
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

Н А К А З

?<£>. /-/ ЛО Ї  В № 35

Про проведення І-ІІ турів 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -  2017»

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, наказу Міністерства освіти і науки 
України від 14 червня 2016 № 666 «Про проведення всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -  2017»

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам структурних підрозділів управління, місцевих органів 
управління освітою, Комунальному вищому навчальному закладу «Херсонська 
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради організувати у 
2016/17 навчальному році проведення І-ІІ турів всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -  2017» у таких номінаціях: «Біологія», «Інформатика», 
«Музичне мистецтво», «Початкова освіта» у такі терміни:

1.1.1 тур (районний, міський) -  у листопаді, грудні 2016 року;

1.2. II тур (обласний) -  у грудні поточного -  лютому 2017 року за 
етапами, визначеними у додатку 1.

2. Начальнику управління освіти Херсонської міської ради 
Ніконову Ю.М. створити належні умови для проведення II туру 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2017» на базі навчальних закладів 
м. Херсона:

- Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим 
вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської міської ради -  у 
номінації «Біологія»;

- Херсонської спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 30 з поглибленим 
вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови 
Херсонської міської ради -  у номінації «Інформатика»;
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- Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської 

міської ради -  у номінації «Музичне мистецтво»;
- Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 41 Херсонської 

міської ради -  у номінації «Початкова освіта»;
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 туру конкурсу до 16 грудня 2016 року до Комунального вищого 
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
обласної ради (додаток 4).

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою та покладаю на 
ректора Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської обласної ради Зубка А.М.

Заступник начальника управління -  
начальник відділу дошкільної, 
загальної середньої освіти та 
інспекції навчальних закладів Н.І.Левенець
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Додаток 1
до наказу управління освіти, 
науки та молоді обласної 
державної адміністрації
/5-М № &&

Етапи проведення II (обласного) туру 
конкурсу «Учитель року -  2017»

Конкурсні матеріали подаються учасниками до 16 грудня 2016 року до 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради.

I етап (відбірковий) -  з 19 по 20 грудня 2016 року.
Проведення конкурсних випробувань: фахова майстерність, майстер-

клас.

II етап -  з 6 по 10 лютого 2017 року.
Виконання творчого завдання (освітній проект), проведення уроків, 

експертиза підручника та фінал:

06-07.02.2017 р. -  «Біологія»;

07-08.02.2017 р. -  «Інформатика»;

08-09.02.2017 р. -  «Музичне мистецтво»;

09-10.02.2017 р. -  «Початкова освіта».
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Додаток 2
до наказу управління освіти, 
науки та молоді обласної 
державної адміністрації

! 5 Н .  № 33»
Склад

оргкомітету обласного конкурсу «Учитель року -  2016»

Криницький 
Євген Анатолійович,

Зубко
Анатолій Миколайович,

Жорова
Ірина Ярославівна,

Кучерява
Людмила Володимирівна,

Левенець 
Ніна Іванівна,

Сургаєва
Вікторія Валеріївна,

начальник управління освіти, науки та молоді 
Херсонської обласної державної адміністрації, 
голова;

ректор комунального вищого навчального закладу 
«Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних 
наук, професор, заступник голови;

проректор з наукової роботи комунального
вищого навчального закладу «Херсонська
академія неперервної освіти» Херсонської
обласної ради, доктор педагогічних наук;

голова обласної профспілкової організації 
працівників освіти і науки України (за згодою);

заступник начальника удравління - начальник 
відділу дошкільної, загальної середньої освіти та 
інспекції навчальних закладів управління освіти, 
науки та молоді Херсонської обласної державної 
адміністрації;

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.
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Додаток З
до наказу управління освіти, 
науки та молоді обласної 
державної адміністрації
15. Н. № ЛЗ»

Склад журі
II туру (обласного) всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року -  2017» у номінаціях:

І. «Біологія»

Шарко
Валентина Дмитрівна,

Ігнатюк
Любов Миколаївна,

Мазаєва
Катерина Вікторівна,

Моісеєнко 
Г алина Миколаївна,

Мороз
Тетяна Семенівна,

Філончук
Зоя Володимирівна,

доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри фізики та методики її навчання 
Херсонського державного університету, професор 
кафедри теорії і методики викладання природничо- 
математичних та технологічних дисциплін КВНЗ 
«Херсонської академії неперервної освіти», 
голова журі;

Народний учитель України, учитель біології 
Херсонського академічного ліцею ім. О. В. Мішукова 
Херсонської міської ради при Херсонському 
державному університеті

завідувач науково-методичної лабораторії біології і 
основ здоров’я КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти»;

учитель біології Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів № 24 з поглибленим вивченням математики, 
фізики та англійської мови Херсонської міської ради;

учитель біології Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів № 31 з поглибленим вивченням історії та 
права Херсонської міської ради;

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 
методики викладання природничо-математичних та 
технологічних дисциплін, завідувач науково-методичної 
лабораторії географії та економіки КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти»;

Юзбашева 
Галина Сергіївна,

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
теорії і методики викладання природничо-математичних



та технологічних дисциплін 
академія неперервної освіти»;

КВНЗ «Херсонська

II. «Інформатика»

Дурман
Микола Олександрович,

Назаренко 
Вадим Сергійович,

Кушнір
Наталія Олександрівна,

Казанцева 
Ольга Павлівна,

Ільницька 
Вітта Северинівна,

Петришак 
Юлія Сергіївна,

кандидат технічних наук, доцент кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування Херсонського 
національного технічного університету, голова;

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
теорії та методики викладання природничо- 
математичних та технологічних дисциплін, методист 
науково-методичної лабораторії інформатики, 
інформаційних технологій та дистанційного навчання 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
інформатики, програмної інженерії і економічної 
кібернетики, завідуюч центром перепідготовки і 
підвищення кваліфікації Херсонського державного 
університету;

Заслужений учитель України, учитель інформатики, 
спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист» 
Херсонського ліцею Херсонської обласної ради;

Заслужений учитель України, учитель інформатики, 
спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист» 
Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №30 з 
поглибленим вивченням предметів природничо- 
математичного циклу і англійської мови Херсонської 
міської ради;

учитель інформатики, спеціаліст І категорії 
Г олопристанського навчально-виховного комплексу 
«Гімназія -  спеціалізована школа І ступеня з 
поглибленим вивченням предметів художнього 
профілю» Голопристанської міської ради переможець 
II туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  
2013»;

Сисоєнко завідувач науково-методичної лабораторії інформатики,
Наталя Анатоліївна, інформаційних технологій та дистанційного навчання

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
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III. «Музичне мистецтво»

Моїсеєв
Сергій Олександрович,

Козян
Роман Михайлович,

Столярова
Наталя Володимирівна,

Пилипенко 
Світлана Іванівна,

Воронова
Валентина Сергіївна,

Фоміна
Ірина Володимирівна,

Шамбір
Наталія Володимирівна,

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри теорії і методики виховання комунального 
вищого навчального закладу «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської обласної ради, 
голова;

заслужений працівник освіти України, методи ст- 
спеціаліст вищої категорії, керівник дитячого 
хорового колективу «Жайвір» центру позашкільної 
роботи Херсонської міської ради;

викладач вищої категорії циклової комісії музично- 
теоретичних дисциплін Херсонського музичного 
училища Херсонської обласної ради;

учитель музичного мистецтва, Олешківської гімназії 
Олешківської районної ради, лауреат обласного туру 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2013» у 
номінації «Музичне мистецтво»;

учитель музичного мистецтва Дарївської 
загальноосвітньої школи І-ІИ ст. Білозерської 
районної ради, лауреат обласного туру 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2013» у 
номінації «Музичне мистецтво»;

керівник вокально-хорового колективу Херсонського 
будинку детячої та юнацької творчості Херсонської 
міської ради, лауреат І ст. Міжнародного фестивалю- 
конкурсу «Бархатний сезон -  2015»,

завідувач науково-методичної лабораторії дисциплін 
художньо-естетичного циклу КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти»;

IV. «Початкова освіта»

Комінарець кандидат філологічних наук, доцент, завідувач
Тетяна Вільямівна, кафедри теорії і методики дошкільної, початкової

освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти», голова;

Саган Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач



Стребна Ольга 
Володимирівна,

Клюева Таміла 
Миколаївна,

Соценко Ганна 
Олександрівна,

Безхлєбна Валентина 
Анатоліївна,

Кравчук Олена 
Федорівна,

кафедри природничо-математичних дисциплін та 
логопедії Херсонського державного університету;

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 
методики дошкільної, початкової освіти й психології 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;

завідувач науково-методичної лабораторії
початкового навчання КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти»;

учитель початкових класів, директор опорного 
закладу Скадовський навчально-виховний комплекс 
«Скадовська академічна гімназія» Скадовської 
міської ради, лауреат Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року 2004», заслужений учитель України;

учитель початкових класів Херсонської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №24 із 
поглибленим вивченням математики, фізики та 
англійської мови Херсонської міської ради;

учитель початкових класів Херсонської гімназії №1 
Херсонської міської ради, лауреат Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року 2010».
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Додаток 4
до наказу управління освіти, 
науки та молоді обласної 
державної адміністрації
!5М № «33»

Інформація
про підсумки проведення першого та другого турів 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017»

№ Номінація

Кількість
учасників
першого

туру

Кількість
учасників
другого

туру

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

переможця другого 
туру, місце роботи, 

посада

Мобільний
телефон,

e-mail
переможця

1 Біологія

2 Інформатика

3 Музичне
мистецтво

4 Початкова освіта

Усього


