
 
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛЫННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З  
 

 16.02.2016р.                 № 38 
 
 
Про підсумки проведення ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2016» 
 
 На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995року № 489 
«Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про Всеукраїнський 
конкурс «Учитель року», затвердженого постановою  Кабінетів Міністрів 
України від 11 серпня 1995р. № 638, рішення колегії Міністерства освіти і 
науки України від 25 червня 2010 р. № 6/1-19, наказів Міністерства освіти і 
науки  України від 24 вересня 2015 р. № 969 «Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2016»  та управління освіти і науки  Херсонської 
обласної державної адміністрації від 02 листопада 2015 р. № 344 «Про 
проведення І –ІІ турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016» з        
16 грудня 2015 року по 12 лютого 2016 року був проведений ІІ тур 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016» за такими номінаціями:  
«Англійська мова», «Захист Вітчизни»,  «Історія», «Математика».  
 Для участі в першому етапі ІІ туру Всеукраїнському конкурсу надійшло   
43 заявки вчителів області: «Англійська мова» - 16, «Захист Вітчизни» - 7,  
«Історія» - 8, «Математика» -12.  
 За результатами оцінювання блогу, виконання письмової,   проведення 
майстер-класу до ІІ етапу пройшли 26 учасників, які проводили уроки, 
виконали творчу роботу (освітній проект). У суперфіналі брали участь             
20 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-2016»: 

- Єрохіну  
Оксану Вікторівну 

- учителя   Херсонської  гімназії  № 3 
Херсонської міської ради, номінація 
«Англійська мова»; 
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- Дацюка  

Михайла Івановича 
- учителя  Хрестівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Чаплинської районної  ради, 
номінація «Захист Вітчизни»; 

    

- Гнатюк  
Тетяну Анатоліївну 

- учителя  Херсонської  спеціалізованої  школи  
І-ІІІ ступенів № 30 з поглибленим вивченням 
предметів природничо-математичного циклу та 
англійської мови Херсонської міської ради, 
номінація «Історія»; 

    

- Ольховську  
Наталю Владиківну 

- учителя  Генічеської  загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 3 Генічеської районної ради, 
номінація «Матемитика». 

 
2. Визначити лауреатів конкурсу «Учитель року-2016» у номінаціях: 

 
«Англійська мова» 
 
- Бачинську  

Ірину Анатоліївну 
- учителя   Приморської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Скадовської районої 
ради; 

- Тихомирову  
Тетяну Сергіївну 

- учителя Гімназії  Новокаховської  міської 
ради; 

- Гудим  
Ольгу Анатоліївну 

- учителя  Бериславської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 5 Бериславської 
районної ради; 

- Климентенко  
Катерину Олександрівну 

- учителя  Сергіївської  загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Каховської районної 
ради; 

 
 «Захист Вітчизни» 
 
- Соловйова  

Ігоря Володимировича    
- учителя Великоолександрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
Великоолександрівської районної ради; 

- Горуна  
Олександра  
Олександровича 

- учителя  Михайлівської  загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Скадовської районої 
ради; 

- Лисенка  
Сергія Олександровича   

- учителя   Херсонської багатопрофільної 
гімназії  № 20 ім. Б.Лавреньова Херсонської 
міської ради; 

- Волошина  
Юрія Яковича 

- Червонопартизанської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Нижньосірогозької  
районної ради; 
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«Історія» 
 
- Давидову  

Людмилу Олександрівну 
- учителя  Скадовського  навчально-

виховного комплексу «Академічна гімназія»   
Скадовської міської ради; 

- Костюкову  
Анну Миколаївну 

- учителя   Магдалинівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів  Чаплинської районної  
ради; 

- Балана Анатолія 
Вікторовича 

- учителя Новотроїцького  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст – гімназія» Новотроїцької 
районної ради; 

- Арнаут Тетяну 
Миколаївну 

- учителя Голопристанського навчально-
виховного комплексу  «Гімназія – 
спеціалізована школа І ступенів» 
Голопристанської міської ради; 

 
«Математика» 
 
- Рєус  

Наталю Вікторівну 
- учителя   Херсонської  гімназії  № 1 

Херсонської міської ради; 
- Доброгаєву  

Наталію Георгіївну 
- учителя Великоолександрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 
Великоолександрівської районної ради; 

- Шпак  
Світлану Миколаївну 

- учителя Новотроїцької  загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів  № 1   Новотроїцької 
районної ради; 

- Васьковську  
Наталію Валеріївну 

- учителя   Микільської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Білозерської районної 
ради. 

 
3. Начальникам управління, відділів освіти (освіти, молоді та спорту) 

районних державних адміністрацій, міських рад: 
3.1. Проаналізувати підсумки ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року-2016» та винести зазначене питання на розгляд чергових колегій місцевих 
органів управління освітою. Копії рішень колегій надати до кадрової служби 
управління.  

3.2. Розглянути питання щодо позачергової атестації переможців та 
лауреатів Конкурсу  відповідно до пункту 4.7. Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства 
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: 
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4.1. Вивчити досвід роботи переможців і лауреатів конкурсу «Учитель 

року-2016» та сприяти його впровадженню в практику роботи загальноосвітніх 
навчальних закладів області; 

4.2. висвітити досвід роботи переможців і лауреатів конкурсу «Учитель 
року - 2016» у фахових освітніх виданнях;  

4.3. організувати на базі загальноосвітніх навчальних закладів, де 
працюють переможці конкурсу, школи перспективного педагогічного досвіду. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника -
начальника відділу дошкільної, загальної середньої освіти та інспекції 
навчальних закладів управління Левенець Н.І. 
 
 
Начальника управління                                                         Є.А. Криницький 


