
 
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Н А К А З  

 

20.11.2014                 № 518 

 

Про проведення І-ІІ  турів 

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2015» 

  

 

 На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 

«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський 

конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 серпня 1995 року № 638, рішення колегії Міністерства освіти і 

науки (протокол від 26.06.2014 № 4/2-19), наказу Міністерства освіти і науки 

України від 18.09.2014 № 1053 «Про проведення всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2015», рішення центрального оргкомітету всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2015» (протокол від 17.10.2014 № 1) 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Керівникам структурних підрозділів Департаменту, місцевих органів 

управління освітою, Комунальному вищому навчальному закладу «Херсонська 

академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради  організувати у 

2014/15 навчальному році проведення І-ІІ турів всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2015» у таких номінаціях: «Українська мова та література», 

«Хімія», «Образотворче мистецтво», «Правознавство»: 

1.1. І тур (районний, міський) -  у грудні  2014 року; 

1.2. ІІ тур (обласний) – у грудні поточного - січні 2015 року за етапами, 

визначеними у додатку 1.  

2. Начальнику управління освіти Херсонської міської ради            

Ніконову Ю.М. створити належні умови для проведення ІІ етапу 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» на базі навчальних закладів   

м. Херсона:  

- Херсонської  спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 31 Херсонської 

міської ради – у номінації «Правознавство»; 

- Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської 

міської ради – у номінації «Образотворче мистецтво»; 

- Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 ім. Б.Лавреньова  

Херсонської міської ради – у номінації «Українська мова і література»; 
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- Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 55 Херсонської 

міської ради – у номінації «Хімія». 

3. Затвердити склад обласного організаційного комітету та відповідних 

фахових журі конкурсу (додатки 2, 3). 

4. Організаційному комітету та фаховим журі керуватися у своїй роботі 

Положенням про всеукраїнський конкурс «Учитель року», критеріями відбору 

представлених на конкурс матеріалів. 

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

районних державних адміністрацій, міських рад надіслати звітні матеріали про 

результати І етапу конкурсу до 20 грудня 2014 року до Комунального вищого 

навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 

обласної ради. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою та ректором 

Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 

освіти» Херсонської обласної ради Зубком А.М.  

 

 

Заступник  

директора Департаменту                                                               В.Ю.Меренков 
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Додаток 1до наказу  

Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту обласної 

державної адміністрації  

20.11.2014 № 518 

 
 

Етапи проведення ІІ (обласного) туру 

конкурсу «Учитель року – 2015» 

 

Конкурсні матеріали  подаються  учасниками до 18 грудня 2014 року до 

Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 

освіти» Херсонської обласної ради. 

 

І етап (відбірковий) – з 23 по 24 грудня  2014 року. 

 Оцінювання матеріалів, надісланих учасниками на конкурс (посилання на 

власний блог), фахова майстерність, майстер-клас.   

 

ІІ етап –  з 12 по 16  січня  2015 року. 

 Виконання творчого завдання (підготовка та реалізація освітнього 

проекту), проведення уроків, самоаналіз та фінал: 

 

12-13.01.2015 р. – «Правознавство»; 

 

13-14.01.2015 р. – «Образотворче мистецтво»; 

 

14-15.01.2015 р. – «Українська мова і література»; 

   

15-16.01.2015 р. – «Хімія». 
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Додаток 2 до наказу  

Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту обласної 

державної адміністрації  

20.11.2014 № 518 

 

Склад 

оргкомітету обласного конкурсу «Учитель року – 2015» 

 

 Меренков 

 Віктор Юрійович, 

заступник  директора Департаменту   освіти  і 

науки, молоді та спорту Херсонської обласної 

державної адміністрації, голова; 
 

Зубко 

Анатолій Миколайович, 

ректор Комунального вищого навчального 

закладу «Херсонська академія неперервної 

освіти» Херсонської обласної ради, кандидат 

педагогічних наук, професор, заступник голови; 
 

 Жорова 

Ірина Ярославівна, 

 

проректор з наукової роботи Комунального 

вищого навчального закладу «Херсонська 

академія неперервної освіти» Херсонської 

обласної ради, кандидат педагогічних наук;  
 

Кучерява  

Людмила Володимирівна, 

голова обласної профспілкової організації 

працівників освіти і науки України (за згодою);   
 

Левенець  

Ніна Іванівна, 

начальник відділу дошкільної, загальної середньої 

освіти  управління освіти і науки  

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Херсонської облдержадміністрації. 
 

 Сургаєва  

Вікторія Валеріївна, 

 

завідувач науково-методичної лабораторії  

інноваційної діяльності та роботи з обдарованою 

молоддю Комунального вищого навчального 

закладу «Херсонська академія неперервної 

освіти» Херсонської обласної ради;  
 

Ніконов  

Юрій Миколайович, 
 

начальник управління освіти Херсонської міської 

ради;  

Чурілова  

Тетяна Іванівна, 

головний спеціаліст з кадрових питань 

Департаменту   освіти і науки, молоді та спорту 

Херсонської обласної державної адміністрації.  
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Додаток 3 до наказу  

Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту обласної 

державної адміністрації  

20.11.2014 № 518 

 

Склад журі 

ІІ туру (обласного) всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2015» у номінаціях: 

 

І. «Правознавство» 

 

Задорожня  

Надія Олександрівна, 

кандидат філософських наук, доцент, завідувач 

кафедрою теорії держави і права Херсонського 

державного університтету, голова; 
  

Антюшина  

Олена Миколаївна, 

начальник Центру по обслуговуванню установ та 

закладів освіти району Цюрупинської районної ради, 

учитель Цюрупинської спеціалізованої    школи             

І – ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземної 

мови Цюрупинської районної ради; 
  

Казанчан  

Андрій Аркадійович, 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

адміністративного та господарського права 

Херсонського державного університету;  
  

 Новікова  

Марія Миколаївна, 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії та 

теорії права і держави юридичного факультету     

Херсонського державного університтету;  
  

Бондаренко   

Тетяна Андріївна, 

 

учитель Херсонської спеціалізованої  школи                   

І – ІІІ ступенів № 24 з поглибленим вивченням 

математики, фізики та англійської мови Херсонської 

міської ради. 
  

Асламова  

Тетяна Адамівна, 

 

завідувач науково-методичної лабораторії     історії, 

правознавства і етики Комунального вищого 

навчального закладу «Херсонська академія 

неперервної освіти» Херсонської обласної ради; 
  

Гасаненко  

Тетяна Василівна, 

 заступник голови Іванівської районної державної 

адміністрації, учитель правознавства  Нововасилівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іванівської 

районної ради, лауреат ІІІ туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2010» в номінації 

«Правознавство». 
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ІІ. «Образотворче мистецтво» 

 

Сліпіч  

Анатолій Леонідович, 

член Національної спілки художників України, член 

Спілки дизайнерів України, Заслужений діяч мистецтв 

України, професор Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтва, голова; 
  

Кузьміч  

Тетяна Олександрівна, 

викладач кафедри теорії і методики виховної роботи 

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 

кандидат педагогічних наук; 
  

Корецька  

Любов Олександрівна, 

викладач кафедри теорії і методики виховної роботи 

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 

кандидат педагогічних наук; 
  

Завгородня  

Ірина Василівна, 

методист дисциплін художньо-естетичного циклу 

методичного кабінету при управлінні освіти 

Херсонської міської ради, спеціаліст вищої категорії, 

учитель-методист; 
  

Адаменко  

Тетяна Анатоліївна, 

переможець ІІ туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2011» в номінації «Образотворче 

мистецтво», спеціаліст вищої категорії, учитель-

методист, Білозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів  І-ІІІ ст.  № 3 Білозерської районної ради; 
  

Шершень  

Олена Володимирівна, 

переможець ІІІ туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2013» в номінації «Музика», 

спеціаліст вищої категорії  Херсонської 

спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 52 

Херсонської міської ради; 
  

 Кузнєцова  

Вікторія Миколаївна, 

учитель образотворчого мистецтва, спеціаліст вищої 

категорії,  Великолепетиської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів № 1 Великолепетиської районної 

ради. 
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ІІІ. «Українська мова і література»   

Голобородько  

Ярослав Юрійович, 

професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри 

теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін 

комунального вищого  навчального закладу 

«Херсонська академія неперервної освіти»  

Херсонської обласної ради, голова; 
  

Омельчук  

Сергій Аркадійович, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної 

освіти Херсонського державного університету; 
  

Гончаренко  

Любов Анатоліївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 

методики викладання гуманітарних дисциплін; 
  

 Марецька 

 Людмила Петрівна, 

завідувач науково-методичної лабораторії української 

мови і літератури Комунального вищого навчального 

закладу «Херсонська академія неперервної освіти» 

Херсонської обласної ради; 
  

Заводянна 

 Олена Іллівна, 

лауреат конкурсу «Учитель року – 2012», учитель 

української мови і літератури Херсонської 

багатопрофільної гімназії №20 імені Б.Лавреньова 

Херсонської міської ради; 
  

Данилова  

Олена Павлівна, 

заслужений учитель України, лауреат конкурсу 

«Учитель року – 2007», учитель української мови і 

літератури Новокаховської загальноосвітньої школи 

№1; 
  

 Кучма  

Тетяна Іванівна,  

 учитель-методист, учитель української мови і 

літератури Херсонського Академічного ліцею ім. О.В. 

Мішукова  при Херсонському державному університеті  

Херсонської міської ради. 
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ІV. «Хімія» 

 

 Юзбашева  

Галина Сергіївна, 

кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри теорії і 

методики викладання природничо-математичних та 

технологічних дисциплін Комунального вищого 

навчального закладу «Херсонська академія 

неперервної освіти» Херсонської обласної ради, 

голова; 
  

Іванищук  

Світлана Миколаївна, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії 

Херсонського державного університету; 
  

Кохановська 

 Олена Вікторівна, 

кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії і методики викладання природничо-

математичних та технологічних дисциплін 

Комунального вищого навчального закладу 

«Херсонська академія неперервної освіти» 

Херсонської обласної ради; 
  

Литвиненко 

 Ольга Вікторівна, 

переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2006», спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, учитель-методист, учитель 

хімії Іванівської гімназії; 
  

Андріяш  

Антоніна Іванівна, 

учитель-методист, учитель хімії Херсонської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 55 

Херсонської міської ради; 
  

Дудченко  

Світлана Алексіївна, 

учитель хімії, директор Херсонського 

загальноосвітнього навчально-виховного комплексу 

№ 11 Херсонської міської ради; 
  

Глазунов  

Микола Миколайович, 

методист   Скадовського районного методичного 

кабінету освітньої галузі «Природознавство», 

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. 

 


