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Про підсумки проведення II туру 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2018»

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995року №  489 
«Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про Всеукраїнський 
конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінетів М іністрів 
України від 11 серпня 1995р. № 638, з урахуванням рішення колегії 
М іністерства освіти і науки України від 25.06.2010р. № 6/1-19, наказу 
М іністерства освіти і науки України від 19.06.2017 № 866 «Про проведення 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2018» та наказу управління освіти, 
науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації від 17.10.2017 р. 
№ 261 «Про проведення І - I I  турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 
2018» у грудні 2017 р. -  лютому 2018 р. був проведений II тур Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року -  2018» у номінаціях «Українська мова і література», 
«Німецька мова», «Фізика», «Фізична культура».

У І (районному, міському, ОТГ) турі взяли участь 179 учителів області, 
які пройшли електронну реєстрацію на платформі Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -  2018».

Для участі у першому етапі II туру Всеукраїнського конкурсу надійшло 
57 заявок із 4 міст, 19 районів та 6 об’єднаних територіальних громад, із них 
«Українська мова і література» - 18, «Німецька мова» - 8, «Фізика» - 12, 
«Фізична культура» - 19.

Після випробувань з фахової майстерності, практичної роботи та 
методичного практикуму до II етапу пройшли 23 учасники, які провели уроки, 
виконали творчу роботу (навчальний проект). У суперфіналі брали участь 
12 конкурсантів із чотирьох номінацій.

За підсумками двох етапів конкурсу фахові журі визначили переможців 
і лауреатів у кожній номінації. На підставі рішень фахових журі

НАКАЗУЮ:

1. Визнати переможцями конкурсу «Учитель року-2018»:
- Золотаренко Альону Віталіївну, учителя української мови і літератури 

навчально-виховного комплексу "Гімназія - спеціалізована школа І ступеня з



2

поглибленим вивченням іноземних мов" Генічеської районної ради Херсонської 
області, номінація «Українська мова і література»;

- Баканьова Дмитра Григоровича, учителя англійської, німецької мови 
опорного закладу Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна 
гімназія» Скадовської районної ради, номінація «Німецька мова»;

- Дудченко Тетяну Миколаївну, учителя фізики Новомиколаївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Скадовської районної ради, номінація 
«Фізика»;

М азманян Ольгу Олександрівну, учителя фізичної культури 
Чорнобаївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» Білозерської районної 
ради, номінація «фізична культура».

2. Визначити лауреатів конкурсу «Учитель року-2018» у номінаціях: 
«Українська мова і література»

- Романович Ірину Вікторівну, учигеляь української мови і літератури 
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Новокаховської міської ради;

- Гаврилюк Людмилу Володимирівну, учителя української мови і 
літератури Херсонської загальноосвітньої школи І - III ступенів № 32 
Херсонської міської ради.
«Німецька мова»

- Д іденка Романа Володимировича, учителя німецької та англійської мови 
Чорноморівської загальноосвітньої школи І - III ступенів Каховської районної 
ради; - Тригуб Тетяну Олександрівну, учителя німецької мови Херсонської 
гімназії №6 Херсонської міської ради.
«Фізика»

- Артеменка Олександра Сергійовича, учителя фізики Нижньосірогозької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нижньосірогозької районної ради;

- Голівця Ю рія Станіславовича, учителя ' фізики Осокорівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Осокорівської сільської ради 
Нововоронцовського району.
«Фізична культура»

Рогачова Ю рія Вікторовича, учителя фізичної культури 
Великолепетиської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
Великолепетиської районної ради;

- Ш кільнюк Інну Валеріївну, учителя фізичної культури Херсонської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № ЗО з поглибленим вивченням предметів 
природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міської 
ради.

3. Керівникам місцевих органів управління освітою:
3.1. Проаналізувати підсумки II туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року-2018» та винести зазначене питання на розгляд колегіальних органів при 
місцевих органах управління освітою. Копії прийнятих рішень надати до 
кадрової служби Департаменту.

3.2. Розглянути питання щодо позачергової атестації переможців та 
лауреатів Конкурсу відповідно до пункту 4.7. Типового положення про



з
атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом М іністерства 
освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 (зі змінами).

3.3. Вжити заходів щодо заохочення переможців і лауреатів Конкурсу.
4. Комунальному вищому навчальному закладу «Херсонська академія 

неперервної освіти» Херсонської обласної ради:
4.1. вивчити досвід роботи переможців і лауреатів конкурсу «Учитель 

року-2017» та сприяти його впровадженню в практику роботи закладів 
загальної середньої освіти області;-

4.2. висвітити досвід роботи переможців і лауреатів конкурсу «Учитель 
року - 2018» у фахових освітніх виданнях.

5. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора 
Департаменту - начальника управління дошкільної, повної загальної середньої 
та спеціальної освіти Левенець Н.І.

Директор Департаменту Є.А.Криницький


