
  
 

  
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  ПОКРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ  

 

Н А К А З 

 
07.11.2018 р.                                                                                                    № 452  
 

Про організацію та проведення  
І туру щорічного Всеукраїнського  

конкурсу «Учитель  року»  

   

На виконання  наказу Міністерства освіти і науки  України від 
07.06.2018  № 603 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2019», листа Міністерства освіти і науки  України від 31.08.2018  №1-9-524 

«Про умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 
2019»»,  наказів департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної  

державної адміністрації  від 13.09.2018  № 505/0/212-18  «Про організацію та 

проведення  І та ІІ турів  щорічного обласного   конкурсу «Учитель  року» у 

2018-2019 навчальному році», від 25.10.2018 № 571/0/212-18  «Про визначення 
зон проведення І туру щорічного обласного   конкурсу «Учитель  року» у 2018-

2019 навчальному році», відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс 

«Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
11.08.1995 № 638 (в редакції  постанови Кабінету Міністрів України від 

16.05.2018 №  370), Положення про проведення щорічного обласного  конкурсу 

«Учитель  року», затвердженого наказом головного управління освіти  і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації від 15.02.2011р. №97/0/212-11, 
зареєстрованого в Головному  управлінні юстиції в Дніпропетровській області 

04.04.2011 р. № 26/1642,  та з метою підтримки творчої праці вчителів, 

підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків  
НАКАЗУЮ: 

1. Організувати  проведення у 2018-2019 навчальному році І туру 

щорічного всеукраїнського конкурсу «Учитель  року» (далі – Конкурс) у 

номінаціях: «Вчитель інклюзивного класу», «Географія», «Захист Вітчизни», 
«Основи здоров’я». Врахувати зони проведення І туру Конкурсу: 

- номінація «Географія» - м. Нікополь; 

- номінації «Вчитель інклюзивного класу», «Захист Вітчизни», «Основи 

здоров’я» - м.Покров. 
2. Визначити для проведення І туру Конкурсу такі базові заклади 

освіти міста: 

- номінація «Вчитель інклюзивного класу» -  комунальний заклад 
«Навчально-виховний комплекс № 2»; 

- номінація «Захист Вітчизни» - комунальний заклад «Загальноосвітній 

ліцей»; 



  
 

- номінація «Основи здоров’я» - комунальний заклад «Середня 

загальноосвітня школа № 9». 
3. Затвердити склад оргкомітету і фахових журі І туру Конкурсу, що 

додається. 

4. Покласти організаційно-методичне забезпечення підготовки і 

проведення І туру Конкурсу «Учитель року» на працівників управління освіти 
за номінаціями: 

- «Вчитель інклюзивного класу» – Демуш В.А.; 

- «Захист Вітчизни» – Охота І.М.; 

- «Основи здоров’я» – Гродецька Л.О. 
5.  Інформаційно-методичному центру управління освіти (Гродецька Л.О.): 

5.1.Забезпечити організаційно-методичний супровід підготовки і проведення 

І туру Конкурсу. 
5.2. Провести І тур Конкурсу в один етап:  

- «Вчитель інклюзивного класу» - 28.11.2018 р., на базі комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс № 2»; 

-  «Захист Вітчизни» - 30.11.2018 р., на базі комунального закладу 
«Загальноосвітній ліцей»; 

- «Основи здоров’я» - 30.11.2018 р.,на базі комунального закладу «Середня 

загальноосвітня школа № 9»; 
5.3. Надати методичну допомогу у підготовці переможців І туру та їх 

матеріалів для участі в ІІ турі Конкурсу. 

 5.4.Забезпечити подання до КЗВО «ДАНО» інформації про підсумки 

проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019».  
До 07.12.2018 р. 

6. Керівникам  закладів загальної середньої освіти: 

6.1. Забезпечити належні умови для проведення І туру Конкурсу: 
- номінація «Вчитель інклюзивного класу» - Чергинець Г.М., директор КЗ 

«НВК №2»; 

- номінація «Захист Вітчизни» - Фесенко Л.В., директор КЗ «Ліцей»; 

- номінація «Основи здоров’я» - Матвєєва О.О., директор КЗ «СЗШ 
№9». 

6.2. Направити для роботи в журі І туру Конкурсу у номінації 

«Географія»: 
- Башкірову Ю.Ю., керівника ММО вчителів географії, вчителя 

географії КЗ «НВК №2»; 

- Гоцелюк В.А., заступника  директора з НВР КЗ «СЗШ №6». 

30.11.2018 
КЗ «СЗШ №4 м.Нікополь» 

6.3. Забезпечити участь педагогів у роботі журі І туру Конкурсу 

відповідно до номінації. 

6.4. Сприяти участі у І турі конкурсу «Учитель року» вчителів, які 
виявили бажання взяти участь у конкурсі педагогічної майстерності (список 

додається). 

7. Учасникам І туру конкурсу «Учитель року» при підготовці до 
Конкурсу враховувати рекомендації МОН щодо умов проведення Конкурсу. 



  
 

8. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на методиста 

ІМЦ управління освіти Гродецьку Л.О., контроль – на заступника начальника 
управління освіти Філіпову Т.Ю. 

 

 

 
 

Начальник управління освіти                           Г.А.Цупрова  

 

 
З наказом ознайомлені:       _________   Т.Ю.Філіпова 

     _________   Л.О.Гродецька 

     _________   І.М.Охота 
     _________   В.А.Демуш 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                             
 

            

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



  
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти  
від 07.11.2018 №452 

 

 

С К Л А Д 
міського оргкомітету по проведенню І туру 

 всеукраїнського конкурсу  «Учитель року – 2019»  

 

1. Філіпова Т.Ю.   - голова оргкомітету, 
     заступник начальника управління освіти  

 

2. Гродецька Л.О.  - заступник голови оргкомітету, 
     методист ІМЦ управління освіти 

 

3. Чергинець Г.М.  - член оргкомітету, 

     директор комунального закладу «Навчально- 
     виховний комплекс № 2» 

 

4. Фесенко Л.В. - член оргкомітету, директор комунального 
закладу «Загальноосвітній ліцей» 

 

5. Бондаренко І.В. - член оргкомітету, директор комунального 

закладу «Середня загальноосвітня школа № 6» 
 

6. Матвєєва О.О. - член оргкомітету, директор комунального 

закладу «Середня загальноосвітня школа № 9» 
 

 

Склад журі  

по проведенню І туру всеукраїнського конкурсу 
 «Учитель року – 2019» 

 

Вчитель інклюзивного класу 

 

1. Демуш В.А.                    - голова журі, 

     директор інклюзивно-ресурсного центру  

 
2.  Чернецька Р.М.  - секретар журі, практичний психолог 

комунального закладу  «Середня загальноосвітня 

школа № 6» 

 
3. Гребельна В.П.  -  член журі, ведучий психолог інклюзивно-

ресурсного центру 

 
5. Бабкіна С. М.   - методист комунальної установи "Марганецький 

міський методичний  кабінет" 



  
 

 

6. Мамонтова Н. В.  - керівник міського методичного об'єднання 
вчителів інклюзивних класів,  вчитель початкових 

класів Марганецької спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 2 

 
 

 

 Склад журі  

по проведенню І туру всеукраїнського конкурсу 
 «Учитель року – 2019» 

 

Захист Вітчизни 

 

1.   Охота І.М.       - голова журі, 

     методист ІМЦ управління освіти  

 
2.       Махинько В.В.             - секретар журі, учитель-методист, комунальний 

заклад «Загальноосвітній ліцей» 

 
3.      Гавриленко О.А.  - член журі,  методист Нікопольського науково-

методичного центру. 

 

4. Іванчик О. В.   - член журі, заступник директора з НВР 
комунального позашкільного навчального закладу 

освіти «Нікопольський міжшкільний центр 

трудового навчання та технічної творчості 
 

5. Стовбун Ю.М.  - член журі, майор запасу, учитель захисту 

Вітчизни комунального позашкільного навчального 

закладу освіти «Нікопольський міжшкільний центр 
трудового навчання та технічної творчості» 

 

 
 Склад журі  

по проведенню І туру всеукраїнського конкурсу 

 «Учитель року – 2019» 

 
Основи здоров’я  

 

1. Гродецька Л.О.  - голова журі, 

 методист інформаційно-методичного центру 
управління освіти  

  

2. Майборода О.В.  -  секретар журі, заступник директора  з 
навчально-виховної роботи комунального закладу 

«Середня загальноосвітня школа № 4» 



  
 

 

3.Кузьменко Н.В. - член журі, вчитель-методист, комунальний 

закладу «Нікопольська середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №6" 

4. Мартіян Ю.В. - член журі, методист методичного кабінету відділу 

освіти Нікопольської райдержадміністрації 

 

5.Мисюра О.П. - член журі, методист методичної служби відділу 
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Томаківської селищної ради 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



  
 

Додаток  

До наказу управління освіти 
від 07.11.2018 № 452 

 

 

 
Список учасників конкурсу “Учитель року - 2019” 

 

N 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Навчальний заклад 

Номінація “Вчитель інклюзивного класу” 

1 Андрієнко  

Наталія  

Олександрівна 

Комунальний  заклад «Середня  

загальноосвітня  школа № 9 м. Покров 

Дніпропетровської області» 

2 Лопатнікова  
Ольга  

Едуардівна 

Комунальний заклад «Середня загальноосвітня 
школа № 6 м. Покров Дніпропетровської 

області» 

3 Мудраченко  

Світлана  

Анатоліївна 

Комунальний заклад «Навчально – виховний 

комплекс № 2 (середня школа I-III ступенів – 

дошкільний навчальний заклад) м. Покров 
Дніпропетровської області» 

Номінація “Географія” 

1 Кучеренко  
Тетяна  

Михайлівна 

Комунальний заклад «Середня загальноосвітня 
школа № 6» м. Покров Дніпропетровської 

області» 

2 Черепанова  

Алла  

Володимирівна 

Комунальний заклад «Середня  загальноосвітня 

школа № 9 м. Покров Дніпропетровської 

області» 

Номінація “Захист Вітчизни” 

1 Волик Олександр 
Володимирович 

Комунальний заклад «Середня  загальноосвітня  
школа № 9 м. Покров Дніпропетровської 

області» 

2 Казарін  

Олександр  

Леонідович 

Комунальний заклад «Загальноосвітній ліцей  

м. Покров Дніпропетровської області» 

3 Сабітов  

Володимир 
Олексійович 

Комунальний заклад «Навчально – виховний 

комплекс №2 (середня школа I-III ступенів – 
дошкільний навчальний заклад) м. Покров 

Дніпропетровської області» 

Номінація “Основи здоров’я” 

1 Євменова  

Олена  

Олександрівна 

Комунальний заклад «Середня  загальноосвітня 

школа № 9 м. Покров Дніпропетровської 

області» 

2 Лобунець  
Людмила  

Валентинівна 

Комунальний заклад «Навчально-виховний 
комплекс № 1» (середня школа І - ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад) м. Покров 

Дніпропетровської області» 



  
 

3 Степаненко  

Олена  

Володимирівна 

Комунальний заклад  «Загальноосвітній ліцей 

м. Покров Дніпропетровської області» 

4 Ткаченко  

Оксана  
Костянтинівна 

Комунальний заклад «Навчально виховний 

комплекс №2 (середня школаІ-ІІІ ступенів та 
дошкільний підрозділ) м. Покров 

Дніпропетровської області» 

5 Усик  

Антоніна  

Василівна 

Комунальний заклад «Середня загальноосвітня 

школа № 6  м. Покров Дніпропетровської 

області» 

 


	3.Кузьменко Н.В. - член журі, вчитель-методист, комунальний закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6"

