо, предметне навчання, тобто
вивчення окремих навчальних предметів перед-
бачено лише із 7 класу, тобто у віці 13 років. А чи
не запізно це? Наразі наші учні живуть в умовах
інформаційного суспільства. Вони набагато швидше
все опановують, аніж їхні однолітки попередніх
років. Вони володіють комп’ютерами, різними ґад-
жетами, дуже відкриті й готові до сприйняття світу в
значно ширшому обсязі, аніж свого часу ми, їхні
батьки. А ми їм пропонуємо адаптаційний цикл в
напрочуд активному віці 11-12 років! А ще інтегрова-
ні курси, які фактично не дають глибоких і системних
знань… Потім учні втратять інтерес до навчання, у
них почнеться складний перехідний вік… І ми так і не
прилучимо їх ані до серйозного вивчення мов, ані до
читання художньої літератури України та народів
світу, ані до вивчення інших предметів. Бо в них буде
адаптаційний цикл! До чого ж вони так довго будуть
адаптуватися? До інтегрованого навчання? 

Знищити вітчизняні традиції легко. Відродити –
практично неможливо. То куди ж веде нас цей ПРО-
ЄКТ? 

Підводний камінь 5
У Базових навчальних планах не передбаче-

но жодної години для зарубіжної літератури!
Випадковість чи закономірність?

До ПРОЄКТУ Державного стандарту базової
середньої освіти запропоновано низку додатків. 
У додатках 12 (Базовий навчальний план базової
середньої освіти для закладів загальної середньої
освіти з українською мовою навчання) і 13 (Базовий
навчальний план базової середньої освіти для
закладів загальної середньої освіти з навчанням
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мовою відповідного корінного народу або націо-
нальної меншини) не виділено годин для вивчення
зарубіжної літератури. На українську мову і літерату-
ру, мови та літератури відповідного корінного наро-
ду або національної меншини, іншомовну освіту
години є. А на зарубіжну літературу – немає! Хто ще
сумнівається в тому, що зарубіжна література, най-
кращі книжки світу залишаться в закладах середньої
освіти?! 

До речі, подивіться уважно на Додаток 12. Там на
іншомовну освіту, тобто на вивчення іноземних мов,
годин виділено у 2,6 рази менше, аніж на українську
мову і літературу. Так, українська мова і література
мають бути в пріоритеті в Україні. Але ж на вивчення
іноземних мов годин у 2,6 рази менше! А на зарубіжну
літературу – жодної години! Мабуть, це для того, щоб
наші учні менше знали іноземні мови, щоб менше
їздили за кордон, менше думали про те, як там люди
живуть… І взагалі, щоб менше думали. Мабуть, з цієї
причини вилучили зарубіжну літературу. 

А як же тепер Україні будувати дружні, культурні
відносини із Німеччиною, Великою Британією,
Францією, Італією, Швецією, Данією, США, Японією,
Китаєм, Канадою, Австралією та багатьма іншими
країнами? Ми ж не будемо вивчати їхню культуру,
їхню літературу відповідно до нового ПРОЄКТУ
Державного стандарту базової середньої освіти! 
Як же нам і нашим дітям потім жити у світі? Як дося-
гати порозуміння й миру з різними країнами й наро-
дами? Культура і література – єдиний шлях до мир-
ного співіснування на планеті Земля. Не відбирайте
цей шлях в української молоді!

Підводний камінь 6
Чому немає предметних компетентностей?

Бо не буде навчальних предметів, лише інтег-
рація!

У п. 7 ПРОЄКТУ визначені ключові компетен-
тності. Але якщо ви помітили, в ПРОЄКТІ відсутні
предметні компетентності взагалі. Напевно, це
тому, що замість навчальних предметів тепер будуть
запроваджені лише інтегровані курси, що значно
зменшить обсяги предметних галузей. 

Інтеграція навчальних предметів ні до чого добро-
го не призведе. Для цієї інтеграції не створено ніяких
передумов. Вищі заклади освіти (класичні універси-
тети й педагогічні університети) не готують фахівців із
інтегрованих предметів. Як відомо, заклади вищої
освіти здійснюють підготовку фахівців для закладів
середньої освіти у межах визначених МОН України
спеціальностей, серед яких немає інтегрованих.
Методики інтегрованого навчання не розроблені.
Немає ані певної апробації інтегрованого навчання,
ані його навчально-методичного забезпечення. Тому
хто і як буде здійснювати цю інтеграцію? Хто забезпе-
чить цей ПРОЄКТ Державного стандарту базової
середньої освіти, якщо він уже не буде ПРОЄКТОМ?
Це питання відкрите і надзвичайно тривожне. 

Підводний камінь 7
У ПРОЄКТІ немає понять «патріотизм»,

«національна свідомість», «демократія»,
«мораль», «висока культура», «толерантність»,

«повага до національних і світових традицій, до
представників різних культур, віросповідань,

рас і національностей»

У п. 4 ПРОЄКТУ йдеться про мету базової серед-
ньої освіти. Про те, що має бути забезпечено «все-
бічний розвиток, навчання, виховання здобувачів
освіти, виявлення їх обдарувань, розвиток талантів,
здібностей, компетентностей та наскрізних умінь,
необхідних для соціалізації, свідомого життєвого
вибору, самореалізації, відповідальності, трудової
діяльності та громадянської активності, дбайливого
ставлення до родини, власної країни та довкілля». 

Але тут немає того, що має виховати в людини
третього тисячоліття середня освіта, передусім –
патріотизм, національну свідомість, розуміння засад
демократії, мораль, високу культуру, толерантність,
повагу до національних і світових традицій, до пред-
ставників різних культур, віросповідань, рас і націо-
нальностей. 

У переліку «ціннісних орієнтирів» також не знахо-
димо цих понять. Тільки в п. 4.7 і 4.8 йдеться про
«плекання любові до рідного краю, української куль-
тури; формування активної громадянської позиції та
шанобливого ставлення до Української держави».
Однак цього замало для виховання свідомого сучас-
ного покоління громадян України. 

Це далеко не всі підводні камені ПРОЄКТУ
Державного стандарту базової середньої освіти
(2019). Уважно прочитавши його, ви знайдете наба-
гато більше небезпечних місць, які ставлять під сум-
нів взагалі доцільність цього документа. Його
необхідно відкласти, ще раз уважно перечитати,
переосмислити, зібрати групу фахівців, які могли б
професійно виправити ситуацію. А головне – повер-
нути зарубіжну літературу, найкращі книжки світу в
коло пріоритетів середньої освіти. 

Вилучення зарубіжної літератури із Державного
стандарту (як й інших предметів у межах інтегрова-
ного навчання) – це велика помилка, яку неможливо
буде виправити. Ми всі так багато боролися за те,
щоб наша молодь полюбила найкращі книжки
України та світу, щоб їй було цікаво читати художні
твори класики й сучасності, і нарешті домоглися
цього. Предмет «зарубіжна література» став ціка-
вим, потрібним, живим для українських дітей. 

А сьогодні ми всі відчуваємо запах диму від спа-
лення книжок… Подібне неодноразово відбувалося
протягом історії України та світової історії. За часів
радянщини й фашизму забороняли й спалювали
найкращі книжки світу, переслідували талановитих
авторів і перекладачів. Генріх Гейне ще в XIX столітті
написав: «Там, де спалюють книжки, будуть спалю-
вати людей». Його слова, які стали пророчими для
XX століття, викарбувані на меморіалі Versunkene
Bibliothek («Бібліотека, що потонула») у Берліні.
Сьогодні ці слова знову стали актуальними. Ми не
хочемо, щоб в Україні третього тисячоліття зникли
найкращі книжки світу! Нам ніколи не пробачать
цього наступні покоління. 

Ольга Ніколенко, 
доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри світової літератури
Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка, 
заслужений діяч науки і техніки України, 

лауреат Державної премії імені Івана Франка, 
лауреат Державної премії імені В. Чорновола 
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Серпень 1992 року завершувався незвично: напе-
редодні серпневої педради учителям (на той час –
російської мови та літератури) вручили список худож-
ніх текстів зарубіжної літератури під заголовком
«Література народів світу». Так відбулося запрошення
на «Свято Великої Творчої Гри», так розгорнулася
нова сторінка в історії шкільного курсу, який сьогодні
має назву «Зарубіжна література» і який сьогодні чер-
говий раз переживає збентеження й тривогу. Без під-
ручників, хрестоматій, навчально-методичного суп-
роводу ми у спільному бажанні – читати, думати,
розуміти, хвилюватися, співпереживати, радіти,
сумувати – створили цей курс. У калейдоскопічному
полілозі звучали: літературна класика, ентузіазм та
натхнення кожного вчителя, щире захоплення та сум-
лінна праця кожного школяра. Урок літератури став
святом, клас став простором спілкування, очі дітей
світилися радістю та бажанням здобувати й ділитися
досвідом. Методичний здобуток вже тоді вкорінив
інтерактивні методи та форми навчання, вже у той час
освітній процес ґрунтувався на засадах критичного
мислення. Занурення дитячої свідомості у глибини
художнього тексту відбувалося гармонійно, вишука-
но, у співпраці школи та батьківської громади.
Самотужки формувалися бібліотеки, спільно уклада-
лися робочі хрестоматії. Наче проситься «крізь терни
до зірок», одначе більше пасує Плутархове про посу-
дину та смолоскип. У викладанні зарубіжної літерату-
ри не було проблем, не було труднощів – були корот-
кі, місткі завдання, були вершинні художні твори і було
спільне бажання пізнати через слово мудрість,
досвід, знання. Коли у програмі для сьомого класу
відбулося повторення «Тараса Бульби», прочитаного
у шостому класі, діти самостійно обирали інший твір
зі спадщини Миколи Гоголя, звісно, прочитавши для
цього чимало (зупинились на «Травневій ночі, або
Утопленій»). Коли шестикласники виявили бажання
додатково наприкінці навчального року прочитати
«Володаря мух», чим інакше, ніж великою радістю
могло сповнитися серце учителя?

Минув час, і зарубіжна література стала тим, без
чого шкільна освіта не може відбуватися досконало.
Обшир літературно-художніх творів, напрацювання з
методики викладання, апробований досвід з числен-
ними новаціями та відкриттями – усе це має право
залишатися у своєму гідному статусі, має змінювати-
ся відповідно до змін у психолого-віковому портреті
учня так, як це відбувалося упродовж тривалого часу.
Дискурс читання – це необхідний сегмент формуван-
ня особистості; інтелектуально-естетичні діалоги,
пережиті й осмислені школярем – це ті ціннісні вузли,
без яких не сформуються гідність, самоповага та
повага до інших, розуміння складності світу, вміння
увійти у нові сфери пізнання та діяльності. Вісім цін-
нісних орієнтирів, на котрих ґрунтується Державний
стандарт Базової середньої освіти, не мають жодної
перспективи на своє досягнення без Гомера, Данте,
Вільяма Шекспіра, Чарлза Діккенса, Ернеста
Гофмана, Стендаля, Густава Флобера, Федора
Достоєвського, Оскара Вайлда, Моріса Метерлінка,

як і без інших класиків світового письменства, як і без
наших сучасників, чиї твори збагачують духовних світ
школярів. Звісно, розуміння рідної літератури також
під загрозою, адже національна історія, культура,
література можуть бути осмисленими лише компл-
ексно і системно, через вивчення та аналіз якнайшир-
шого контексту зі світової історії, з історії світової
культури та історії світової літератури.

Окремі положення Базового стандарту потребу-
ють виправлення з огляду на їхнє принципове значен-
ня для подальшого формування усіх змістових компо-
нентів шкільної освіти. Скажімо, «п. 10. Вимоги до
обов’язкових результатів навчання та компетентнос-
тей здобувачів освіти визначено за такими освітніми
галузями: мовно-літературна (українська мова, мови
відповідних корінних народів і національних меншин;
літератури; українська мова та література для корін-
них народів і національних меншин (для мов
Європейського союзу та кримськотатарської мови),
іншомовна освіта)» та «п. 12. Мовно-літературна
освітня галузь охоплює українську мову, мови відпо-
відних корінних народів і національних меншин, літе-
ратури, українська мова та література для корінних
народів і національних меншин (для мов
Європейського союзу та кримськотатарської мови),
іншомовну освіту». Будучи незміненими в остаточно-
му варіанті Державного стандарту поняття «літерату-
ри» дасть підставу для цілковитого вилучення курсу
«Зарубіжна література» з навчальних програм.

Жодна з одинадцяти ключових компетентностей,
детально репрезентованих у п. 7, не має горизонту
для формування, розвитку і вдосконалення за умови
відсутності в освітній парадигмі художніх творів за
програмою курсу «Зарубіжна література».

У п. 9 вказано, що «спільними (наскрізними) для
всіх ключових компетентностей є такі вміння, як
читання з розумінням, уміння висловлювати власну
думку усно і письмово, критичне та системне мислен-
ня, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрун-
товувати позицію, вміння конструктивно керувати
емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення,
розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими осо-
бами». Цілком відповідально слід висловити, а надалі
сприйняти думку про те, що без читання та розуміння
світової літературної класики, як і сучасної світової
літератури перелік названих умінь є декларативним. 

У п. 12. дана характеристика мовно-літературній
освітній галузі, її структурі, меті, очікуваним результа-
там. Якщо для зарубіжної літератури не буде визначе-
не належне місце в шкільних програмах, то «здобу-
вач/здобувачка освіти»:

не зможе гармонійно взаємодіяти «з іншими осо-•
бами усно», не матиме розвиненого метанавику –
сприймати і використовувати «інформацію для досяг-
нення життєвих цілей у різних комунікативних ситуа-
ціях»;

не вмітиме сприймати, аналізувати, інтерпрету-•
вати, критично оцінювати «інформацію в текстах різ-
них видів, медіатекстах» та використовувати «її для
збагачення свого досвіду»;
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не навчиться висловлювати думок, почуттів та•
ставлення, не вмітиме взаємодіяти «з іншими особа-
ми письмово та в режимі реального часу», не матиме
достатньо можливостей для досконалого володіння
літературною мовою;

без системного опрацювання художнього твору•
не розвине навику дослідження індивідуального
«мовлення для власної мовної творчості» і не матиме
необхідного простору для спостереження «за мовни-
ми явищами» з метою їхнього аналізу.

З позицій філологічного аналізу слід звернути
увагу на окремі положення Додатку 1 до
Державного стандарту – «ВИМОГИ до обов’язкових
результатів навчання здобувачів освіти з мовно-
літературної освітньої галузі (українська мова мови
відповідних корінних народів та національних мен-
шин; літератури).

Загальні результати навчання здобувачів освіти
диференційовані за психолого-віковим принципом
(5–6 класи, 7–9 класи) і деталізовані в перелікові
обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти.
У викладі нема понять «літературно-художній твір»,
«літературний твір», парадигма «спілкування» у його
розмаїтих проявах всуціль асоційована із комунікаці-
єю. Скажімо, «2. Сприйняття, аналіз, інтерпретація,
критичне оцінювання інформації в текстах різних
видів, медіатекстах та використання її для збагачення
свого досвіду» – потребує доповнення і викладу у
формулюванні, наприклад: «2. Сприйняття, аналіз,
інтерпретація, критичне оцінювання інформації в
літератуно-художніх творах, текстах різних видів,
медіатекстах та використання її для збагачення свого
досвіду».

У Додатку є формулювання – «Аналізує та
інтерпретує текст». Цей підхід представлений
послідовно та детально. Наприклад, для збагачення
естетичного та емоційно-чуттєвого досвіду учень 5–
6 класів «аналізує емоційний стан персонажів, їхні
вчинки для моделювання власної поведінки та фор-
мування базових морально-етичних норм; виявляю-
чи емпатію і толерантність, висловлює власні почут-
тя, емоції, ставлення до зображених у тексті людей,
подій, ситуацій; висловлює враження від сприйман-
ня тексту/ медіатексту, пояснюючи їхній вплив на
формування власного естетичного смаку», учень 7–
9 класів «аналізує причини виникнення емоційного
стану і коментує вчинки персонажів у контексті влас-
ного й суспільного досвіду для моделювання власної
поведінки, формування власних переконань,
морально-етичних цінностей; висловлює власні вра-
ження від сприймання текстів/ медіатекстів, аналі-
зуючи наявні в них виражальні засоби; визначає
естетичну цінність тексту/медіатексту в культурно-
історичному контексті». 

Загальний результат – оцінювання тексту –
передбачає, що учень 5–6 класів «висловлює та
обґрунтовує власне ставлення до наданої в тексті/
медіатексті інформації, спираючись на текст/ медіат-
екст; визначає надійність і достовірність інформації,
наводячи окремі докази з тексту і власного досвіду,
зважаючи на думки інших; висловлює свою думку про
окремі особливості структури та мовного оформлен-
ня тексту щодо їхньої ролі у вираженні змісту тексту/
медіатексту», а учень 7–9 класів «аргументовано
висловлює власне ставлення до наданої в тексті/
медіатексті інформації, спираючись на текст/ медіат-
екст та інші джерела; визначає актуальність і несупе-

речливість інформації на основі власного досвіду,
критично сприймаючи думки інших; висловлює свою
думку про особливості структури та мовного офор-
млення тексту щодо їхньої ролі у вираженні змісту
тексту/ медіатексту; висловлює судження про роль і
місце тексту/ медіатексту в культурно-історичному
контексті; виявляє в тексті/медіатексті ознаки маніпу-
лятивного впливу; співвідносить зміст і мовне офор-
млення власного тексту з текстами інших з метою
його вдосконалення

Обираючи тексти для читання, учень 5–6 класів
обирає з допомогою або самостійно текст залежно
від мети читання й наводить окремі аргументи свого
вибору; добирає з поданого переліку і використовує
потрібні джерела, які вважає надійними», а учень 7–9
класів «самостійно обирає тексти відповідно до мети
читання; укладає перелік потрібних джерел і викорис-
товує їх, зважаючи на актуальність і достовірність
інформації; самостійно визначає критерії добору і
способи пошуку інформації». 

Зрештою загальне вміння – «Читає творчо» –
буде репрезентоване тим, що учень 5–6 класів «екс-
периментує з текстом/ медіатекстом за аналогією, за
потреби звертаючись за допомогою до інших (змінює
персонажів, переказує текст/ медіатекст з позиції
іншого оповідача); створює елементи власного
медіатексту на основі прочитаного (кадри фільму,
сцени вистави, блог тощо); вибирає з-поміж відомих
йому окремі способи використання сприйнятого
тексту / медіатексту», а учень 7–9 класів «експери-
ментує з текстом/ медіатекстом самостійно за
визначеним напрямом (переказує текст в іншому
культурно-історичному контексті, створює фанфіки,
буктрейлери тощо); створює власний медіатекст на
основі прочитаного (статтю у Вікіпедії тощо); само-
стійно добирає і використовує деякі способи творчо-
го експериментування з текстом/ медіатекстом, зва-
жаючи на власні потреби та мету та усвідомлюючи
творчі ризики». 

Покликаючись на авторитетні наукові джерела,
апелюючи до визначень, що здобули статус загаль-
ноприйнятих у літературознавчій парадигмі, варто
відзначити, що поняття тексту в гуманітарних науках
має специфічне тлумачення:

у філології – «відтворені на письмі висловлюван-•
ня, документи тощо». Вирісши з лінгвістики як «акт
застосування природної мови, що має певний ком-
плекс властивостей», це поняття фіксує відмежова-
ність тексту від усього зовнішнього стосовно нього,
«від навколишньої мовленнєвої та позамовленнєвої
діяльності». Таким чином, текстові властиві «чітко
окреслені початок та закінчення», це ланцюг речень,
мінімальна комунікативна одиниця;

у культурології – «сконденсована інформація•
про значущі моменти гуманістичного спрямування».
Тут акцент зроблений на внутрішньоситуативних
висловлюваннях, тобто розмовному спілкуванні, не
комунікації, а саме спілкуванні, що становить «основу
та центр мовленнєво-розумової діяльності й основу
мовленнєвої культури». Властиво текстова сфера в
такому розумінні є вторинною, вона репрезентує
культуру та міжособистне спілкування і забезпечує
можливість пізнати духовні феномени попередніх
поколінь; 

у структуралізмі – це «синтез бінарних опозицій•
на різних рівнях структури, особливо мовлення, вір-
шування, композиції, сюжету»;
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у постмодернізмі – це репрезентація не так•
художньої діяльності, як діяльності / рефлексії з при-
воду самої художньої діяльності (стирання граней між
мистецтвом та кітчем, «перетрушування» запасу
культури). Остання чверть ХХ ст. розгортає теорію
тексту без берегів: з позицій концепції реальності
текстом позначають загальну сукупність всього наяв-
ного в об’єктивній реальності (Ж. Дерріда і Р. Барт).
Зокрема, Р. Барт наполягає на відмінності між худож-
нім текстом і художнім твором, а також на відміннос-
тях між творами класичної та сучасної літератури. Так,
класичні твори він сприймає іронічно-відчужено,
адже автор «втілює свою позицію і віддає данину
лукавству та лицедійству». Однак у сучасних текстах
говорить сама мова, тут немає голосів автора і персо-
нажів, автора заступає Скриптор (з’являється у про-
цесі письма і перестає існувати після завершення
процесу творення). Стабільність і тотожність тексту
нівельовані, а сам він належить лише читачеві;

у семіотиці – це «зв’язні знакові комплекси»,•
диференційовані за ознакою сприймання: несловесні
(зорові – карти, картини, слухові – сигналізація,
музичні твори, синтетичні – літургія, театр, кіно, теле-
бачення) та словесні. Тут текстом є те, що має поза-
ситуативну і смисл чого зберігається впродовж три-
валого часу.

Сучасне літературознавство зорієнтоване на такі
ключові визначення тексту (О. Галич):

мовленнєва площина художнього твору, наявна•
поряд із предметно-образним аспектом (світ твору)
та ідейно-змістовою сферою (художній зміст);

мовлення із змістом (ідеї, концепції тощо): текст =•
твір;

впорядкована послідовність мовленнєвих оди-•
ниць.

Визнаючи універсальну властивість тексту (ста-
більність, незмінність, самототожність), варто пого-
дитися із усталеним визначенням: «Літературно-
художній твір – розповідь про певну життєву подію
(вигадану чи уявну), яка ведеться від особи реального
чи уявного автора з метою спричинити естетичне
враження і має для цього необхідні передумови» (О.
Галич). Отож, нашим об’єктом є саме твір, а предме-
том – мозаїка його фікційної репрезентації. Особлива
цінність та особливе значення літературно-художньо-
го твору зумовлена тим, що предметом розповіді є
умовний світ, який існує передусім у свідомості авто-
ра, а тому згодом опиняється саме у свідомості чита-
ча. Саме людинотворча і націєтворча місія
Літератури, у тому числі – зарубіжної – полягає у мож-
ливості впливати на свідомість, моделювати її відпо-
відно до тих глибоких смислів, котрі авторська інтен-
ція сугестує своєму читачеві. 

Тому, з позиції важливості та сенсотвірності зару-
біжної літератури, зокрема, слід зауважити, що: 

аналізувати з подальшою інтерпретацією можна•
лише твір, текстові можна віддати щонайбільше –
стилістичне пошанування;

у тексті немає персонажів, це атрибут твору, який•
належить його світові й становить один із формально-
змістових компонентів;

складно скласти враження від сприймання тексту•
/ медіатексту, а ще складніше пояснити «їхній вплив
на формування власного естетичного смаку», адже
чинником розвитку естетичної свідомості є художній
твір;

очевидно, складно має бути визначити естетичну•
цінність тексту / медіатексту в культурно-історичному
контексті, позаяк таку цінність може мати лише
художній твір;

завдання навчити висловлювати та обґрунтову-•
вати «власне ставлення до наданої в тексті / медіат-
ексті інформації» – ніяк не вписується у психолого-
педагогічний дискурс читання як шлях пізнання
цінностей, закорінених у художньому творі, його
ідей та смислів;

учень повинен навчитися самостійно обирати•
«тексти відповідно до мети читання»; укладати
«перелік потрібних джерел» і використовувати їх,
«зважаючи на актуальність і достовірність інформа-
ції»; самостійно визначати «критерії добору і спосо-
би пошуку інформації» – з такої позиції літературі
справді нема місця, адже читання – це не лише
комунікація, а художній твір не можемо сприймати в
домінанті актуальності інформації чи достовірності
інформації; 

зрештою, творче читання вбачається у вмінні•
експериментувати «з текстом/ медіатекстом само-
стійно за визначеним напрямом (переказує текст в
іншому культурно-історичному контексті, створює
фанфіки, буктрейлери тощо)»; створювати «влас-
ний медіатекст на основі прочитаного (статтю у
Вікіпедії тощо)»; у вмінні самостійно добирати і
використовувати «деякі способи творчого експери-
ментування з текстом/ медіатекстом, зважаючи на
власні потреби та мету та усвідомлюючи творчі
ризики» – меркером сучасного горизонту читання є
підзаголовки на розмаїтих інтернет-ресурсах:
«Фауст»: читати 30 хв.; «Фауст»: читати 15 хв.;
«Фауст»: читати 6 хв. Творчий експеримент з худож-
нім твором – це велика відповідальність читача
перед автором, його життєвим і творчим досвідом,
його великою інтелектуальною працею, котру він
здійснював заради кожного, хто наблизиться до
світу його ідей, думок, переконань, тривог. Читання
«Фауста», як і «Злочину та кари», «Червоного і чор-
ного», «Майстра і Маргарити», «Алхіміка» тощо
мають тривати стільки, скільки потрібно, аби пізна-
ти глибини авторського задуму, пройти шляхами
його персонажів, здобути уявний моральний досвід,
піднятися до вершин розуміння цінностей людсько-
го існування.

Зарубіжна література сукупно з українською літе-
ратурою творить простір мислення, уяви, творчості,
оцінки та переоцінки, самості та самосвідомості.
Вершинні твори класичної літератури, як і відібрані
для опрацювання твори сучасної світової літератури,
аж ніяк не можна семантизувати в концепті «текст», не
можна втратити того неоціненного здобутку, котрий,
без перебільшення, сформував ціле покоління (від
1992 року дотепер), котрий спричинився до відкрит-
тів у сфері методики викладання, до впровадження
нових методів, форм та прийомів роботи. Тому, як
видається, запропонований до обговорення текст
Державного стандарту потребує відповідного фахо-
вого (філологічного) редагування. 

У Додатку12 до Державного стандарту –
«Базовий навчальний план базової середньої освіти
для закладів загальної середньої освіти з українською
мовою навчання» – мовно-літературна освітня галузь
представлена двома позиціями: «українська мова і
література» та «іншомовна освіта». Така пропозиція і
таке бачення структури навчального плану спрямова-
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У 2015 році нашу спільну з учителями статтю
про історію програм для журналу «Зарубіжна
література в школах України» ми завершили сло-
вами: «Попри численні проблеми, пов’язані з
впровадженням, методичним забезпеченням, а
також з подальшими перспективами шкільного
предмета «Зарубіжна література», сьогодні
можна з впевненістю стверджувати, що цей уні-
кальний предмет цілком відбувся, і навряд чи
можна собі уявити майбутню українську школу
без нього».

Сьогодні ці слова сприймаються зовсім по-
іншому… Наша впевненість у майбутній Новій
українській школі із зарубіжною літературою
похитнулася. Саме сьогодні, коли результати
пошуків учителів, методистів, науковців утілені у
найкращих часописах, сайтах і підручниках, ство-
рюються проєкти, де немає місця книжкам
Гомера, Данте, Й. В. Ґете, В. Шекспіра, Г. Гарсіа
Маркеса, М. Гоголя, М. Булгакова і багатьох
інших. І це відбувається сьогодні, коли кумир
сучасної молоді Ніл Річард Ґейман не запитав, а
ствердно пояснив: «Чому наше майбутнє зале-
жить від читання». На його думку, лише книжка та
її прочитання здатні розвинути не знання, а уяву.
Лише коли людина читає і бачить замість літер і
речень картини природи, людей, їхні вчинки та
переживання, вона внутрішньо змінюється,
духовно розвивається і збагачується. Уроки літе-
ратури допомагають дитині навчитися читати
правильно, тобто уявити те, про що написано в
книжках. 

Але нове покоління дітей нині опинилося під
великою загрозою, і небезпека знаходиться не
в комп’ютерах, а в яскравих і рухливих картин-
ках телефонних ігор. Змалку наші діти, не зава-
жаючи батькам і не питаючи в них дозволу,
годинами можуть стежити за анімаційними
героями. Як же переключити їхнє зорове
сприйняття на уявне, образне, глибинне? Це
знають лише вчителі літератури, які намага-
ються увімкнути внутрішні ґаджети особистос-
ті. І ці методики працюють! Згадаємо технології
повільного читання, словесного малювання,
мультимедійні програми, ігрові й декоративно-
прикладні проекти тощо.  

Ті, хто прагнуть побудувати Нову українську
школу без зарубіжної літератури, не думають про
майбутнє країни. Якщо не вірять нам, нехай про-
читають лекцію Ніла Річарда Ґеймана, яка відома
на весь світ. Нехай запитають у шкільних педаго-
гів Польщі, Прибалтики, Данії, Швеції, Канади та
інших країн, які зацікавлені досвідом українських
зарубіжників. І це не протокольні слова, а резуль-
тат живого спілкування, дискусій, майстер-класів
з науковцями і вчителями різних країн. 

Складно переконувати людей, які впевнені,
що роблять «добру справу». Люди, обізнані з
шедеврами художньої літератури, знають, як
легко можна прекрасну ідею довести до абсурду.
Великий Інквізитор із роману
Ф.М. Достоєвського переконував Христа, що
Його пришестя не потрібне віруючим, їм краще
без Нього, спокійніше і комфортніше. Нехай вони
чекають на прихід Месії вічно… Як красиво гово-
рить Інквізитор: «Таємниця буття людського не в
тому, щоб тільки жити, а в тому, для чого жити».
Але робить так, як вирішив – залишив для людей
примарну надію, а живе втілення не пустив на
поріг. Інквізиція була першою гіркою спробою
людства зупинити поступ духовного розвитку,
пізніше були вогнища книжок, тотальні цензури,
суди й переслідування. Невже ми знову потрап-
ляємо у коло палаючих книжок, конспектів, зоши-
тів, підручників, які здалися комусь не потрібни-
ми? Невже ми залишимо наших дітей без ліків від
порожнечі та байдужості, про які так переконливо
співають на уроках зарубіжної літератури в 5 класі
герої Роальда Дала: 

У голові стає в них пусто!
Гніє уява, мов капуста!
Усі зникають почуття
Й таке тупе стає дитя,
Що не сприймає чарівні
Казки, фантазії й пісні!

Ольга Орлова,
кандидат педагогічних наук, 

доценткафедри світової літератури
Полтавського національного 

педагогічного університету 
імені В.Г. Короленка
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Ті, хто прагнуть побудувати Нову українську школу
без зарубіжної літератури, 

не думають про майбутнє країни

ні на знищення важливої, актуальної, а для формуван-
ня свідомості сучасних школярів – необхідної – скла-
дової: зарубіжної літератури. Звершена та завершена
четверта промислова революція аж ніяк не пов’язана
з руйнацією кращого досвіду, поважних психолого-
педагогічних та методичних напрацювань у ділянці
викладання зарубіжної літератури, а також із заявле-
ною стратегією збіднення духовного світу школяра,

звуження поля його інтелектуально-естетичного
досвіду.

Мацевко-Бекерська Лідія Василівна,
доктор філологічних наук, професор,

завідувач кафедри світової літератури
Львівського національного університету

імені Івана Франка



12 червня 2019 року на сайті Міністерства
освіти і науки України оприлюднений для обго-
ворення новий ПРОЄКТ Державного стандарту
середньої освіти, який викликав непорозуміння
та обурення педагогічної спільноти: ми побачи-
ли, що в документі відсутній предмет
«Зарубіжна література». 

Вчителі-словесники, члени Літературно-
методичного клубу вчителів зарубіжної літера-
тури, Школи творчого словесника О. Гузь,
Творчої лабораторії «Креативний словесник»,
долучилися до обговорення проекту, підписали
колективні звернення до державних органів,
але побачили демагогічні відповіді співробітни-
ків Міністерства освіти і науки, спроби перевес-
ти обурення громадськості в інше тематичне
русло, незрозумілі пояснення, що зарубіжна
література в проекті є, але в розділі «Українська
література». 

Ми вважаємо, що вилучення «Зарубіжної літе-
ратури» з переліку навчальних предметів в 5-9
класах ставить під сумнів проголошений держа-
вою Європейський вибір України. Українських
школярів намагаються відокремити від європей-
ської та світової культури, а, можливо, знову схо-
вати за «залізною завісою», від якої країна нама-
гається позбавитися всі роки української
незалежності. Зарубіжна література дозволяє
сучасним учням краще пізнати загальнолюдські
світові цінності та приєднатися до них, зрозумів-
ши іншу культуру та літературу, показати світу
своє, українське. Невже це комусь заважає?
Здається, авторам проекту (прізвища яких неві-
домі) заважає зарубіжна література, яка насправ-
ді сприяє формуванню в Україні зрілого грома-
дянського суспільства, заради якого був Майдан
та загинули герої Небесної Сотні. 

Тому ми вимагаємо переглянути перелік
компонентів (галузей), прописати в
Державному стандарті середньої освіти
окремо компонент (галузь) «Зарубіжна літе-
ратур» та в подальшому не намагатися
позбавитися предмета «Зарубіжна літера-
тура».

Підписали
1. Ревнивцева Олена Володимирівна, завідувач

науково-методичної лабораторії гуманітарно-есте-
тичних дисциплін КЗ "Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського"

2. Бак Світлана Костянтинівна, вчитель-мето-
дист зарубіжноі літератури Троянськоі філії
Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка

3. Антонова Наталія Олeксандрівна, вчитeль-
мeтодист із зар.літ., НВО – ЗШ І-ІІІ ступeнів №31 із
гімназійними класами, ЦДЮТ Сузір’я
Кіровоградської міської ради

4. Тіхоненко Світлана Олегівна, вчитель-методист
зарубіжної літератури, гімназія №9 Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області

5. Вітко Марина Іванівна, учитель зарубіжної
літератури Помічнянської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 імені Героя України Березняка Є.С.

6. Невкрита Ірина Сергіївна, вчитель-методист
зарубіжної літератури, Знам'янська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №6

7. Ціпов’яз Лариса Валеріївна, учитель вищої
категорії, учитель-методист, Звслужений учитель
України, НВО 

8. Піхуля Людмила Михайлівна, учитель зарубіж-
ної літератури КЗ "НВО "ЗОШ-інтернет l-lll ст., ліцей
"Сокіл", цпв Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області", “спеціаліст вищої катего-
рії", "старший учитель".

9. Кранкус ольга миколаівна вчитeль зарубіжноі
літeратури , вища катeгорія, старший вчитeль зш -
10, м.світловодськ кіровоградська обл.

10. Якимчук Ганна Валентинівна, учитель 
зарубіжної літератури, учитель-методист
Кіровоградського навчально-виховного комплексу 
(гімназія-інтернат– школа мистецтв)

11. Небога Світлана Миколаївна, вчитель-мето-
дист зарубіжної літератури, "спеціаліст вищої кате-
горії", Комунальний заклад "Навчально-виховне
об'єднання І-ІІІ ступенів – “Науковий ліцей”міської
ради м. Кропивницького Кіровоградської області

12. Прокопова Тетяна Володимирівна, 
учитель зарубіжної літератури, вища категорія
Маловисківської ЗШ І-ІІІ ст. №3 Кіровоградської
області
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ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ 
ЩОДО ПРОЄКТУ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (2019) 
до Міністерства освіти і науки України 

Літературно-методичного клубу вчителів зарубіжної
літератури, Школи творчого словесника Ольги Гузь, 

творчої лабораторії «Креативний словесник»
Кіровоградської області

Зауваження і пропозиції вчителівЗауваження і пропозиції вчителів



13. Гетьман Ольга Григорівна, учитель зарубіж-
ної літератури Комунального закладу "Бобринецьке
навчально – виховне об'єднання "Навчально –
виховний комплекс "Гімназія – загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів №1”Бобринецької міської ради
Кіровоградської області, учитель вищої категорії,
учитель-методист

14. Шевченко Наталя Олександрiвна, учитель
зарубiжноi лiтератури ЗШ I-III ступенiв №4
Кiровоградськоi мiськоi ради м.Кропивницького

15. Козова Таміла Олександрівна, вчитель зару-
біжної літератури Долинської гімназії № 3, 
м. Долинської Кіровоградської області

16. Козаченко Ольга Василiвна , вчитель зару-
біжної літератури Вiльненська ЗШ I-III ст.,
Кропивницький р-н 

17. Бойко Світлана Миколаївна, вчитель зару-
біжної літератури Івангородської філії КЗ
"Олександрівське НВО 2", Олександрівський район
Кіровоградської області

18. Єрьоміна Оксана Миколаївна, вчитель
російської мови та зарубіжної літератури навчаль-
но-виховного комплексу "Кіровоградський колегі-
ум – спеціалізований загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад – центр естетичного виховання”
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області

19. Павленко Ірина Миколаївна, вчитель зару-
біжної літератури, НВК "Знам'янська ЗШ І-ІІІ ст. 2 –
ліцей”Знамянської місько ради

20. Красіцька Любов Василівна, вчитель зару-
біжної літератури КЗ "Верблюзький НВК
”Новгородківського району Кіровоградської області 

21. Ланецька Валентина Володимирівна, вчи-
тель російської мови та зарубіжної літератури
Комунального закладу «Навчально-виховне об'єд-
нання № 33 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
дошкільний навчальний 

22. Репецька Наталія Анатоліївна, вчитель зару-
біжної літератури комунального закладу
"Навчально-виховне об'єднання №33
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний
навчальний заклад Кіровоградської міської ради 

23. Мєркунова Надія Олексіївна, учитель зару-
біжної літератури ЗШ №3 виконавчого комітету
Помічнянської міської ради Добровеличківського
району Кровоградської області

24. Жигунова Альона Сергіівна, вчитель зару-
біжноі літератури КЗ “Петрівське НВО” загальноос-
вітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія” Петрівськоі рай-
онноі ради

25. Жигалюк Алла Леонідівна, вчитель зарубіж-
ної літератури КЗ "Бобринецьке навчально – вихов-
не об’єднання « НВК« Гімназія – загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №1 »

26. Циганкова Людмила Юріївна, вчитель англій-
ської мови та зарубіжної літератури Торговицького
НВО, Торговицької Загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Новоархангельського району, Кіровоградської
області.

27. Федієнко Тетяна Іванівна, вчитель 
зарубіжної літератури комунального закладу
«Первозванівське навчально-виховне об'єднання
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний

навчальний заклад» Кіровоградського району
Кіровоградської області

28. Смирнова Наталія Борисівна, вчитель зару-
біжної літератури і англійської мови комунального
закладу "Навчально-виховне об'єднання
"Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. №1 –
дитячий юнацький центр "Перлинка”
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області"

29. Аброскiна Олена Вiталiiвна, вчитель зарубiж-
ноi лiтератури КЗ «НВО 25 «Загальноосвiтня школа
l-lll ступенiв, природничо-математичний лiцей,
центр позашкiльного виховання «Лiра»
Кiровоградськоi мiськоi ради Кiровоградськоi
областi м. Кропивницький

30. Головата Аліна Іванівна, заступник директо-
ра з виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури
опорного навчального закладу "Мошоринська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Знам'янської
районної ради Кіровоградської області"

31. Моклюк Тетяна Миколаївна вчитель зарубіж-
ної літератури Перчунівського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Добровеличківського
району Кіровоградської області

32. Гришанович Леся Сергіївна вчитель зарубіж-
ної літератури філії Комишуватськоі загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраінського району
Кіровоградської області «Новоєгорівська загально-
освітня школа»

33. Шитель Аліна Володимирівна вчитель укра-
їнської мови та літератури, зарубіжної літератури
Олексіївської ЗШ l-lll ступенів Бобринецького райо-
ну Кіровоградської області

34. Покалюхіна Тетяна Володимирівна, вчитель
української мови та літератури. Комунальний
заклад "Навчально-виховне об'єднання №35,
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний
центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області"

35. Костиря Світлана Георгіївна, вчитель зарубіж-
ної літератури Червонокам'янського НВО "загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний
заклад - позашкільний центр” Олексадрійської рай-
онної ради Кіровоградської області

36. Панченко Надiя Василiвна, вихователь,
Кiровоградський навчально-виховний комплекс
(гiмназiя-iнтернат-школа мистецтв) м.
Кропивницький

37. Кононова Галина Михайлівна, вчитель зару-
біжної літератури КЗ "Бережинська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів”Кропивницької районної ради
Кіровоградської області

38. Вайпан Наталія Євгенівна, учитель україн-
ської мови та літератури Скалівсько-Хутірської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Новоархангельского НВО N2 Новоархангельскої
районної ради Кіровоградської області

39. Новікова Оксана Вікторівна, викладач зару-
біжної літератури і російської мови КВНЗ
"Олександрійський педагогічний коледж імені
В.О.Сухомлинського"

40. Чернецька Вікторія Володимирівна, вчитель
зарубіжної літератури КЗ «Гімназія імені
Олександра Пушкіна Міської ради міста
Кропивницького»
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ЗВЕРНЕННЯ 
вчителів зарубіжної літератури м. Львова

щодо проєкту Державного стандарту
базової середньої освіти

У пунктах 10 і 12 проєкту Державного стан-
дарту базової середньої освіти та у додатках 1 і 2
до Державного стандарту в переліку предметів
мовно-літературної галузі пропонуємо слово
«літератури» замінити трьома словосполучення-
ми – «українська література», «зарубіжна літера-
тура», «інтегрований курс літератури відповідних
корінних народів та національних меншин і зару-
біжної літератури» – уточнивши тим самим про
які літератури йдеться. Вилучення назви предме-
ту «зарубіжна література» з переліку може при-
звести до поступового його знищення.

Ми, вчителі зарубіжної літератури м. Львова,
абсолютно згідні й підтримуємо опубліковане 13
червня 2019 року на офіційний сторінці журналу
«Зарубіжна література в школах України» у
Фейсбуці (див. https://www.facebook.com/
131226263665781/posts/2258519034269816/?ap
p=fbl) відкрите звернення педагогічної громад-
ськості України до всіх органів влади, професій-
них і громадських організацій, ЗМІ та всіх небай-
дужих щодо проєкту Державного стандарту
середньої освіти (2019).

Разом з тим вважаємо за необхідне дещо
додати. 

Розвиток освіти є інвестицією в розвиток
України. Держава, відповідно до статті 53
Конституції України (див. https://zakon.rada.
gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0%
B2%D1%80), зобов’язана забезпечувати доступ-
ність повної загальної середньої освіти, до того ж
гарантувати її якість, відповідно до статті 3
Закону України «Про освіту» (див.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19). За
цим Законом освіта є основою інтелектуального,
духовного, фізичного і культурного розвитку осо-
бистості, її успішної соціалізації, економічного
добробуту, а її метою є всебічний розвиток люди-
ни як особистості та найвищої цінності суспіль-
ства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізич-
них здібностей. Тому заклади освіти повинні
підтримувати юних громадян в отриманні ними
серед інших ще й всебічних мовно-літературних
знань, умінь, навичок, допомагати їм у розвитку
гуманістичного мислення, у формуванні їхніх
демократичних поглядів і цінностей, в удоскона-
ленні ними особистісних якостей. Про необхід-
ність всебічного розвитку здобувачів освіти гово-

риться і в проєкті Державного стандарту базової
середньої освіти (див. https://nus.org.ua/news/
mon-rozrobylo-novyj-derzhstandart-bazovoyi-
serednoyi-osvity/).

Але про яку всебічність може йти мова, якщо
об’єднати українську і зарубіжну літературу в
один предмет? Читання, дослідження і аналіз
творів української літератури та класиків світової
літератури вимагає достатнього, окремо розпо-
діленого часу. Сьогодні навчальний час серед
мовно-літературних предметів у 5-9 класах за
новими програмами розподіляється наступним
чином: українська мова – від 3,5 годин на тиж-
день у 5-6 класах до 2 годин у 8-9 класах; україн-
ська література – 2 години на тиждень, зарубіжна
література – 2 години на тиждень. У 5 класі,
наприклад, вивчається близько 40 художніх тво-
рів українських авторів і близько 23 зарубіжних, а
в 9 класі – близько 32 художніх творів українських
авторів і близько 28 зарубіжних. Кого з авторів
вилучати з програми, якщо об’єднувати ці пред-
мети: Василя Симоненка, Пантелеймона Куліша,
Зірку Мензатюк, Галину Малик, Ернеста Сетон-
Томпсона, Оскара Уайльда, Рея Бредбері, Генріка
Ібсена, Оноре де Бальзака? Донедавна світ мало
знав про Україну, але наші громадяни могли
пишатися тим, що багато знали про світ, у який
нам відкрилися двері. Це допомогло нашій дер-
жаві безболісно інтегруватися в європейську
спільноту. Невже, відокремившись від культурної,
зокрема літературної, спадщини світу, Україна
досягне успіху?

Цьогорічний результат ЗНО з української
мови і літератури – поріг «склав/не склав» подо-
лали близько 82% зареєстрованих учасників. Для
порівняння: з математики подолали цей поріг
тільки 79% зареєстрованих, а з історії України –
80%. Невже слід позбавити учнів можливості
удосконалювати свої знання з української мови,
яку вони отримують під час читання й аналізу тво-
рів зарубіжних авторів, під час дослідження внес-
ку перекладацької української школи у розвиток
світової літератури і порівняння перекладів
Миколи Лукаша, Андрія Содомори, Віктора
Морозова з мовою оригіналів? Вивчення зару-
біжної літератури збільшує шанси випускників. 

У проєкті Державного стандарту базової
середньої освіти, як і в Законі України «Про осві-
ту», названі ключові компетентності. Формування
кожної з них відбувається і на уроках зарубіжної
літератури: наші учні удосконалюють свої навич-
ки володіння українською мовою, розвиваються
як гідні громадяни України, патріоти; формують
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ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ 
вчителів зарубіжної літератури м. Львова

щодо проєкту Державного стандарту 
базової середньої освіти (2019)



свою активну громадянську позицію; розвивають
в собі шанобливе ставлення до українських тра-
дицій і традицій народів світу; оволодівають
навичками міжкультурного спілкування іноземни-
ми мовами; моделюючи процеси та ситуації з
художніх творів, удосконалюють своє логічне
мислення; набувають досвіду спілкування з при-
родою, пізнають красу навколишнього світу, усві-
домлюють взаємозв’язок усього живого на землі;
вчаться розуміти важливість гармонійних стосун-
ків для збереження здоров’я, вірити у власні здіб-
ності, цінувати переваги фізичної витривалості,
здорового способу життя; осмислюють цінність
життя, відповідальність за свої вчинки; вчаться
розуміти особливості людських характерів, роз-
різняти поняття «добро» і «зло», розуміти невід-
воротність покарання злочину, усвідомлюють
важливість духовного й емоційного збагачення
людини, краси високих почуттів, родинних зв’яз-
ків; вчаться цінувати власну свободу, ініціатив-
ність, обстоювати особисті позиції, використову-
вати народну мудрість у повсякденному житті для
ненасильницького розв’язання конфліктів; набу-
вають досвіду самозбереження і самозахисту;
вчаться розрізняти ціннісні й пересічні твори
художньої літератури, шанувати творчий спосіб
вираження і передачі ідей та смислів в різних
культурах, створювати власний інформаційно-
комунікаційний творчий простір на діючих право-
вих засадах; оволодівають навичками нестандар-
тних рішень для втілення мрії; вчаться кмітливості
й винахідливості, ініціативності і креативності;
оволодівають умінням висловлювати власну кри-
тичну думку щодо подій та явищ; усвідомлюють
необхідність набуття знань для подальшої успіш-
ної професійної діяльності та активності протя-
гом усього свого життя.

Але є те, що вирізняє цей предмет: учні отри-
мують можливість співставляти особливості
зарубіжної і української літератур, досліджувати
загальні тенденції їхнього розвитку у різні доби та
в різних напрямках, оцінювати світовий літера-
турний процес і місце у ньому українських творів,
їхню важливість для збереження загальнолюд-
ських цінностей.

Стаття 34 Конституції України гарантує кож-
ному громадянину право на свободу думки і
слова, на вільне вираження своїх поглядів і пере-
конань. А як зможе громадянин вільно висловити
свої погляди і переконання, якщо, отримуючи
середню освіту, він не буде мати достатнього
часу на розвиток усного й письмового мовлення?
Історії відомо, що коли не вистачає слів, у вирі-
шення конфліктів (як побутових, так і світових)
втручається зброя. Завдяки існуванню предмету
«Зарубіжна література» час на формування цін-
них мовленнєвих навичок (як усних, так і письмо-
вих) збільшується вдвічі.

У статті 54 Конституції України говориться:
«Держава сприяє розвиткові науки, встановлен-
ню наукових зв’язків України зі світовим співтова-
риством». А як можуть налагоджуватися зв’язки

зі світовим співтовариством, коли про світову
культуру, її історію та місце української культури у
всесвітньому процесі розвитку людства учні у
закладах середньої освіти будуть дізнаватися
лише з уроків історії? Скільки годин буде відводи-
тися саме на культуру? І чи не буде в такому
випадку обмежуватися вивчення юними грома-
дянами традицій і цінностей різних народів світу?
І чи не буде це, знову ж таки, обмеженням права
громадян України на доступність та якість освіти?
Адже саме через призму художньої літератури
учень має можливість побачити зблизька події
минулого очима літературних героїв, наблизи-
тись до розуміння історії, оцінити перспективи
сучасних світових процесів.

Європейський вибір – як мета підвищення
освітнього рівня громадян – зазначений також у
Законі України «Про освіту». У статті 6 цього
Закону серед засад державної політики у сфері
освіти названа інтеграція у міжнародний освіт-
ній та науковий простір. Невже інтеграція має
обмежити знання здобувачів освіти про світову
спільноту, вилучивши з навчальних предметів
зарубіжну літературу? Останніми десятиліттями
мода на читання захопила світ. Розвиток циф-
рових технологій, Інтернету та соцмереж став
(неочікувано для багатьох) причетним до цих
змін, оскільки полегшився доступ до літератур-
них творів на усіх континентах. На своїх сторін-
ках у соцмережах та на онлайн порталах успішні
кумири ХХІ століття друкують переліки улюбле-
них книжок, мотивуючи своїх фанатів до читан-
ня, наприклад, Біл Гейтс (див. https://ain.ua/
2016/08/21/12-lyubimyx-knig-billa-gejtsa-koto-
rye-dolzhen-prochitat-kazhdyj). А переглянувши
поради Ольги Фреймут (див. https://zaxid.net/
top5_knizhok_vid_olgi_freymut_n1291408),
Сергія Притули (див. https://zaxid.net/
top5_knizhok_vid_sergiya_prituli_n1292189), Лесі
Нікітюк (див. https://lux.fm/pyat-knig-yaki-radit-
prochitati-lesya-nikityuk_n69074) і багатьох
інших зірок українського шоу-бізнесу, ви поба-
чите назви книг багатьох відомих зарубіжних
авторів. 

І запитання наостанок. Чому досі у переліку
лауреатів Нобелівської премії немає громадяни-
на України? Можливо, варто досконаліше вивча-
ти у школах досвід зарубіжних письменників, а не
знищувати предмет «Зарубіжна література»?

Отже, варто припинити обговорення доціль-
ності/недоцільності зарубіжної літератури у
загальноосвітніх навчальних закладах України,
оскільки цей предмет є важливим для форму-
вання цінностей і необхідних для успішної само-
реалізації компетентностей, виховання відпові-
дальних громадян, які здатні до свідомого
суспільного вибору та спрямування своєї діяль-
ності на користь іншим людям і суспільству, зба-
гачення на цій основі інтелектуального, еконо-
мічного, творчого, культурного потенціалу
Українського народу, що є складовою мети осві-
ти, зазначеної у Законі України «Про освіту».
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Підписи: 
1. Батько Тетяна Володимирівна, вчитeль зарубіж-

ної літeратури першої категорії ліцею «Гроно»
Львівської міської ради.

2. Бойко Ірина Микоолаївна, вчитeль зарубіжної
літeратури вищої категорії СЗШ № 77 м. Львова з
поглибленим вивченням економіки і управлінської
діяльності, вчитeль-мeтодист, переможець Львівської
міської програми «Успішний педагог – 2015».

3. Верещинська Світлана Вікторівна, вчитель зару-
біжної літeратури вищої категорії СЗШ № 98 м. Львова,
старший вчитель.

4. Власова Ольга Едуардівна, вчитель вчитeль
зарубіжної літeратури вищої категорії, заступник
директора з навчально-виховної роботи ліцею № 75 ім.
Лесі Українки Львівської міської ради, вчитель-мето-
дист.

5. Галамай Наталія Станіславівна, вчитель зарубіж-
ної літeратури вищої категорії Львівської правничої
гімназії, старший вчитель, лауреат конкурсу «Вчитель
року – 2011», керівник методичного об’єднання вчите-
лів зарубіжної літератури Шевченківського та
Залізничного районів.

6. Герич Галина Богданівна, вчитель зарубіжної
літератури вищої категорії СЗШ № 27 ім. Героя
Небесної Сотні Юрія Вербицького м. Львова.

7. Глібовeцька Євгенія Іванівна, вчитель зарубіжної
літератури вищої категорії середньої загальноосвіт-
ньої школи № 90 м. Львова, вчитель-методист.

8. Горбаль Іванна Володимирівна, вчитeль зарубіж-
ної літeратури першої категорії СЗШ № 41 м. Львова.

9. Гринчук Надія Богданівна, вчитель вчитeль зару-
біжної літeратури вищої категорії СЗШ № 65 м. Львова,
вчитель-методист.

10. Гупало Ірина Орестівна, вчитeль зарубіжної
літeратури другої категорії Львівського художнього
ліцею Львівської міської ради.

11. Джангобекова Тетяна Анатоліївна, вчитель
зарубіжної літератури вищої категорії ліцею № 51 ім. І.
Франка Львівської міської ради, вчитель-методист. 

12. Дикало Зоряна Ігорівна, вчитель зарубіжної
літератури першої категорії Львівської академічної гім-
назії при НУ «Львівська Політехніка». 

13. Дітчук Олена Олександрівна, вчитель зарубіж-
ної літeратури вищої категорії СЗШ № 77 м. Львова з
поглибленим вивченням економіки і управлінської
діяльності, вчитeль-мeтодист, переможець ІІ і лауреат
ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педа-
гогічних працівників позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості – 2017» у номінації «Керівник гур-
тка – 2017».

14. Жажу Людмила Володимирівна, вчитель зару-
біжної літератури вищої категорії ЗЗСО № 87 ім. Ірини
Калинець Львівської міської ради, старший вчитель. 

15. Жеребецька Ірина Борисівна, вчитель зарубіж-
ної літeратури вищої категорії середньої загальноос-
вітньої школи № 90 м. Львова, вчитель-методист.

16. Ігнатенко Ірина Іванівна, вчитель вчитeль зару-
біжної літeратури першої категорії СЗШ № 68 м.
Львова.

17. Казмирчук Алла Іванівна, вчитель зарубіжної
літeратури вищої категорії гімназії «Надія» Львівської
міської ради, вчитeль-мeтодист.

18. Коровайник Ірина Миронівна, вчитель зарубіж-
ної літератури вищої категорії Львівської академічної
гімназії при НУ «Львівська Політехніка».

19. Костишак Уляна Іванівна, вчитель зарубіжної
літератури-спеціаліст ліцею міжнародних відносин ім.
В. Стуса Львівської міської ради.

20. Коцаба Тамара Олексіївна, вчитель вчитeль
зарубіжної літeратури вищої категорії СЗШ № 30 м.
Львова, старший вчитель.

21. Крупич Людмила Миронівна, вчитель зарубіж-
ної літeратури вищої категорії СЗШ № 1 м. Львова,
вчитeль-мeтодист.

22. Лапіна Людмила Іванівна, вчитель зарубіжної
літератури першої категорії Львівської академічної гім-
назії при НУ «Львівська Політехніка». 

23. Лепська Тетяна Зіновіївна, вчитель зарубіжної
літератури вищої категорії Львівської лінгвістичної гім-
назії, старший вчитель.

24. Макарчук Ніна Андріївна, вчитель зарубіжної
літeратури вищої категорії ліцею № 93 Львівської
міської ради.

25. Матвійчук Уляна Дмитрівна, вчитeль зарубіжної
літeратури Львівської правничої гімназії.

26. Мрачковська Галина Михайлівна, вчитель зару-
біжної літeратури вищої категорії СЗШ № 23 м. Львова,
методист Львівського НМЦО, вчитeль-мeтодист.

27. Мурзо Тетяна Євгеніївна, вчитель вчитeль зару-
біжної літeратури вищої категорії Львівської гімназії
«Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов,
вчитель-методист.

28. Нагусько Надія Єгорівна, вчитель зарубіжної
літератури вищої категорії СЗШ № 62 м. Львова з
поглибленим вивченням іноземних мов, вчитель-мето-
дист. 

29. Овсянникова Оксана Іванівна, вчитель зарубіж-
ної літератури вищої категорії Львівської класичної гім-
назії при ЛНУ ім. І. Франка, старший вчитель.

30. Одинцова Тетяна Геннадіївна, вчитeль зарубіж-
ної літeратури вищої категорії ліцею № 93 Львівської
міської ради, вчитeль-мeтодист.

31. Павлюк Наталія Іванівна, вчитель вчитeль зару-
біжної літeратури вищої категорії СЗШ № 78 м. Львова,
старший вчитель.

32. Падалка Марія Євгeніївна, вчитель зарубіжної
літератури вищої категорії середньої загальноосвіт-
ньої школи № 90 м. Львова, вчитель-методист.

33. Платниш Наталія Василівна, вчитель вчитeль
зарубіжної літeратури вищої категорії СЗШ № 100 м.
Львова, старший вчитель.

34. Поломана Тетяна Михайлівна, вчитель зарубіж-
ної літератури вищої категорії СЗШ № 66 м. Львова,
старший вчитель. 

35. Процик Ярослава Ярославівна, вчитель зару-
біжної літератури вищої категорії вечірньої школи
ЗЗСО № 55 м. Львова, старший вчитель.

36. Росса Оксана Василівна, вчитель зарубіжної
літератури ліцею «Гроно» Львівської міської ради.

37. Сeмeнина Оксана Зіновіївна, вчитель зарубіж-
ної літeратури вищої категорії гімназії «Тривіта»
Львівської міської ради.

38. Сироїшко Любов Іванівна, вчитель зарубіжної
літератури вищої категорії СЗШ № 36 м. Львова, стар-
ший вчитель.

39. Соловйова Олена Вікторівна, вчитель зарубіж-
ної літератури вищої категорії СЗШ № 48 м. Львова,
старший вчитель.

40. Стадник Лідія Степанівна, вчитель зарубіжної
літератури вищої категорії ЗЗСО № 55 м. Львова.

41. Тимощук Любов Стефанівна, вчитель зарубіж-
ної літeратури вищої категорії СЗШ № 92 м. Львова,
старший вчитель.

42. Тюльдюкова Наталя Олексіївна, вчитель зару-
біжної літератури вищої категорії ліцею міжнародних
відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради, старший
вчитель.
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43. Хабарова Оксана Степанівна, вчитель вчитeль
зарубіжної літeратури вищої категорії ліцею № 94
Львівської міської ради, вчитель-методист, відмінник
освіти України. 

44. Холявка Леся Франківна, вчитель зарубіжної
літератури першої категорії ЗЗСО № 87 ім. Ірини
Калинець Львівської міської ради. 

45. Цимбалюк Наталія Йосипівна, вчитель вчитeль
зарубіжної літeратури вищої категорії СЗШ № 65 м.
Львова, старший вчитель.

46. Цюк Ольга Михайлівна, вчитель зарубіжної
літератури вищої категорії ЗЗСО № 55 м. Львова.

47. Черняхівська Наталія Миронівна, вчитeль зару-

біжної літeратури вищої категорії СЗШ № 65 м. Львова,
вчитель-методист.

48. Чумакевич Ольга Вікторівна, вчитель зарубіж-
ної літeратури вищої категорії ліцею № 75 ім. Лесі
Українки Львівської міської ради.

49. Якубова Людмила Устинівна, вчитель вчитeль
зарубіжної літeратури вищої категорії ліцею № 75 ім.
Лесі Українки Львівської міської ради, старший вчи-
тель. 

50. Ялтанець Тетяна Леонідівна, вчитель вчитeль
зарубіжної літeратури вищої категорії СЗШ № 43 м.
Львова, вчитель-методист, переможець ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2001». 

Зауваження та пропозиції до проєкту
Державного стандарту базової середньої освіти
від учителів зарубіжної літератури
Олександрівського району Кіровоградської
області (витяг з протоколу №5 від 20.06.1919
року засідання методоб'єднання вчителів зару-
біжної літератури Олександрівського району
Кіровоградської області):

1. Вважаємо, що реформування базової
середньої освіти потребує особливого виваже-
ного підходу, заснованого на сучасних наукових
досягненнях педагогіки.

2. Враховуючи особливу роль сучасної шкіль-
ної літературної освіти у формуванні особистості
громадянина України, а також з огляду на приорі-
тети розвитку нашої держави як європейської
країни, пропонуємо конкретизувати перелік ком-
понентів мовно-літературної галузі введенням
зарубіжної літератури як одної із окремих
обов’язкових складових даної галузі освіти.

3. Наголошуємо на важливості забезпечення
прозорості й професійності в процесі прийняття
остаточного рішення щодо проєкту
Держстандарту.

Дане звернення підтримують всі 14 учителів
зарубіжної літератури та методист РМК

1. Левченко Л.В., методист
Олександрівського РМК 

2. Бойко С.М., вчитель зарубіжної літератури
Івангородської філії КЗ «Олександрівське НВО
№2», вчитель вищої категорії, старший вчитель 

3. Шевченко Т.І., вчитель зарубіжної літерату-
ри Несватківської філії КЗ «Олександрівське НВО
№2», вчитель вищої категорії, вчитель-методист,
Відмінник народної освіти 

4. Глушина Н.Л., вчитель зарубіжної літерату-
ри Олександрівської філії КЗ «Олександрівське
НВО №1», вчитель вищої категорії, старший вчи-
тель, Відмінник народної освіти

5. Козакова О.А., вчитель зарубіжної літерату-
ри Михайлівської ЗШ І-ІІІ ст. КЗ «Михайлівське
НВО №2», вчитель вищої категорії

6. Воропай Н.І., вчитель зарубіжної літератури
Олександрівського НВК КЗ «Олександрівське
НВО №2», вчитель вищої категорії, старший вчи-
тель, Відмінник народної освіти

7. Рябко Н.М., вчитель зарубіжної літератури
філії КЗ «Олександрівське НВО №1», вчитель вчи-
тель вищої категорії 

8. Згарська Л.А., вчитель зарубіжної літерату-
ри Бірківської філії КЗ «Олександрівське НВО
№2», вчитель І категорії

9. Хоменко С.В., вчитель зарубіжної літерату-
ри Староосотської філії КЗ «Олександрівське
НВО №1», вчитель І категорії

10. Півторак Л.А., вчитель зарубіжної літера-
тури Голиківської філії КЗ «Красносілківське
НВО», вчитель І категорії

11. Поцелуйко Т.О., вчитель зарубіжної літе-
ратури вчитель зарубіжної літератури
Олександрівського НВК КЗ «Олександрівське
НВО №2», вчитель І категорії

12. Рожкова Л.В., вчитель зарубіжної літера-
тури Лісівської філії КЗ «Михайлівське НВО», вчи-
тель І категорії

13. Кучуєва Л.О., вчитель зарубіжної літерату-
ри Красносілківської ЗШ І-ІІІ ст. КЗ
«Красносілківське НВО», вчитель І категорії

14. Петрухнова Т.В., вчитель зарубіжної літе-
ратури Цвітненської філії КЗ «Красносільське
НВО», вчитель І категорії

15. Болюк Л.А., вчитель зарубіжної літератури
Новоосотської філії КЗ «Олександрівське НВО
№1», вчитель ІІ категорії
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Засідання методичного об’єднання 
вчителів зарубіжної літератури Олександрівського

району Кіровоградської області. 
Зауваження та пропозиції до проєкту 

Державного стандарту базової середньої освіти 



Словесники, освітяни, учні, батьки, шкільні бібліотекарі, випускники закладів загальної середньої
освіти Золотоніського району Черкаської області уважно ознайомилися і обговорили проєкт
Державного стандарту базової середньої освіти. Ми прийшли до однієї думки, що сьогодні Україна
має досить багато культурних контактів, але різко падає культура читання, що викликає закриття
дитячих журналів, знижує друковану продукцію газет, україномовної художньої літератури. Проте ми
розуміємо, що у цих складних реаліях наша Україна випередили своїх сусідів, бо маємо курс вивчення
європейських і світових літератур. Ось чому переконані, що у новий Державний стандарт має увійти
два окремі курси – зарубіжна література та українська літератури, а у закладах з вивченням мов корін-
них народів і національних меншин і література цих народів. Вважаємо, що сьогодні не той час, щоб
інтегрувати ці предмети. Завважимо, що самостійність предметів «зарубіжна література» та «укра-
їнська література» дають можливість краще зрозуміти самодостатність і особливості розвитку укра-
їнської літератури. Зі всього сказаного, пропонуємо до п. 12 про мовно- літературну освітню галузь
до переліку – українська мова, мови відповідних корінних народів і національних меншин, літератури
додати ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. У цьому зв’язку зазначаємо, що у додатку 1 до Державного стандар-
ту «Вимоги обов’язкових результатів навчання здобудовачів з мовно-літературної галузі (українська
мова, мови відповідних корінних народів та національних меншин, літератури) додати ЗАРУБІЖНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ. 

Усім цим зумовлюється, що курс зарубіжної літератури у базовій середній школі – прилучення
учнів до кращих здобутків світової літератури та культури, формує багатогранну, інтелектуально й
естетично розвиненої особистості, а також якостей громадянина України, мешканця планети Земля
та Всесвіту. 

Підписи
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Відкритий лист 
словесників, освітянської та батьківської громади

Золотоніського району Черкаської області 
щодо громадського обговорення проекту 

Державного стандарту базової середньої освіти (2019)

1. Логінов Андрій Юрійович, учитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель- методист Вознесенської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського району Черкаської обл. 

2. Рідько Алла Миколаївна, учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель, директор
Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського району Черкаської обл. 

3. Орап Ірина Вікторівна, вчитель другої кваліфікаційної категорії, учитель географії, заступник директора з
навчально-виховної роботи Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського району
Черкаської обл. 

4. Шкрьобка Наталія Борисівна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель, учитель англій-
ської мови та літератури Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського району Черкаської
обл.

5. Солоденко Євгенія Вікорівна, педагог- організатор Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніського району Черкаської обл. 

6. Ісаєнко Надія Миколаївна, вчитель 2 класу Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніського району Черкаської обл. 

7. Бондаренко Юлія Володимирівна, вчитель 1 класу Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніського району Черкаської обл.

8. Суслова Валентина Іванівна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель 4 класу Вознесенської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського району Черкаської обл. 

9. Кара Тетяна Михайлівна, соціальний педагог Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Черкаської обл. 

10. Кошик Людмила Миколаївна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель хімії та образотворчого
мистецтва Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської обл. 

11. Гончар Світлана Дмитрівна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель української мови та літера-
тури Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського району Черкаської обл. 

12. Поддірьогін Віталій Григорович, учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель Вознесенської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського району Черкаської обл. 

13. Гнатіва Світлана Павлівна, мати учениці 7 класу Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніського району Черкаської обл.

14. Жук Ніна Анатоліївна, мати учня 9 класу Жука Влада Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніського району Черкаської обл. 



15. Цимбал Альона Станіславівна, мати учениця 4 класу Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніського району Черкаської обл. 

16. Велигорська Олександра Ярославівна, мати випускників 2015 року Вознесенської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Золотоніського району Черкаської обл. 

17. Радченко Ірина Іванівна, мати учнів 3, 5, 7, 8 класів Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніського району Черкаської обл. 

18. Журба Наталія Василівна, шкільний бібліотекар Вознеснької Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Черкаської обл. 

19. Москаленко Тетяна Миколаївна, вчитель історії та хімії, заступник директора з навчально-виховної робо-
ти, вчитель- методист, заслужений учитель України Богуславецького навчально- виховного комплексу «загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» імені Михайла Максимовича Золотоніської рай-
онної ради Черкаської обл. 

20. Гмиря Людмила Олександрівна, вчитель математики Богуславецького навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» імені Михайла Максимовича
Золотоніської районгї ради Черкаської обл. 

21. Тетяна Олександрівна, вчитель української мови та літератури та історії Богуславецького навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» імені Михайла
Максимовича Золотоніського району Черкаської обл. 

22. Мартиненко Лариса Григорівна, вчитель біології Богуславецького навчально-виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступеніва - дошкільний навчальний заклад» імені Михайла Максимовича
Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

23. Іванова Валетина Іванівна, шкільний бібліотекар Богуславецького навчально- виховного комплексу
«загальносвітнія школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» імені Михайла Максимовича
Золотоніського районно ради Черкаської обл. 

24. Головка Людмила Миколаївна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури
Богіславецького навчально- виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний наачальний
заклад» імені Михайла Максимовича Золотоніського районної ради Черкаської обл. 

25. Джура Юлія Миколаївна, вчитель початкових класів Богуславецького навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступені в- дошкільний навчальний заклад» імені Михайла Максимовича
Золотоніського району Черкаської обл. 

26. Бондар Віра Миколаївна, вчитель української мови та літератури, директор Богуславецького навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» імені Михайла
Максимовича Золоніської районної ради Черкаської обл. 

27. Верещака Оксана Василівна, вчитель географії Богіславецького навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» імені Михайла Максимовича
Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

28. Озірська Анна Анатоліївна, вчитель англійської мови Богуславецького навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» імені Михайла Максимовича Золоніської
районної ради Черкаської обл. 

29. Сімяниста Валетина Михайлівна, мати учениці 8 класу, технічний працівник ( прибиральниця)
Богуславецького навчально- виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний
заклад» імені Михайла Максимовича Золотоніського району Черкаської обл. 

30. Бакай Катерина Володимирівна, вчитель біології Домантівського навчально- виховного комплексу «загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

31. Гавриш Наталія Федорівна, вчитель початкових класів Домантівського навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний гавчльний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської
обл. 

32. Федотова Юлія Вікторівна, мати учениці 7 класу Доимантівського навчально-виховного комплексу
«загальноосвітня щкола І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської
обл. 

33. Голосій Альона Миколаївна, мати учня 7 класу Домантівського навчально – виховного комплексу «загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

34. Черес Катерина Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Домантівського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської рай-
онної ради Черкаської обл. 

35. Пошивайло Тетяна Миколаївна, мати учня 11 класу Домантівського навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської
обл. Пошивайла Богдана.

36. Пампушко Наталія Петрівна, вчитель зарубіжної літератури Домантівського навчально- виховного ком-
плексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради
Черкаської обл. 

37. Осередько Ліна Григорівна, вчитель англійської мови Домантівського навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської
обл. 

38. Ярилко Вікторія Миколаївна, мати учениці 5 класу Домантівського навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської
обл. Покришки Єви.

39. Плахтій Інна Іванівна, мати учня 10 класу Домантівського навчально- виховного комплексу «загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл. 
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40. Скорик Людмила Анатоліївна, мати учениці 7 класу Домантівського навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської
обл. Скорик Владислави. 

41. Комиш Віра Іванівна, шкільний бібліотекар та вчитель російської мови Домантівського навчально- вихов-
ного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної
ради Черкаської обл. 

42. Комиш Інна Володимирівна,мати учениці 1 класу Домантівського навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської
обл. 

43. Карюк Руслана Миколаївна,вчитель історії та трудового навчання Домантівського навчально- виховного
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради
Черкаської обл. 

44. Карюк Микола Андрійович, учитель музичного мистецтва Домантівського навчально- виховного комплексу
«загальносвітні школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Чекраської обл. 

45. Садівська Ганна Іванівна, учитель правознавства Домантівського навчально- виховного комплексу «загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районої ради Черкаської обл. 

46. Бебко Валентина Миколаївна, вчитель української мови та літератури Домантівського навчально- вихов-
ного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної
ради Черкаської обл.

47. Муржак Олена Володимирівна, мати учня 5 класу Домантівського навчально- виховного комплексу «загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл.

48. Шульга Захар Петрович, випускник Домантівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

49. НІколенко Сергій Анатолійович,батько учениці 6 класу Домантівського навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської
обл. Ніколенка Сергія.

50. Харченко Світлана Василівна, мати учениці 5 класу Домантіського навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської
обл. Харченко Надії.

51. Гречун Світлана Григорівна, вчитель зарубіжної літератури, першої кваліфікаційної категорії Подільського
навчально- виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад»
Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

52. Коляда Юлія Олегівна, випускниця 2015 року Подільського навчально- виховного комплексу «загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

53. Гуліч Л.П.,вихователь дошкільного навчального закладу Подільського навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл.

54. Приходько Т.І., вихователь дошкільного навчального закладу Подільського навчально- виховного ком-
плексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради
Черкаської обл.

55. Сіренко В. В., випускниця 2019 року Подільського навчально- виховного комплексу «загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

56. Руденко С. В., випускниця 2019 року Подільського навчально- виховного комплексу «загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районої ради Черкаської обл. 

57. Кравченко Р. А.,випускник 2019 року Подільського навально- виховного комплексу «загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

58. Дуброва Т. В., учитель музичного мистецтва, бібліотекаря Подільського навчально- виховного комплексу
«загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

59. Кухарчик Л. В., мати випускниці 2018 року Кухарчик Т. Подільського навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступені- дошкільний навчальний закла» Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

60. Булгакова А.В.,мати учня 1 класу 1 класу Подільського навчально- виховного комплексу «загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

61. Магеровська О. М.,вчитель біології Подільського навчально- виховного комплексу «загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золттоніської районної ради Черкаської обл.

62. Шестопал Оксана П., мама учениці 1 класу Подільського навчально-виховного комплексу «загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл.

63. Пономаренко Алла Валеріївна, мама учениці 1 класу Подільського навчально- виховного комплексу
«загальноосвітні школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської
обл. 

64. Тарасенко Людмила Миколаївна, мама учениці 1 класу Подільського навчально- виховного комплексу
«загадльносвітня школа І-ІІІ ступеніва- дошкільний навчальний заклад» Черкаської обл. 

65. Бунь Людмила Дмитрівна, мама учня 5 класу Подільського навчально- виховного комплексу «загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

66. Шилова Світлана Миколаївна, мати учениці 7 класу Подільського навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської
обл. 

67. Лазаренко Артем,випускник 2016 року Подільського навчально- виховного комплексу «загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів - дошкільного навчального закладу» Золотоніської районної ради Черкаської обл.

68. Балута Лариса Павлівна, мама учениці 6 класу Подільського навчально-виховного комплексу «загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл.
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69. Білокінь Світлана Григорівна, мати учнів 5, 9, 11 класу Подільського навчально- виховного комплексу «загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

70. Інна Василівна, мама учнів 5, 8, 9 класів Подільського навчально- виховного комплексу «загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл.

71. Кравченко Вікторія Михайлівна, мама учнів 8, 9 класів Подільського навчально- виховного комплексу
«загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради
Черкаської обл. 

72. Назарко лілія Сергіївна, вчитель української мови та літератури Подільського навчально- виховного ком-
плексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради
Черкаської обл. 

73. Ганзюк Галина Анатоліївна, шкільний бібліотекар Подільського навчально - виховного комплексу «загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золтоніської районної ради Черкаської обл. 

74. Семенело Катерина Миколаївна, вчитель початкових класів другої кваліфікаційної категорії Подільського
навчально- виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклал»
Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

75. Гавриленко Олена Сергіївна, вчитель англійської мови Подільського навчально – виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золтоніської районної ради Черкаської обл. 

76. Стеблина Світлана Юріївна, вчитель початкових класів Подільського навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Золтоніської районної ради Черкаської обл. 

77. Божок Яна Сергіївна, випускниця 2019 року Драбівецького навчально- виховного комолексу «загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської бласті. 

78. Шульга Надія Іванівна, вчитель біології Драбівецького навчально- виховного комплексу «загальноосвітнь-
ої школи І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

79. Пиріг Анатолій Миколайович, вчитель трудового навчання Драбівецького навчально- виховного комплек-
су «загадноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської
обл.

80. Мархоцька Леся Андріївна, мама Праведника Олександра, учня 7 класу Драбівецького начально- вихов-
ного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної
ради Черкаської обл. 

81. Космініна Поліна Василівна, учитель- методист, учитель української мови та літератури Драбівецького
навчально- виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад»
Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

82. Дзюбло Наталія Олексіївна, мама Дзюбло Ярославна, учениця 10 класу Драбівецького навчально- вихов-
ного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної
ради Черкаської обл. 

83. Козинець Надія Вассилівна, мама Козинця Єгора, учня 5 класу, Драбівецького навчально- виховного ком-
плекса «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотніської районної ради
Черкаської обл.

84. Гладка Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури віщої кваліфікаційної категорії Драбівецького
навчально- виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад»
Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

85. Стельмах Людмила Миколаївна, мама Стельмаха Богдана, учня 11 класу Драбівецього навчально-вихов-
ного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної
ради Черкаської обл.

86. Шарапа Оксана Михайлівна, вчитель початкових класів Драбівецького навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня кола І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської ради Черкаської обл. 

87. Крупська Наталія Петрівна, вчитель початкових класів Драбівецького навчально- виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районої ради Черкаської обл. 

88. Король Аліна Миколаївна, мама учня 5 класу Драбівецького навчально- виховного комплексу «загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл.
Короля Кирила. 

89. Булавецька Олена Родіонівна, медична сестра Драбівецького навчально- виховного комплексу «загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золоонвської районної ради Черкаської обл. 

90. Мархоцька Тетяна Миколаївна, мама учениці 9 класу Драбівецького навчально- виховного комплексу
«загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської
обл. Козак Дарії

91. Кроха Людмила Іванівна, мама учня 5 класу Драбівецького навчально- виховного комплексу «загально-
освітня щкола І-ІІІ стуненів- дошкільний наачальний заклад «Золотоніської районної рали Черкаської обл. Крохи
Максима. 

92. Передірій Людмила Олександрівна, мама випускника 2019 року Драбівецького навчально- виховного
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради
Черкаської обл. 

93. Терехова Ірина Миколаїнв, мама учня 8 класу Драбівецького навчально- виховного комплексу «загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад «Золотоніської районної ради Черкаської обл.
Телятника Віталія. 

94. Денисенко Ольга Олександрівна, учитель зарубіжної літератури Гельмязівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

95. Ілляшкенко Ольга Леонідівна, вчитель початкових класів Гельмязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Золотоніського району Черкаської обл. 
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96. Різник Аліна Григорівна, вчитель юіологіх та хімії Гельмязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

97. Міц Олександр Олександрович, учитель інформатики Гельмязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-
нів Золотоніського району Черкаської обл. 

98. Василь Васильович, вчитель технологій Гельмязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніського району Черкаської обл. 

99. Сердюк Ірина Миколаївна, вчитель початкових класів Гельмязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-
нів Золотоніського району Черкаської обл. 

100. Кобзаренко Надія Григорівна, заступник директора з виховної роботи Гельмязівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Золотоніського району Черкаської обл. 

101. Лісова Ірина Олександрівна, вчитель англійської мови Гельмязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Золотоніської району Черкаської обл.

102. Сушко Наталія Олександрівна, вчитель української мови літератури Гельмязівської загальносвітньої-
школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної рали Черкаської обл. 

103. Хроль Валентина Олександрівна, вчитель початкових класів Гельмязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Золотоніської району Черкаської обл. 

104. Сокирко Олена Іванівна, вчитель української мови і літератури Гельмязівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Золотніського району Черкаської обл. 

105. Кобзаренко Валентина Григорівна, вчитель зарубіжної літератури, української мови та літератури
Гельмязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського району Черкаської обл. 

106. Денисенко Олександр Віталійович, учитель історії та правознавства, старший учитель, директор
Гельмязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної рали Черкаської обл. 

107. Гусейнова Ольга Вікторівна, соціальний педагог Гельмязівської загальноосвітньої щколи І-ІІІ стуненів
Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

108. Міц Валентина Іванівна, учитель математики Гельмязівської загальноосвітньої щколи І-ІІІ ступенів
Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

109. Хлипа Андрій Миколайович, учитель фізичної культури Гельмязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

110. Малимон Тетяна Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Гельмязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

111. Саповатова Валентина Іванівна, вчитель Гельмязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

112. Плита Євгенія Анатоліївна, вчитель англійської мови Гельмязівської щагальносвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

113. Юрчук Катерина Ігорівна, учитель фізичної культури Гельмязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

114. Бараніченко Леся Ярославівна,учитель української мови Гельмязіської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

115. Труневич Галина Олександрівна, вчитель фізики Гельмязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

116. Кулик В.П., учитель української мови та літератури, директор школи, учитель вищої кваліфікаційної кате-
горії, старший учитель Хрущівського навчально- виховного комплексу «загальноосвітня щкола І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад » Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

117. Заярна А. Ф., учитель початкових класів, спеціаліст, старший учитель Хрущівського навчально- виховно-
го комплексу Золотоніської районної ради Черкаської обл. 

118. Горб В. В., учитель початкових класів, вищої кваліфікаційної категорії Хрущівського навчвльно- виховно-
го комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради
Черкаської обл., старший учитель. 

119. Розпутня Н. І., учитель початкових класів, вищої кваліфікаційної категорії Хрущівського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний начальний заклад» Золотоніської район-
ної ради Черкаської обл. 

120. Сукач Н. М., учитель початкових класів, вищої кваліфікаційної категорії Хрущівського навчально-вихов-
ного комплексу «загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної
ради Черкаської обл., старший учитель.

121. Регурецька Л. М., учитель зарубіжної літератури, першої кваліфікаційної категорії Хрущівського
навчально- виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний наачальний заклад»
Золотоніської районної ради Черкської обл. 

122. Потєхіна К. І., педагог-організатор, учитель вищої кваліфікаційної категорії Хрущівського наачально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золтоніської район-
ної ради Черкаської обл. 

123. Моторна Р. М., учитель історії, вищої кваліфікаційної категорії Хрущівського навчально- виховного ком-
плексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районої ради
Черкаської обл. 

124. Кулик Ю.М. вчитель історії, перша кваліфікаційна категорія Хрущівського навчально- виховного ком-
плексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради
Черкаської обл. 

125. Полякова Н. М., учитель української мови та літератури вчитель першої кваліфікаційної категорії
Хрущівського навчально- виховного комплексу «загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний
заклад» Золотоніської районної ради Черкаської обл. 
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126. Петренко Світлана Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Золотоніського району Черкаської обл., першої кваліфікаційна категорія. 

127. Дахно Надія Станіславівна, вчитель української та зарубіжної літератур Піщанської загальносвітньоїшко-
ли І-ІІІ ступенів Золотоніського району Черкаської обл., ІІ категорія. 

128. Гразіон Лілія Олександрівна, вчитель англійської мови Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніського району Черкаської обл., ІІ категорія. 

129. Новак Світлана Миколаївна, мама учениці 9 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніського району Черкаської обл. 

130. Ковтун Ніна Олександрівна, мама учня 9 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніського району Черкаської обл.

131. Харченко Тетяна, учениця 11 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського
району Черкаської обл. 

132. Скрипник Анна,учениця 11 класу Піщанської Загальносвітньоїшколи І-ІІІ ступенів Золотоніського району
Черкаської обл. 

133. Антонова Марина, учениця 11 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського
району Черкаської обл. 

134. Шиси Вікторія, учениця 11 класу Піщансько загальносвітньоїшколи І-ІІІ ступенів Золотоніського району
Черкаської обл. 

135. Синько Владислав, учень 11 Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського району
Черкаської обл. 

136. Романенко Ігор, учень 11 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського району
Черкаської обл. 

137. Осипенко Марина Григорівна, мама учня 8 класу Осипенка Максима Піщанської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Золотоніського району Черкської обл. 

138. Грицай Ігор, учень 11 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотніського району
Черкаської обл. 

139. Луцик Євгеній, учень 11 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського району
Черкаської обл. 

140. Євтушевський Микола, учень 11 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського
району Черкаської обл.

141. Неумейков Олександр, учень 11 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського
району Черкаської обл. 

142. Плохута Богдан, учень 11 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського району
Черкаської обл. 

143. Манжула Олексій, учень 11 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського рай-
ону Черкаської обл. 

144. Артеменко Арсен, учень 11 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотніського району
Черкаської обл.

145. Муха Тетяна Василівна, мама учня 1о класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніського району Черкаської обл. 

146. Козарь Тетяна Миколаївна, мама учениця 10 класу Козарь Оксани Піщанської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Золотоніського району Черкаської обл. 

147. Мірча Ірина МиколаЇвна, вчитель російської мови Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніськоого району Черкаської обл. 

148. Харченко Ірина Олексіївна, мама учениця 8 класу Харченко Юлії Піщанської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Золотоніського району Черкаської обл.

149. Сарапіна Крістіна, учениця 9 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської рай-
онної ради Черкаської обл. 

150. Луніна Людмила Миколаївна, практичний психолог Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотоніського району Черкаської обл. 

151. Мичка Оксана Грмигорівна, педагог-організатор Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Золотніського району Черкаської обл. 
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Відкрите звернення 
вчителів м. Стрий Львівської області
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вчителів зарубіжної літератури м. Суми
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«Лиш боротись значить жить», – саме ці слова
Івана Франка згадуються, коли знайомишся з
ПРОЄКТОМ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ СЕРЕД-
НЬОЇ ОСВІТИ (2019), адже розумієш, що необхід-
но ставати на герць (тільки з ким(чим)?!), щоб
відстояти найулюбленіший предмет українських
учнів – «Зарубіжну літературу».

2017 року вже стояло питання інтеграції укра-
їнської і зарубіжної літератур (тобто фактичного
знищення «Зарубіжної літератури»). Тоді наукова,
вчительська, батьківська громадськість змогла
відстояти право на існування зарубіжної літерату-
ри як окремого предмета в Типовому навчально-
му плані для 10-11 класів.

2019 рік. І знову постає необхідність виборю-
вати право наших дітей, нашого майбутнього
(найдорожчого, що є у батьків та держави), при-
лучатися до читання шедеврів світової літератури
в найкращих українських перекладах, адже в
ПРОЄКТІ Державного стандарту середньої освіти
(2019) навіть не згадується ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРА-
ТУРА, її просто не включили до переліку компо-
нентів мовно-літературної освіти: «мовно-літера-
турна (українська мова, мови відповідних
корінних народів і національних меншин; літера-
тури; українська мова та література для корінних
народів і національних меншин (для мов
Європейського союзу та кримськотатарської
мови), іншомовна освіта)». Тому вважаємо за
необхідне внести до переліку компонентів
мовно-літературної освіти зарубіжну літературу,
яка наряду з українською мовою та літературою є
україноцентричним предметом: художні твори
вивчаються в високовартісних українських пере-
кладах, відбувається інтенсивний розвиток мов-
лення учнів. На уроках зарубіжної літератури
формується сучасна, успішна, інтелектуально
розвинена, із багатим внутрішнім світом особис-
тість, здатна приймати відповідальні, виважені,
толерантні рішення, адже саме цей предмет, що
зараз стоїть перед прірвою небуття, відкриває усі
культурні надбання людства, допомагає усвідо-
мити своє «Я», сприяє самоідентифікації(через
опозиції «я» – «інше», «моя культура» – «інша
культура», «моя думка» – «думка інших»), причому
не протиставляє «моє» та «інше», а вчить поважа-
ти, знаходити спільне у відмінностях, навчає діа-
логу (і через діалог культур у тому числі).

Коли Міністерство освіти і науки України
впроваджує реформи, важливо, щоб чиновники
не тільки переносили на український ґрунт най-
кращі здобутки світових систем освіти, а й не
знищували ті унікальні, власне НАШІ надбання,
які стали можливими лише з набуттям незалеж-
ності держави в 1991році. Такою перлиною укра-

їнської системи освіти є предмет «ЗАРУБІЖНА
ЛІТЕРАТУРА». Його життя не повинно перетвори-
тися на борню (хоч Великий Каменяр і писав, що
«життя – то борня»), а спрямувати зусилля на
поступовий розвиток та вдосконалення.

Знищення «Зарубіжної літератури» – це не
просто руйнація мовно-літературної освіти
України, це деградація молодого покоління,
повернення до «совкового», «меншовартісного»
менталітету українців та замкнення у власному
культурному просторі. Щоб цього не сталося,
необхідно відстояти улюблений предмет бага-
тьох учнів!

Пропозиції
до ПРОЄКТУ Державного стандарту

середньої освіти (2019)
1. Включити до переліку компонентів мовно-

літературної освіти зарубіжну літературу як окре-
мий предмет, для чого необхідно внести зміни в
пункт10 Державного стандарту базової серед-
ньої освіти на с.5:

«10. Вимоги до обов’язкових результатів
навчання та компетентностей здобувачів освіти
визначено за такими освітніми галузями: мовно-
літературна (українська мова, мови відповідних
корінних народів і національних меншин; зару-
біжна література; літератури відповідних націо-
нальних меншин; українська мова та література
для корінних народів і національних меншин (для
мов Європейського союзу та кримськотатарської
мови), іншомовна освіта)»

2. Зазначити відповідну мету, завдання, ком-
петентності й результати навчання зарубіжної
літератури і зробити в пункті 12 на с.6 відповідні
зміни: «12. Мовно-літературна освітня галузь
охоплює українську мову, мови відповідних корін-
них народів і національних меншин, зарубіжну
літературу, літератури відповідних корінних
народів і національних меншин, українську мову
та літературу для корінних народів і національних
меншин (для мов Європейського союзу та крим-
ськотатарської мови), іншомовну освіту.

3. Внести зміни до Додатка1 Державного
стандарту в назві: «ВИМОГИ до обов’язкових
результатів навчання здобувачів освіти з мовно-
літературної освітньої галузі (українська мова,
мови відповідних корінних народів та національ-
них меншин; зарубіжна література, літератури
відповідних національних меншин;)»

4. Внести зміни до Додатока 12: додати до
інваріативного складника до мовно-літературної
галузі зарубіжну літературу з такою кількістю
годин: 5-6 класи – 140 годин, 7-9 класи – 210
годин, внісши відповідні зміни в таблиці (виділе-
но напівжирним шрифтом та підкреслено)

Як вибороти право українських учнів вивчати твори
зарубіжної літератури? 



5. Внести зміни до Додатока 13 до Державного стандарту (Базовий навчальний план базової
середньої освіти для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного
народу або національної меншини) в назві освітньої галузі: «Мовно-літературна, у тому числі україн-
ська мова і література, зарубіжна література, мова та література відповідного корінного народу або
національної меншини, та іншомовна освіта**».

Семенюк Олена Олександрівна, 
учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури загальноосвітнього навчального

закладу І-ІІІ ступенів Скандинавська гімназія м.Києва, учитель вищої категорії, учитель-методист,
лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2008» у номінації «Зарубіжна література»

Учителі зарубіжної літератури гімназії № 9 м. Кропивницького Тіхоненко Світлана
Олегівна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, Шевченко Ніна
Леонідівна, вчитель І кваліфікаційної категорії пропонують обов’язкове включення до пере-
ліку компонентів мовно-літературної галузі ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ із зазначенням відпо-
відної мети, завдань, компетентностей і результатів навчання.

Наголошують на уточненні ПРОЄКТУ та внесенні в додатки 12, 13, 14, 15, 16, 17 Базових
навчальних планів базової середньої освіти предмету ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА; акцентують
увагу на важливості забезпечення прозорості і професійності у процесі прийняття остаточ-
ного рішення щодо ПРОЄКТУ нового Державного стандарту середньої освіти, зокрема в
мовно-літературній освітній галузі.
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Назва освітньої галузі Кількість годин на рік
5-6 клас 7-9 клас разом

Мовно-літературна, у тому числі: 875 1137,5 2012,5
українська мова і література 525 647,5
зарубіжна література 140 210
іншомовна освіта 280 420
Математична 350 525 875
Природнича 210 875 1085
Соціальна і здоров’язбережувальна 70 105 175
Громадянська та історична 105 245 350
Технологічна 140 105 245
Інформатична 70 175 245
Мистецька 70 105 175
Фізкультурна* 210 315 525

2100 3587,5 5687,5
Додаткові години для вивчення предметів освітніх
галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних
консультацій та групових занять

175 157,5 332,5

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінан-
суються з бюджету (без урахування поділу на групи)

2275 3745 6020

Гранично допустиме річне навчальне навантаження
здобувачів освіти 

2065 3430 54955

Зарубіжній літературі – бути! 



Міністерство освіти і науки України
Редакція журналу «Зарубіжна література

в школах України»

Освіта в Україні потребує докорінних змін. Це
твердження не викликає сумніву. Та зміни мають
бути прогресивними, а не руйнівними. «Є злочи-
ни більші, ніж спалювати книжки, наприклад, не
читати їх», – так казав Рей Бредбері, творчість
якого ми вивчаємо на уроках зарубіжної літерату-
ри. Значення предмета «Зарубіжна література»
надважливе, навіть стратегічне: насправді це
уроки людинотворення. Лише людина, навчена
читати й аналізувати літературу, здатна мислити,
оперувати методами критичного мислення, щоб
пізнати глобальний світ та протистояти його
викликам. Читаючи кращі зразки світової скар-
бниці літератури (а саме такі внесено до програ-
ми ЗЛ), учні зможуть зробити висновки, почер-
пнути мудрі поради й досвід, які використають в
житті. Це уроки гуманізму й моральності, патріо-
тизму й самовдосконалення, тому що ми постій-
но проводимо паралелі літературних творів з
життям. Навіть якщо діти над цим не замислю-
ються, вони все одно асоціюють себе з героєм,
позитивним або негативним, і роблять висновки:
отак би я вчинив, а так ніколи не зроблю, це пра-
вильно, а оце – підло. Пригадаймо Полліанну,
героїню однойменного роману Елеонор Портер.
Дівчинка навчає нас радіти найменшим дрібни-
цям в житті, а тим більше важливий її урок – вміти
бачити в життєвих прикрощах позитив.
Проблеми самореалізації в підлітковому віці ми
обговорюємо на уроках вивчення повісті «35 кіло
надії» Анни Гавальди. Взаєморозуміння між діть-
ми та батьками як важлива складова життя роз-
кривається в оповіданні «Останній Дюйм»
Джеймса Олдріджа та роману Ніла Геймана
«Кораліна». Лицемірство сімейних стосунків та
проблема самоповаги людини – це теми для дис-
кусій на уроках під час вивчення п’єси
«Ляльковий дім» Генріка Ібсена. Проблеми мані-
пулювання натовпом, які надважливі у сьогодніш-
ньому суспільстві, яскраво розкриваються в
новелі Томаса Манна «Маріо і чарівник» та у тво-
рах Джорджа Орвела «Колгосп тварин» й «1984».
Проблеми булінгу та інклюзії вражають своєю
глибиною при вивченні роману «Квіти для
Елджернона» Деніела Кіза. І цей список величез-

ний! А виховний потенціал цих та ще багатьох не
названих творів, що вивчаються на уроках ЗЛ,
неможливо переоцінити, бо це мудрість життя! То
хіба ж прогресивними будуть зміни, які позбав-
лять учнів можливості саморозвитку завдяки
вивченню кращих світових літературних зразків? 

Користуючись можливістю брати участь в
обговоренні Проєкту Державного стандарту
базової середньої освіти, хочу зазначити, що в
запропонованому документі відсутнє чітке роз-
межування предметів «Зарубіжна література» та
«Українська література». Цей факт може послугу-
вати, на мій погляд, приводом для безпідставної
інтеграції цих предметів, проти якої неодноразо-
во вже висловилися як учителі, так і учні та їхні
батьки. Інтеграція – це знищення уроків зарубіж-
ної літератури, це крок до знищення уважного й
вдумливого читача, тобто свідомої мислячої осо-
бистості, а це суперечить меті базової середньої
освіти: всебічний розвиток, навчання, виховання
здобувачів освіти, виявлення їх обдарувань, роз-
виток талантів, здібностей, компетентностей та
наскрізних умінь, необхідних для соціалізації, сві-
домого життєвого вибору, самореалізації, відпо-
відальності, трудової діяльності та громадянської
активності, дбайливого ставлення до родини,
власної країни та довкілля.

Враховуючи зазначене, прошу в Проєкті
Державного стандарту базової середньої освіти
зробити чітке розмежування двох предметів:
«Зарубіжна література» та «Українська літерату-
ра» та в Додатку №12 до Державного стандарту
під назвою «Базовий навчальний план базової
середньої освіти для закладів загальної серед-
ньої освіти з українською мовою навчання» у
графі «Назва освітньої галузі» зазначити
«Українська мова і література» та «Зарубіжна
література». Приведення у відповідність цих
двох пунктів документа унеможливить неодноз-
начне його трактування, яке викликало обурення
серед освітян.

З повагою 

Сич Леся Михайлівна, 
учитель-методист НВК №1 м. Немирова

Вінницької області, лектор Вінницької академії
неперервної освіти, адміністратор ФБ-групи

«Методичні родзинки уроків зарубіжної літератури» 
з кількістю понад 18000 учасників

105ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ № 6 (СПЕЦВИПУСК), 2019

Захистимо уроки гуманізму й моральності, 
патріотизму й самовдосконалення!



Останні кілька років моє професійне життя
супроводжує слово «інтеграція». Вікіпедія пояс-
нює, що це «об’єднання будь-яких елементів
(частин) в одне ціле. Процес взаємозближення й
утворення взаємозв’язків», і мені це визначення
до вподоби. Ба більше, увесь цивілізований світ
живе за принципом інтеграції як складової глоба-
лізаційних процесів, і це закономірність не стіль-
ки закономірність, як виклик часу.

Але коли мова йде про інтеграцію шкільних
предметів, то відчувається певна напруга в
сприйнятті цього поняття. Щороку, як тільки
пересічний український вчитель з полегшенням
переводить подих у відпустці, десь у примарних
високих кабінетах говориться про об’єднання
шкільних предметів, а ми з колегами, учителями-
зарубіжниками, починаємо добирати аргументи,
аби достукатися до здорового глузду «високих
людей» про недопустимість інтегрування пред-
метів філологічного циклу, принаймні на тих умо-
вах, що були запропоновані. Цьогоріч усе поча-
лося «традиційно». До речі, щиро вдячна
колегам-науковцям, які, опрацювавши Проєкт
Державного стандарту базової середньої освіти,
забили на сполох, зауваживши, що в цьому доку-
менті не диференційовано поняття «Українська
література» та «Зарубіжна література». Так, я
знаю, що література є одна, – і це світова скар-
бниця літературної спадщини, й українська літе-
ратура – її вагома частина. Я також знаю, що
зарубіжна література – це предмет, який існує
лише в Україні. І так, я ЗА інтеграцію.

Знаєте, яким я бачу урок літератури? І хочу,
щоб так було не в далекому майбутньому, а вже
завтра. Так ось, розповідаю. Учні приходять на
урок, зручно вмощуються на м’якеньких крісел-
ках, на пуфах-мішках, дістають свої гаджети, у які
закачано якісні е-підручники, хрестоматії з 3-D
малюнками, мають вільний доступ до Інтернету…
І ми починаємо пізнавати магію тексту: читаємо,
аналізуємо, сперечаємося. Вільні самодостатні
люди. Вільна, не зашорена від невизначеності
вчителька. Вивчаємо мистецтво перекладу,
інтегрувавшись з іноземними мовами, порівнює-
мо з оригіналом, насолоджуємося красою рідно-
го слова. Подорожуємо материками й океанами,
інтегрувавшись з географією, вивчаємо природу
Африки, «мерзнемо» під час «золотої лихоман-
ки». Інтегрувавшись з історією, говоримо про
честь, рівність, свободу, людську гідність, ствер-
джуємо про недопустимість рабства, боремося із
соціальною несправедливістю. Вираховуємо

швидкість вітру корабля й швидкість мрії, засто-
совуючи математичні формули. А ще заходимо в
картинні галереї. Перебуваємо в найкращих
театрах, слухаємо кращі опери світу, споглядає-
мо хореографію… Смакуємо екзотичними фрук-
тами, уявляючи себе на місці літературного
героя, заразом інтегрувавшись з біологією. Або
гладимо коника… Або плачемо, бо плакати – це
правильно й дуже етично. Або стрибаємо, бо
весело. Або сперечаємося, бо ми вільні. І при-
ймаємо іншу точку зору, бо ми толерантні… А
потім пролунає дзвінок, й учні залишаться в класі,
у своїх зручних кріселках, адже в нас ще один
урок літератури. Української. На цьому уроці ми
говоритимемо про те ж саме, але вивчаючи текст,
написаний рідною мовою, й переконаємося, що
українська – це круто! І діти вкотре пересвідчать-
ся, що наша українська література – велика,
самодостатня, література, гідна демонструвати
кращі зразки великої світової спадщини. Що це
не література «хутірська», а справжня європей-
ська. А наступний урок буде уроком імпровізації.
Уроком акторської майстерності. Уроком оратор-
ського мистецтва й психологічної впевненості.
Уроком формування емоційного інтелекту. Так, я
хочу, щоб після кожної великої теми діти виходи-
ли на сцену, бо вміння проводити презентації,
працювати з аудиторією, говорити й переконува-
ти – це дуже важливе вміння, якому, на жаль, при-
діляється дуже мало уваги. Тому я ЗА інтеграцію.
Ось моя інтеграція, очима вчительки-практика.
Це потреба часу, це запит сучасного світу.

Як бачиться інтеграція очима чиновників?
Скоротити? Зменшити? Знівелювати?
Змарнувати? Як можна зреалізувати оте все моє
бачення вивчення літератури (див. попередній
абзац), якщо буде зменшено кількість навчальних
годин? Чи зможемо ми зреалізувати мету базової
середньої освіти: всебічний розвиток, навчання,
виховання, виявлення обдарувань, розвиток
талантів, компетентностей та … (багато інших
гарних слів), якщо не приділятимемо достатньої
кількості часу для досягнення цієї мети, викорис-
товуючи різні навчальні можливості різних пред-
метів?

Тому вже вкотре повторюю: я ЗА інтеграцію.
За інтеграцію здорового глузду в прийнятті доле-
носних, стратегічно важливих рішень у розвитку
освіти майбутнього.

Отже, кому було ліньки читати тих попередніх
#багатобукв з преамбули, можете починати звід-
си.
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І про і…*



Якщо вже є така можливість брати участь в
обговоренні Проєкту Державного стандарту
базової середньої освіти, то хочу наголосити на
важливості таких аспектів:

1) Не допустити зменшення навчальних годин
для вивчення важливих, людиноцентричних,
людинотворчих навчальних предметів, а в ідеалі
– збільшити їхню кількість, додавши можливість
проводити уроки акторської майстерності або
ораторського мистецтва. 

2) Чітко розмежувати навчальні предмети
«Українська література» та «Зарубіжна літерату-
ра», адже предметом вивчення української літе-
ратури є кращі здобутки національної спадщини,
тоді як на уроках зарубіжної вивчаються світові
шедеври перекладної літератури. 

3) Запобігти можливим маніпулюванням, щоб
унеможливити неоднозначне трактування важли-
вого Державного документа, бо це призведе до
ще більшого збурення освітянської спільноти
зокрема та українського суспільства в цілому. 

З повагою

Наталія Рудніцька, 
учителька української мови 

та зарубіжної літератури,
учитель-методист Кам’янець-Подільської 

загальноосвітньої школи №17 
Хмельницької області

*і – інтеграція 

Декілька років тому «Світова література» у
школьному розкладі стала «Зарубіжною літерату-
рою». Ми говоримо, що українська література –
це історія України в художніх образах. Розуміємо,
що «Світова література» – це вивчення творів різ-
них літератур світу. Враховуючи сучасні виміри
методики, вчитель використовує ще знання з
географії, всесвітньої історії та художньої культу-
ри, потрібні при вивченні творів.

Треба звернути увагу на те, що підручники
різних років видання однаково мають майстерно
підібрані художні твори, які розповідають про
складні стосунки героїв, їх відношення до подій
твору, уславлюють «добрі почуття».

Активний позитивний настрій, бажання ство-
рити єдине емоційне спрямування в об’єднанні
творів різних часів і народів допомагає не тільки
вирішувати завдання уроку, але й протидіяти
булінгу та кібербулінгу.

Різномаїття існуючих технологій навчання дає
великі можливості вчителю використовувати осо-
бистісно орієнтоване навчання, форми і методи
розвитку критичного мислення, а також дуже
важливі для підлітків інтерактивні, проектні,
евристичні вправи з урахуванням технологій різ-
норівнего навчання.

Спілкування школярів з батьками та рідними,
які займаються їх вихованням, інколи додає
напруженості у взаємодію учнів з однолітками.
Найскладніше, коли дитина з найблагополучні-
шої родини зовнішьо безпроблемна, а у душі
переживає краще відношення батьків до більш

успішного брата чи сестри. І, як правило, це їй не
здається. Вчитель, проводячи урок, має бачити
всі відтінки настрою учнів та використовувати
засоби педагогічного впливу та творчої майстер-
ності для попередження можливих наслідків
складних ситуацій.

2
Ми всі різні, хтось запам’ятає більше байку,

когось зачепить острів скарбів, поціновувачів
поезії зачарують хайку…

Узагальнюючи та порівнюючи, аналізуючи та
враховуючи елементи театралізації, виразного
читання, командної та проектної роботи, вчитель
будує світ дитинства на своїх уроках зарубіжної
літератури, не забуває ключові слова: «Все мы
родом из детства», «счастье, когда тебя понима-
ют». 

Звичайно, час летить швидко. Змінюється
світ. Стають досконалішими технічні засоби спіл-
кування та не тільки. Але залишаються незмінни-
ми любов та сум, дружба та вірність, непорозу-
міння та зрада, відкриття та «чуття єдиної
родини»! 

Про все це розповідають твори, які вивчають-
ся на уроках зарубіжної літератури. 

Давайте будемо зберігати найкраще в нашо-
му житті, духовні цінності на всі часи!

Танайлова Галина,
вчитель ЗОШ № 29, 

м. Маріуполь
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Нотатки на полях конспекту до уроку

Ну що б, здавалося, слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється, ожива, як їх почує.

Т. Г. Шевченко



Знову інтелектуальна еліта України змушена
бити на сполох: унікальний предмет «Зарубіжна
література», який є чи не найпрогресивнішим
надбанням системи освіти в незалежній Україні,
залишається за межами проекту Державного
стандарту освіти в Україні. Дивує, що МОН не
дотримується зарані оголошених термінів обго-
ворення проекту (25 липня 2019 року) й скорочує
їх на цілий місяць. Виникає відчуття, що фор-
сується ситуація, щоб «протягти» проект до рівня
затвердження ще до виборів до Верховної Ради,
а відтак знищити не тільки предмет «Зарубіжна
література», а й саме поняття гуманітарної освіти
в цілому. Інтеграція вбиває вивчення не тільки
зарубіжної, а й української літератури, адже це
призведе до примітивізації освітніх програм та
скорочення навчального часу на їх вивчення. 

Шановні панове стандартотворці! Наша
Вітчизна болісно, але невпинно йде до об’єднан-
ня з Європою, тому Держаний стандарт освіти
має не замикатися на спрощенні, а розширювати
можливості входження в полікультурний простір.
В Державному стандарті має бути чітко прописа-
но, що формулювання «українська мова і літера-
тура» – це не один предмет. Поняття «література»
– це комплекс вивчення самостійних предметів
«українська література» як державна національна
основа, «зарубіжна література» як предмет, що
розширює горизонти можливостей спілкування
молодого покоління України з представниками
інших культурно-історичних формацій для забез-
печення адекватного діалогу. Обидва предмети
мають входити до переліку основних освітніх
предметів на рівних правах. Обов’язковим має
бути й вивчення літератур національних меншин
на рівні курсів за вибором та факультативів в

регіонах, де проживають поляки, татари, євреї
тощо. Інакше ми ризикуємо отримати горезвіс-
ний досвіт, коли на рівні найвищого державного
представництва прозвучить «Анна Ахметова»,
«великий поет Чехов» та «Гулак-Артьомовський».
Духовне здоров’я нації формується в тому числі й
вивченням шедеврів світової класики, вельмиша-
новні проектотворці!

Вважаю за необхідне змінити програму із
ЗНО «Українська мова й література», адже, якщо
відштовхуватися від міркувань авторів проекту
Державного стандарту освіти в Україні, які пояс-
нюють, що під поняттям «література» маються на
увазі різні предмети, то тоді абсолютно логічно й
доречно ввести до неї завдання з курсу
«Зарубіжна література». 

Ольга Гузь, 
вчитель зарубіжної літератури НВК №26

міста Кропивницького, вчитель вищої кваліфіка-
ційної категорії, вчитель-методист, відмінник

освіти України, лауреат Всеукраїнського конкур-
су «Учитель року -2004» в номінації 

«Зарубіжна література», член банку методич-
них ідей України, керівник школи творчого сло-

весника вчителів зарубіжної літератури при
Кіровоградському обласному інституті післядип-

ломної освіти імені Василя Сухомлинського,
постійний лектор курсів підвищення кваліфікації

вчителів зарубіжної літератури при
Кіровоградському та Черкаському інститутах піс-
лядипломної педагогічної освіти, автор методич-
них посібників для вчителів та учнів із зарубіжної

літератури, автор і ведуча Всеукраїнських вебі-
нарів для вчителів , член методичної ради жур-
налу «Зарубіжна література в школах України»
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Духовне здоров’я нації формується 
вивченням шедеврів світової класики

Чому ви своїми руками знищуєте 
нашу українську літературу?!?

Щодо збереження предмету зарубіжна література в шкільній програмі. Знаю, що на захист зару-
біжної літератури стали тисячі освітян. Я стою поряд з ними. Зрозуміла, що всі доводи "За зарубіжну!"
швидше за все не спрацюють, тому вирішила висловити іншу думку. Вважаю, що лише псевдопатріо-
ти України можуть стояти на боці інтеграції, адже інтегрований курс "Література", на мою думку, може
стати причиною зникнення української літератури як предмету з її ментальністю. Українська літерату-
ра – це не просто світ художнього сприйняття життя українців, а й безпосередній зв'язок з культурою,
традиціями та історією народу. В якій країні світу до складу предмету "література" входить українська
література?! Я не знаю. Тож хочу запитати філологів, що є прихильниками інтегрованого курсу
"Література" в українській школі: "Чому ви своїми руками знищуєте нашу українську літературу? Чому
ми, переймаючи у світу хороші напрацювання, відрікаємося від того, що століттями створювалося
інтелектом наших пращурів-українців?"

Наталія Погребняк, 
вчитель зарубіжної літератури

Вінницька обл.



Реформи, що останнім часом відбуваються в сис-
темі освіти, роблять її більш демократичною, сучасною
і здебільшого мають позитивний відгук педагогів, бать-
ківської громадськості, суспільства загалом. Ми розу-
міємо, що ці зміни на часі. Закон України «Про освіту»
з’явився в результаті громадсько-політичного діалогу,
що тривав понад три роки. Як визнала Міністр освіти і
науки України Лілія Гриневич, завдяки десяткам і сот-
ням людей, які жваво відгукнулися на запрошення до
діалогу, розширилося інтелектуальне й організаційне
ядро освітньої реформи. І це, безперечно, позитивно!

Чому ж тепер у процесі розроблення нового
Державного стандарту базової середньої освіти, який
окреслює обрії нашої праці на багато років уперед,
потрібно так поспішати, оприлюднюючи Проєкт і влаш-
товуючи його обговорення влітку, під час законних чер-
гових відпусток учителів?! Невже цей документ менш
важливий, аніж сам Закон?! Адже, як зазначено у п.1
Проєкту Державного стандарту базової середньої
освіти, «Цей Державний стандарт визначає вимоги до
обов’язкових результатів навчання та компетентнос-
тей здобувачів освіти (додатки 1-11) загальний обсяг їх
навчального навантаження у базовому навчальному
плані базової середньої освіти (додатки 12-17)» (пунк-
туація першоджерела збережена). Вивчення обгово-
рюваного Проєкту дає підстави зробити висновок про
необхідність його доопрацювання та вдосконалення. 

Представляємо вашій увазі окремі зауваження
щодо Проєкту.

1. В абзаці 2 п. 3 два рази зазначено: «навчального
предмета (інтегрованого курсу)», хоча далі в тексті
документа цей вираз не вживається. Пропонуємо
вилучити слова «інтегрований курс» як такі, що дають
підстави для подальших маніпуляцій, бо користь інтег-
рованих курсів в системі української освіти не доведе-
на ані науково, ані практично. 

2. У пункті 5 обговорюваного Проєкту (с.3) йдеться
про те, що «Базова середня освіта має такі цикли, як
адаптаційний (5-6 класи) та базове предметне навчан-
ня (7-9 класи)…». Поняття «адаптаційний цикл» потре-
бує додаткового роз'яснення і конкретизації, яких уза-
галі немає в тексті обговорюваного документу. 
У Концепції «Нова українська школа» також зазначено
лише: «Перший цикл буде пробуджувати і підтримува-
ти інтерес до сфер знань і діяльності, передбачених
навчальною програмою» (с.22). Із викладеного в
Проєкті освітяни не розуміють, які засади, завдання й
особливості цього періоду, як відбуватиметься навчан-
ня у цей період, чи не будуть протиставлені його при-
нципи зазначеному далі «базовому предметному

навчанню». Тому потрібно або роз’яснити зміст, який у
цьому випадку вкладає у поняття «адаптаційний цикл»
Міністерство освіти і науки, або вилучити його як
незрозуміле і таке, що більше ніде в тексті не зустріча-
ється. Жодної неоднозначності в державному доку-
менті такої ваги не повинно бути!

3. Ми, вчителі зі значним досвідом і стажем, не
розуміємо призначення так званих індексів (пункт 11
(с. 6)). «Обов’язкові результати навчання (додатки 1-
11) мають індекси, у яких скорочений буквений запис
означає освітню галузь, до якої належить обов’язковий
результат навчання, цифра на початку індексу вказує
на порядковий номер року навчання (класу), перша
цифра після буквеного запису до крапки означає
порядковий номер загальної цілі, на реалізацію якої
спрямований обов’язковий результат, цифра після
крапки означає порядковий номер загального резуль-
тату, з яким співвідноситься обов’язковий результат».
У самому тексті документа існує плутанина й відхід від
зазначених у пункті 11 принципів індексування.
Зокрема в Додатку 2 (с. 6, 7) індекси у лівій (5-6 класи)
та правій (7-9 класи) колонках розділу таблиці
«Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти»
співпадають, чого немає в інших додатках. Пропонємо
вилучити індекси як зайві, непотрібні й такі, що лише
ускладнюють роботу з Державним стандартом. 

4. Безперечно, позитивним є те, що закладам
загальної середньої освіти та педагогам надається
багато прав у самовизначенні. Однак у Проєкті зовсім
не прописано, через які навчальні предмети буде
досягатися «мета природничої галузі – формування
компетентності з природничих наук, техніки і техноло-
гій, екологічної компетентності та розвиток інших клю-
чових компетентностей здобувачів освіти…» (пункт 4
(с.7)); мета «соціальної і здоров’язбережувальної
освітньої галузі» (пункт 17 (с.9)) та всіх інших. Потрібно
чітко визначити, які предмети повинен обирати заклад
загальної середньої освіти для реалізації завдань
освітніх галузей. 

5. З викладу пункту 18 (с. 9) та Додатку 9 «Вимоги
до обов’язкових результатів навчання здобувачів осві-
ти з громадянської та історичної освітньої галузі» (с. 4-
11) не зрозуміло, чи буде в переліку предметів правоз-
навство. Окрім цього, неприпустимим є те, що одне з
головних завдань громадянської та історичної галузі –
усвідомлювати себе громадянином України, аналізу-
вати культурно-історичні основи власної ідентичності,
визнавати цінність культурного розмаїття, взаємодіяти
для розвитку власної та інших спільнот – обговорюва-
ним Проєктом визначається лише на сьомій позиції 
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Зауваження і пропозиції щодо Проєкту Державного
стандарту базової середньої освіти від спільного засі-
дання педагогічної ради та ради Свалявської гімназії

Свалявської районної ради 
Закарпатської області

Чому ми не маємо права поспішати, приймаючи новий
Державний стандарт базової середньої освіти 



(с. 9; Додаток 9 (с. 12)) в той час, коли це є одним із
першочергових завдань української школи загалом. 

6. Незрозумілий та неоднозначний підхід до пере-
ліку предметів, через які реалізується мета та завдан-
ня мовно-літературної галузі. Різна інтерпретація у
пунктах 10, 12 Проєкта, у Додатках 1, 12, 13 викликає
багато питань і непорозумінь не тільки в сенсі існуван-
ня окремого навчального предмета «зарубіжна літера-

тура», а й окремих предметів «українська мова», «укра-
їнська література» та інших. Державний стандарт базо-
вої середньої освіти – це державний документ, у тексті
якого не може бути нечіткості, непрозорості, багатоз-
начності, на підставі яких можуть відбуватися різні
маніпуляції, що є неприпустимими! Документ потрібно
уніфікувати у своїх вимогах. 

Пропозиції щодо Проєкту
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№ Проєкт Пропозиції до Проєкту

1. Пункт 10 (с. 5) «Вимоги до обов’язкових результатів
навчання та компетентностей здобувачів освіти
визначено за такими освітніми галузями:мовно-
літературна (українська мова, мови відповідних
корінних народів і національних меншин; літератури;
українська мова та література для корінних народів і
національних меншин (для мов Європейського
союзу та кримськотатарської мови), іншомовна
освіта);…»

«Вимоги до обов’язкових результатів навчання та ком-
петентностей здобувачів освіти визначено за такими
освітніми галузями:мовно-літературна (українська
мова, мови відповідних корінних народів і національ-
них меншин; українська література; зарубіжна літе-
ратура; українська мова та література для корінних
народів і національних меншин (для мов
Європейського союзу та кримськотатарської мови),
іншомовна освіта);…»

2. Пункт 12 (с. 6) «Мовно-літературна освітня галузь
охоплює українську мову, мови відповідних корінних
народів і національних меншин, літератури, україн-
ська мова та література для корінних народів і націо-
нальних меншин (для мов Європейського союзу та
кримськотатарської мови), іншомовну освіту».

«Мовно-літературна освітня галузь охоплює українську
мову, мови відповідних корінних народів і національних
меншин, українську літературу, зарубіжну літера-
туру, українську мову та літературу для корінних наро-
дів і національних меншин (для мов Європейського
союзу та кримськотатарської мови), іншомовну осві-
ту».

3. Пункт 12 (с. 6)«Метою вивчення української мови,
мов відповідних корінних народів і національних
меншин, літератур, української мови та літератури
для корінних народів і національних меншин є фор-
мування комунікативної, читацької та інших ключо-
вих компетентностей; розвиток особистості здобу-
вачів освіти засобами різних видів мовленнєвої
діяльності;…»

«Метою вивчення української мови, мов відповідних
корінних народів і національних меншин, української
літератури, зарубіжної літератури, української мови
та літератури для корінних народів і національних мен-
шин є формування комунікативної, читацької та інших
ключових компетентностей; розвиток особистості здо-
бувачів освіти засобами різних видів мовленнєвої
діяльності;…»

4. Додаток 1 (с. 1) «Додаток 1до Державного стандар-
ту ВИМОГИ до обов’язкових результатів навчання
здобувачів освіти з мовно-літературної освітньої
галузі (українська мова мови відповідних корінних
народів та національних меншин; літератури)»

«Додаток 1 до Державного стандарту ВИМОГИ до
обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з
мовно-літературної освітньої галузі (українська мова;
мови відповідних корінних народів та національних мен-
шин; українська література; зарубіжна література)»

5. Додаток 1 (с. 5)«…визначає порушені в тексті про-
блеми, коментуючи їх крізь призму власного досвіду
та культурно-історичного контексту; обґрунтовує
актуальність прочитанного;…»

«…визначає порушені в тексті проблеми, коментуючи
їх крізь призму власного досвіду та культурно-історич-
ного контексту; обґрунтовує актуальність прочитано-
го;…»

6. Додаток 1 (с. 9)«…бере участь в онлайн-дискусіях,
зокрема виступає в ролі її організатора та модера-
тора;…»

«…бере участь в онлайн-дискусіях, зокрема виступає в
ролі їхнього організатора та модератора;…»

7. Додаток 2 (с. 6)«… висловлює та обгрунтовує…» «…висловлює та обґрунтовує…»

8. Додаток 12 (сторінку не зазначено)«Базовий
навчальний план базової середньої освіти для
закладів загальної середньої освіти з українською
мовою навчанняНазва освітньої галузіМовно-літе-
ратурна, у тому числі:українська мова і літератураін-
шомовна освіта»

«Базовий навчальний план базової середньої освіти
для закладів загальної середньої освіти з українською
мовою навчанняНазва освітньої галузіМовно-літера-
турна, у тому числі:українська мова, українська літе-
ратура, зарубіжна література, іншомовна освіта»

9. Додаток 13 (сторінку не зазначено)«Базовий
навчальний план базової середньої освіти для
закладів загальної середньої освіти з навчанням
мовою відповідного корінного народу або націо-
нальної меншиниМовно-літературна, у тому числі
українська мова і література, мова та література від-
повідного корінного народу або національної мен-
шини та іншомовна освіта**»

«Базовий навчальний план базової середньої освіти
для закладів загальної середньої освіти з навчанням
мовою відповідного корінного народу або національної
меншиниМовно-літературна, у тому числі українська
мова, українська література, зарубіжна література,
мова та література відповідного корінного народу або
національної меншини та іншомовна освіта**»

10. Пункт 18 (с. 9)«Здобувач/ здобувачка освіти:виявляє
зміни і тяглість життя суспільства, орієнтується в
історичному часі, встановлюючи причиново-наслід-
кові зв’язки між діяльністю людей та її результатами
в часі;мислить геопросторово, орієнтується в соці-
ально-історичному просторі, виявляє взаємозалеж-

«Здобувач/ здобувачка освіти:мислить історично,
аналізує і досліджує зв’язки між минулим і сього-
денням, оцінює сучасні та історичні події, явища,
процеси, постаті в контексті відповідної епохи;усві-
домлює себе громадянином України, аналізує
культурно-історичні основи власної ідентичності,



Проєкт Державного стандарту базової середньої
освіти необхідно повернути на доопрацювання із залу-
ченням провідних фахівців і ще раз представити гро-
мадськості доопрацьований варіант Проєкту. 

Пропозиції схвалені на спільному засіданні
педагогічної ради та ради Свалявської гімназії

Свалявської районної ради Закарпатської області
25 червня 2019 року, протокол № 7. 

Голова педагогічної ради –  
Директор Cвалявської гімназії Cвалявської район-

ної ради Закарпатської області 
В. Туряниця
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ності в розвитку суспільства, господарства, культури і
довкілля;мислить критично, працюючи з різнотипни-
ми джерелами соціальної та історичної інформації;
мислить системно, аналізує і досліджує соціально-
економічні, суспільно-політичні, історичні події і
явища, використовуючи відповідні поняття, розуміє
множинність трактувань минулого і сучасного та зіс-
тавляє їхні інтерпретації; мислить історично, аналізує
і досліджує зв’язки між минулим і сьогоденням, оці-
нює сучасні та історичні події, явища, процеси, поста-
ті в контексті відповідної епохи;має розвинуте почут-
тя власної гідності, діє, спираючись на власні права і
свободи, поважає права і гідність інших осіб, виявляє
толерантність, протидіє виявам дискримінації та
нерівного ставлення до особистості;усвідомлює себе
громадянином України, аналізує культурно-історичні
основи власної ідентичності, визнає цінність культур-
ного розмаїття, взаємодіє для розвитку власної та
інших спільнот;дотримується демократичних принци-
пів, конструктивно взаємодіє з друзями, шкільною
спільнотою, місцевою громадою і суспільством зага-
лом, долучається до розв’язання локальних, загаль-
нонаціональних і глобальних проблем».

визнає цінність культурного розмаїття, взаємодіє
для розвитку власної та інших спільнот; виявляє
зміни і тяглість життя суспільства, орієнтується в істо-
ричному часі, встановлюючи причиново-наслідкові
зв’язки між діяльністю людей та її результатами в
часі;мислить геопросторово, орієнтується в соціаль-
но-історичному просторі, виявляє взаємозалежності в
розвитку суспільства, господарства, культури і довкіл-
ля;мислить критично, працюючи з різнотипними дже-
релами соціальної та історичної інформації;мислить
системно, аналізує і досліджує соціально-економічні,
суспільно-політичні, історичні події і явища, використо-
вуючи відповідні поняття, розуміє множинність тракту-
вань минулого і сучасного та зіставляє їхні інтерпрета-
ції; має розвинуте почуття власної гідності, діє,
спираючись на власні права і свободи, поважає права і
гідність інших осіб, виявляє толерантність, протидіє
виявам дискримінації та нерівного ставлення до осо-
бистості; дотримується демократичних принципів,
конструктивно взаємодіє з друзями, шкільною спіль-
нотою, місцевою громадою і суспільством загалом,
долучається до розв’язання локальних, загальнонаціо-
нальних і глобальних проблем».

11. Пункт 3 (с.2)«Освітні програми, що розробляються на
основі типових освітніх програм, не потребують окре-
мого затвердження Держав-ною службою якості осві-
ти України».

Освітні програми, що розробляються закладом
загальної середньої освіти на основі типових освіт-
ніх програм, не потребують окремого затвердження
Державною службою якості освіти України.

12. Пункт 19 (с. 10)«Метою мистецької освітньої галузі є
всебічний розвиток особистості, формування у здо-
бувачів освіти системи цінностей, культурної компе-
тентності, інших ключових компетентностей через
художньо-творчу діяльність та пізнання творів різних
видів мистецтва, повага до національного та світово-
го мистецького надбання».

«Метою мистецької освітньої галузі є всебічний роз-
виток особистості, формування у здобувачів освіти
системи цінностей, культурної компетентності, інших
ключових компетентностей через художньо-творчу
діяльність та пізнання творів різних видів національ-
ного і світового мистецтва, повага до національного
та світового мистецького надбання».

13. Пункт 19 (с. 10-11)«Здобувач/ здобувачка освіти: піз-
нає, інтерпретує та критично оцінює твори мистецтва
та мистецькі явища, усвідомлює зв’язок мистецтва та
довкілля; демонструє систему особистісних художніх
цінностей;виявляє здатність мислити образами під
час творчої діяльності в різних видах мистецтва;
володіє способами (прийомами, техніками), які
уможливлюють самовираження;пізнає себе через
взаємодію з різноманітними мистецькими об’єктами;
розвиває емоційний інтелект;усвідомлює естетичні
можливості інформаційного середовища і використо-
вує їх у власній творчості та художній комунікації».

«Здобувач/ здобувачка освіти:пізнає, інтерпретує та
критично оцінює твори національного і світового
мистецтва та мистецькі явища, усвідомлює зв’язок
мистецтва та довкілля; демонструє систему особис-
тісних художніх цінностей;виявляє здатність мислити
образами під час творчої діяльності в різних видах
мистецтва; володіє способами (прийомами, техніка-
ми), які уможливлюють самовираження;пізнає себе
через взаємодію з різноманітними об’єктами націо-
нального і світового мистецтва; розвиває емоцій-
ний інтелект; усвідомлює естетичні можливості
інформаційного середовища і використовує їх у влас-
ній творчості та художній комунікації».

14. Пункт 3 (с. 2)«На основі освітніх програм розроблю-
ються навчальні програми, у яких визначено опис очі-
куваних результатів навчання з навчального предмета
(інтегрованого курсу), перелік та послідовність вивчен-
ня тем навчального матеріалу, рекомендації щодо кіль-
кості годин на кожну тему, розподіл тем за роками
навчання та кількістю годин, відведених на вивчення
навчального предмета (інтегрованого курсу)».

«На основі освітніх програм розроблюються навчаль-
ні програми, у яких визначено опис очікуваних
результатів навчання з навчального предмета,
перелік та послідовність вивчення тем навчального
матеріалу, рекомендації щодо кількості годин на
кожну тему, розподіл тем за роками навчання та кіль-
кістю годин, відведених на вивчення навчального
предмета».

15. Пункт 24 (с. 12)«На підставі базового навчального
плану може здійснюватися часткова інтеграція різних
освітніх галузей, що відображається в типових освіт-
ніх програмах, освітній програмі закладу загальної
середньої освіти».

Вилучити як суперечливий, оскільки при поперед-
ньому винесенні на широке обговорення питання
інтеграції у старшій школі не мав підтримки педа-
гогічної спільноти, батьківської громадськості та
широкого кола провідних науковців



12 червня 2019 року на сайті Міністерства
освіти і науки України оприлюднено для
обговорення новий Проєкт Державного
стандарту середньої освіти. Безумовно роз-
виток суспільства потребує реформ в освіт-
ній галузі. Але відсутність навчальних пред-
метів «українська література», «зарубіжна
література» викликає занепокоєння. 

Вважаю необхідним зазначити, що
успішність національної освіти залежить від
уміння зберегти найкращі надбання вітчиз-
няної педагогіки, а також критично оцінити і
творчо застосувати передовий світовий
досвід. Таким чином, шкільний курс
«Зарубіжна література» (далі – ЗЛ) є не про-
сто новим, але інноваційним і унікальним в
плані формування «сукупності знань, умінь,
навичок, способів мислення, поглядів, цін-
ностей, інших особистісних якостей здобу-
вачів базової освіти» [п. 2.2 Державного
стандарту]. Читання творів зарубіжної літе-
ратури розширює межі свідомості до полі-
культурних, інтеркультурних, розвиває сво-
боду духовну через розвиток, як зазначено
у Державному стандарті, «здатності до
розуміння й пошанування творчого способу
вираження та передачі ідей та смислів в різ-
них культурах і через різні види мистецтва й
інші культурні форми; розуміння, розвиток і
вираження власних ідей та відчуття своєї
ролі в суспільстві в різні способи і в різних
умовах…» [7.10].

Саме цей курс допомагає представити
Україну, українських школярів на світових
культурно-освітніх платформах, приміром,
через участь у міжнародних літературознав-
чих проєктах. Наприклад, колектив учнів 9
класів СЗШ № 51 ім. І. Франка м. Львова був
нагороджений Diploma IV Centenario de la
muerte de Cervantes/ Children’s Club ARS/ En
la categoria PLATA (# 5664, Octubre-2016).

Неможливо навчити дитину виявляти
повагу і толерантність до інших, конструк-
тивно співпрацювати, співчувати та діяти в
конфліктних ситуаціях, зокрема пов’язаних з
різними проявами дискримінації <…> розу-
міти правила поведінки й спілкування, що є
загальноприйнятими в різних спільнотах і
середовищах [7.9.б], не подавши приклади
споконвічних універсальних морально-етич-

них знань, записаних ще у перших книгах,
таких як Авеста, Біблія, Коран тощо і осмис-
лених і розвинених людством, що знайшло
своє відображення в сучасній екзистенціаль-
ній філософії, постмодерністській літературі,
де гостро ставиться питання, актуальне для
кожної особистості не залежно її від націо-
нальності, – свободи та вибору. 

Перевага саме окремого курсу ЗЛ, а не
читання окремих творів зарубіжних пись-
менників, не тільки в можливості осмислити
життєвий досвід людства, виокремити най-
важливіші його складові. Набуваючи універ-
сальні знання, учні усвідомлюють свою
національну ідентичність. Українська куль-
тура, не заперечуючи взаємодії зі світовою,
мала властивий лише їй шлях розвитку. Так,
в Україні особливо у Середньовіччі книга
була в першу чергу повчанням, а поет,
митець, вважався моральним учителем,
провідником божественних заповідей.
Європейська література була більш вільна у
виборі тем і жанрів. До середньовічних літе-
раторів Європи (XII-XVI ст.) належать,
наприклад, Джауфре Рюдель, Франческо
Петрарка, Данте, Франсуа Війон, Франсуа
Рабле, Шекспір, Сервантес, пізніше –
Кальдерон, Мольєр, Дефо, Свіфт тощо.
Тільки глибокі гуманітарні знання у різних
галузях сприятимуть усвідомленню своє-
рідності своєї національної культури, розу-
мінню її автентичності, індивідуального
шляху культурно-історичного розвитку і
формуватимуть любов до рідного краю, до
України й українського. 

Пропоную:
У пунктах 10 і 12 Проєкту Державного

стандарту базової середньої освіти та у
додатках 1 і 2 до Державного стандарту в
переліку предметів мовно-літературної
галузі чітко визначити: «українська літерату-
ра», «зарубіжна література», «інтегрований
курс літератури відповідних корінних наро-
дів та національних меншин і зарубіжної
літератури».

Джангобекова Тетяна, 
учитель зарубіжної літератури 
Ліцею № 51 ім. І. Франка ЛМР 
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Успішність національної освіти залежить від уміння 
зберегти найкращі надбання вітчизняної педагогіки
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Користуючись запрошенням Міністерства
освіти і науки України «взяти участь в обговоренні
проекту Типового навчального плану для 10–
11 класів загальноосвітніх навчальних закладів,
розробленого (…) на виконання наказу
Міністерства освіти і науки України від 29.09.2016
р., № 1167», уважаємо за необхідне висловити
свої міркування. (…) Механізм інтеграції пред-
метів «Українська література» і «Зарубіжна
література» в одну навчальну дисципліну є
проблемним і дискусійним, він науково не
обґрунтований, емпірично не апробований, а
результати його апробації не пройшли широкого
громадського обговорення. Запропонований у
проекті Типового навчального плану новий інтег-
рований курс «Література (українська і зарубіж-
на)» не пройшов педагогічного експерименту в
окремих навчальних закладах України, а резуль-
тати експериментального викладання цього
нового предмета не порівнювалися з результата-
ми викладання нині чинних навчальних дисциплін
«Українська література» і «Зарубіжна література».
Сама ідея інтеграції предметів «Українська
література» і «Зарубіжна література» в одну
навчальну дисципліну викликала широкий
негативний резонанс у суспільстві й запере-
чення з боку десятків установ, громадських
об’єднань, тисяч учителів, методистів, науковців
(що засвідчують численні звернення до МОН)…
РЕЗУЛЬТАТАМИ впровадження обговорюва-
ного проекту Типового навчального плану
для 10-11 класів стануть: руйнація системи
літературної освіти України; ізоляція учнів від
здобутків української та зарубіжної літератури й
культури, значне зниження інтересу до читання
класики й сучасних творів, а як наслідок – духов-
ний занепад і маргіналізація української молоді;
знищення традицій української школи, у якій літе-
ратурна освіта з давніх часів відігравала винятко-
ву роль; втрата передових технологій і методик
вивчення української літератури та зарубіжної
літератури, які спрямовані на прилучення учнів до
книжки; звуження гуманітарного простору укра-
їнців, їх культурний відрив від цивілізованих країн
світу. (…)

ПРОСИМО: 
відмовитися від ідеї інтеграції предметів

«Українська література» і «Зарубіжна література»
як науково-методично необґрунтованої та ідео-
логічно небезпечної, що не має ані відповідної
нормативної бази, ані підтримки серед широкої

громадськості; залучити до розроблення норма-
тивної бази Нової української школи (Державного
стандарту, навчальних програм, науково-мето-
дичного контенту) знаних в Україні науковців,
методистів, учителів, котрі мають позитивний
досвід розробки, апробації та запровадження
шкільного курікулуму; розробити й запровадити
процедуру апробації будь-яких нововведень в
галузі освіти в ході педагогічного експерименту з
презентацією його результатів експертному
середовищу та широкій громадськості; не скоро-
чувати кількість годин на вивчення літературних
предметів, а навпаки – розробити й упровадити
широку Національну програму підтримки читання
художньої літератури (української та зарубіжної)
в середніх і вищих навчальних закладах; ввести
читацьку (літературну) компетентність як ключо-
ву до Концепції нової української школи, оскільки
без читання художньої літератури неможливо
сформувати ані фахівців, ані гідних громадян
України. 

З повагою і надією на розуміння 

Жулинський Микола Григорович – доктор
філологічних наук, професор, академік НАН
України, головний науковий співробітник, дирек-
тор Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН
України, лауреат Шевченківської премії 

Сулима Микола Матвійович – доктор філо-
логічних наук, професор, член-кореспондент
НАН України, заступник директора з наукової
роботи Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка
НАН України, завідувач відділу історії української
літератури 

Ніколенко Ольга Миколаївна – доктор філо-
логічних наук, професор, завідувач кафедри сві-
тової літератури Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка,
заслужений діяч науки і техніки України, лауреат
Державних премій імені Івана Франка,
В’ячеслава Чорновола

Мовчан Раїса Валентинівна – доктор філо-
логічних наук, професор, провідний науковий
співробітник відділу української літератури XX ст.
та сучасного літературного процесу Інституту
літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України 

Ісаєва Олена Олександрівна – доктор
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
методики викладання світової літератури
Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова 

Відкритий лист 
до Міністра освіти і науки від 10.01.2017 р. 

щодо проекту 
Типового навчального плану для 10-11 класів 

Були такі листи… були такі відповіді…Були такі листи… були такі відповіді…
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Авраменко Олександр Миколайович –
доцент Київського університету імені Бориса
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«Учитель року – 1996» у номінації «Українська
мова і література»

Ковбасенко Юрій Іванович – професор,
завідувач кафедри світової літератури Київського
університету імені Бориса Грінченка, президент
Української асоціації викладачів зарубіжної літе-
ратури

Наєнко Михайло Кузьмович – доктор філо-
логічних наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, лауреат Шевченківської премії

Клименко Жанна Валентинівна – доктор
педагогічних наук, професор кафедри 
методики викладання світової літератури
Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова 

Мірошниченко Леся Федорівна – доктор
педагогічних наук, професор кафедри методики
викладання світової літератури Національного педа-
гогічного університету імені М.П. Драгоманова,
заслужений діяч науки і техніки України 

Юлдашева Людмила Петрівна – учитель
української мови, літератури та зарубіжної літе-

ратури Тальнівського економіко-математичного
ліцею Тальнівської районної ради Черкаської
області, учитель-методист, лауреат
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» у
номінації «Зарубіжна література», голова
Всеукраїнської спілки вчителів-словесників 

Туряниця Вікторія Георгіївна – учитель
зарубіжної літератури, директор Свалявської гім-
назії Закарпатської області, учитель-методист,
лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-
2014» у номінації «Зарубіжна література»

Гузь Ольга Олександрівна – учитель зару-
біжної літератури комунального закладу
«Спеціалізований загальноосвітній навчальний
заклад І–ІІІ ступенів № 26 – дитячий дошкільний
заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» 
м. Кропивницького Кіровоградської області, лау-
реат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2004» у номінації «Зарубіжна література»
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дистів, науковців, батьків. 

Реєстраційний номер листа в МОН України: 
С - 201/0 від 19.01.2017 р. 



У художньої літератури є два призначення. По-перше, вона
відкриває вам залежність від читання. Жага дізнатися, що ж відбу-
деться далі, бажання перегорнути сторінку, необхідність продовжува-
ти, навіть якщо буде важко, тому що хтось потрапив у біду, і ти повинен
дізнатися, чим це все скінчиться... в цьому є справжній драйв. Це доз-
воляє вивчити нові слова, думати по-іншому, продовжувати рухатися
вперед. Усвідомлювати, що читання саме собою є насолодою. Одного
разу зрозумівши це, ви будете читати постійно. (…) 

Найпростіший спосіб виховати грамотних дітей – навчити їх
читати і показати, що це – приємна розвага. Знайдіть книжки, які їм
подобаються, дайте їм доступ до них, дозвольте їм прочитати їх. (…) 

Ви знаходите в книжках дещо життєво важливе для існування в
цьому світі: світові не обов'язково бути саме таким. Все може змінити-
ся.  (…) Література може показати вам інший світ. Вона може від-
вести вас туди, де ви ніколи не були. Один раз відвідавши ці дивовижні
світи, ви ніколи не зможете бути повністю задоволені оточенням, в
якому виросли. Невдоволення – це хороша річ. Невдоволені люди
можуть змінювати і покращувати все навколо, робити світ кращим,
робити його іншими.

Один із способів зруйнувати дитячу любов до читання – це,
звичайно, переконатися, що поруч немає книжок. І немає місць,
де діти могли б почитати. (…) 

Книжки – це спосіб спілкуватися з мертвими, вчитися у тих,
кого більше немає з нами. Людство створило себе, розвивалося, 
породило знання, які можна розвивати, а не просто запам'ятовувати. 
Є казки – старіші, ніж безліч країн, які значно пережили культури і стіни,
в яких їх вперше розповіли.

Ми повинні робити речі прекрасними. Не робити світ гіршим,
ніж він був до нас, не спустошувати океани, не передавати наші
проблеми наступним поколінням. Ми повинні прибирати за собою,
і не залишати наших дітей у світі, який так нерозумно зіпсували, обік-
рали й знівечили.

Одного разу Альберта Ейнштейна запитали, як ми можемо зроби-
ти наших дітей розумнішими. Його відповідь була простою й мудрою:
«Якщо ви хочете, щоб ваші діти були розумними, читайте їм
казки. Якщо ви хочете, щоб вони були ще розумнішими, читайте
їм ще більше казок». Він розумів цінність читання та уяви. Я споді-
ваюся, ми зможемо передати нашим дітям світ, де вони будуть
читати, де вони будуть уявляти і розуміти.

НІЛ РІЧАРД ҐЕЙМАН
ЧОМУ НАШЕ МАЙБУТНЄ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЧИТАННЯ




