
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
Н А К А З 

 
  

__10.12.2015__                                                                                                                 №  750_ 
 
Про проведення ІІ (міського) туру  
Всеукраїнського конкурсу  
«Учитель року-2016» 
 

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489  
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року»,  відповідно до Положення  
про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від  11 серпня 1995 року № 638, постанови 
Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року  № 900 «Про внесення 
змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», наказу 
Міністерства освіти і науки України від  24 вересня 2015 року № 969  
«Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016», листа 
Міністерства освіти і науки України від 11 листопада 2015 року № 1/9-540 
«Про всеукраїнський конкурсу «Учитель року-2016»  та з метою виявлення  
і підтримки творчих учителів, підвищення їхньої професійної майстерності, 
популяризації педагогічних здобутків 
 
НАКАЗУЮ:  
 
1. Провести ІІ (міський) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016»  
у номінаціях «Англійська мова», «Захист Вітчизни», «Історія», 
«Математика» у січні - лютому 2016 року. 
 

2. Затвердити склад організаційного комітету та журі ІІ (міського) туру  
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016» (додатки 1, 2). 
 

3. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 
адміністрацій:   
3.1. Забезпечити участь переможців І (районного) туру та членів журі 

 у ІІ (міському) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016».  
3.2. Забезпечити проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року-2016» в таких загальноосвітніх навчальних закладах  
 м. Києва: 



− спеціалізована школа № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням 
іноземних мов Печерського району – номінація «Англійська мова»; 

− школа I-III ступенів № 78 Печерського району – номінація «Захист 
Вітчизни»;  

− гімназія № 191 імені П. Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних 
мов Дніпровського району –  номінація «Історія»; 

− Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського району – номінація 
«Математика». 
 

4. Інституту  післядипломної  педагогічної  освіти  Київського  університету 
імені Бориса Грінченка (Войцехівський М. Ф.):  
4.1. Здійснити  організаційно-методичне  забезпечення  ІІ  (міського)  туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016».  
4.2. Підбити підсумки  ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року-2016» та до 19 лютого 2016 року надіслати інформацію про його 
результати до Інституту модернізації змісту освіти. 

 
5.  Координаційному центру інформаційно-комунікаційних технологій 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) розмістити цей 
наказ на сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 
 

6.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління 
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти  
і науки, молоді та спорту Бохно О. В. 
 

 
 
                                                     

                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

В. о. директора  Департаменту 
 

В. Челомбітько 



 
 
 
 
 
 
 
 

СКЛАД 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ  

 Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015» 
 

1. Бохно О. В. – начальник управління дошкільної, загальної середньої  
та позашкільної освіти  Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),  голова організаційного комітету  

2. Войцехівський М. Ф.– директор Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
педагогічних наук, доцент, заступник голови  

3. Барбазюк О. А., завідувач науково-методичного центру координації 
методичної роботи та освітніх вимірювань Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

4. Гаєва С. Л., директор школи I-III ступенів № 78 Печерського району  
5. Дроботенко С. В.,  методист науково-методичного центру гуманітарної 

освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету  імені Бориса Грінченка 

6. Дроздович Н. Г., директор гімназії № 191 імені П. Г. Тичини з поглибленим 
вивченням іноземних мов Дніпровського району 

7. Іваніна Н. В., начальник управління освіти Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

8.   Коваленко Л. Т., заступник директора Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка  

9. Копил Т. В., в.о. начальника управління освіти та інноваційного розвитку 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

10. Корнієнко І. П., методист науково-методичного центру координації 
методичної роботи та освітніх вимірювань Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету  імені Бориса Грінченка 

11. Кравченко Д. Г., директор Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» 
Печерського району 

12. Кулигіна Т.В., методист науково-методичного центру гуманітарної освіти  
та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету  імені Бориса Грінченка 

13. Нетецька С. М., директор спеціалізованої школи № 47 ім. А.С. Макаренка  
з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району 

Додаток 1 
до наказу Департаменту освіти і науки,  
молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)  
від ___   10.12._       __ 2015 р.  №  _750_ 



14. Олексюк О. А., методист науково-методичного центру природничо-
математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету  імені Бориса Грінченка 

15. Припута І. П., методист науково-методичного центру природничо-
математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету  імені Бориса Грінченка 

16. Свирська Т. І., завідувач НМЦ гуманітарної освіти та виховання Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка, заслужений працівник освіти України  

17. Трухан О. Ф., доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти  
та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету  імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент 

18. Філоненко І. О., завідувач науково-методичного центру природничо-
математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. о. директора  Департаменту 
 

В. Челомбітько 



                                                       
 
 
 
 
 

СКЛАД ЖУРІ 
ІІ (міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016» 
 

Англійська мова 
1. Ригованова В. А., доцент кафедри англійської філології Гуманітарного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
філологічних наук, голова журі 

2. Заяць Л. І., старший викладач кафедри англійської мови Гуманітарного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
педагогічних наук, заступник голови журі  

3. Богаєвська І. В., методист видавництва Оксфорд Юніверситі Прес  
(за згодою) 

4. Гатальська В. І., учитель гімназії «Троєщина» Деснянського району, 
заслужений учитель України 

5. Жарікова Л. М., старший викладач кафедри методики мов та літератури 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка 

6. Залюбовська Л., методист видавництва Кембріджського університету  
(за згодою) 

7. Котенко О. В., завідувач кафедри іноземних мов та методики їх навчання 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук 

8. Несвіт А. М., учитель спеціалізованої школи І ступеня № 312 з поглибленим 
вивченням англійської мови Деснянського району, учитель-методист   

9. Петрик Л. В., викладач англійської мови Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка, переможець ІІ туру 
конкурсу «Учитель року – 2012» 

10.  Хартіган Р., старший методист видавництва Пірсон-Дінтернал  
(за згодою) 

11. Шаленко О. П., секретар асоціації вчителів англійської мови IATEFL, 
тренер-вчителів англійської мови (за згодою) 
 
 

Захист Вітчизни 
1. Оржешко Д. В.,  заступник  начальника   Київського   військового ліцею 

імені Івана Богуна  з   навчальної роботи, начальник навчальної частини, 
голова  журі 

2. Мельник С. Б., головний спеціаліст відділу позашкільної освіти   
Департаменту  освіти  і  науки, молоді та спорту виконавчого органу    

Додаток  2 
до наказу Департаменту освіти і науки,  
молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської  міської державної адміністрації)  
від ____10.12_____ ____ 2015 р.  № __750__ 



Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
заступник голови журі  

3. Бугіль В. М., викладач фізкультури та предмета «Захист Вітчизни», голова 
методичної комісії військових дисциплін та фізичної культури Київського 
військового ліцею імені Івана Богуна 

4. Буйновський В. В.,  методист управління професійно-технічної освіти 
Департаменту  освіти  і науки, молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської   міської   державної адміністрації) 

5. Клюй О. А. завідувач навчально-методичного кабінету Київського   
військового ліцею імені Івана Богуна 

6. Кравченко В. Г., учитель  школи  I-III ступеня № 90 Печерського району 
7. Мельничук Ю. Л.,  начальник відділу національно-патріотичного виховання 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»  
(за згодою) 

8. Осауленко О. Я., інспектор групи з роботи з особовим складом Київського 
міського військового комісаріату (за згодою)                                                        

9. Сиваченко В. В., викладач  предмета «Захист Вітчизни» Міжрегіонального 
вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівельної 
механізації, голова методичного об'єднання викладачів предмета «Захист 
Вітчизни» професійно-технічних навчальних закладів міста Києва  
(за згодою) 

10. Соловей С. В., помічник голови Київської міської організації Товариства 
сприяння обороні України з військово-патріотичного виховання  
та спортивно-масової роботи (за згодою) 

11. Харечко М. М., координатор Всеукраїнської громадської організації 
«Громадський рух «За майбутнє», заступник голови громадської ради, 
голова комітету військово-патріотичного виховання при Міністерстві 
оборони України (за згодою) 

 
Математика 

1. Швець В. О., завідувач кафедри математики і теорії та методики навчання 
математики Національного педагогічного університету імені  
М. П. Драгоманова,  кандидат педагогічних наук,  професор,  голова журі 
(за згодою) 

2. Номіровський Д. А., професор Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, заслужений вчитель 
України, заступник голови журі (за згодою) 

3. Браславська А. Л., учитель  ліцею № 208 Дніпровського району, заслужений 
учитель України 

4. Васильєва Д. В., старший науковий співробітник Інституту педагогіки 
НАПН України, кандидат педагогічних наук (за згодою) 

5. Воротнікова І. П., доцент кафедри методики природничо-математичної 
освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету  імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних 
наук 



6. Гончарук М. Д., учитель ліцею № 38 імені В. М. Молчанова 
Шевченківського району, учитель-методист, заслужений учитель України 

7. Єфімова Т. Л., учитель  гімназії № 283 Деснянського району, учитель-
методист, заслужений учитель України 

8. Каган М. А., учитель  СШ № 181 імені Івана Кудрі Печерського району, 
учитель-методист, заслужений учитель України  

9. Олександрова Т. І., учитель  ліцею «Голосіївський» № 241 Голосіївського 
району, учитель-методист, заслужений учитель України 

10. Рівкінд Й. Я., учитель  ліцею № 38 імені В. М. Молчанова Шевченківського 
району, учитель-методист, заслужений учитель України 

11. Сільвестрова І. А., учитель  ліцею №142 Солом’янського району, учитель-
методист, заслужений учитель України 

 
Історія 

1. Левітас Ф. Л., завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти  
та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор, 
голова журі 

2. Клименко Н. П., доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти  
та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, заступник 
голови журі 

3. Беззуб Ю. В., старший викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної 
освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка  

4. Бессараб Н. С., учитель гімназії № 315 Дарницького району, учитель-
методист, лауреат конкурсу «Учитель року-2015» 

5. Богдановська Л. П., учитель гімназії «Міленіум» № 318 Солом’янського 
району, кандидат педагогічних наук 

6. Бондаренко Т. М., учитель гімназії № 191 імені П. Г.Тичини з поглибленим 
вивченням іноземних мов Дніпровського району, учитель-методист 

7. Жилюк Л. І., учитель гімназії «Потенціал» Оболонського району, 
заслужений учитель України 

8. Лоха Л. О., учитель ліцею № 100 «Поділ» Подільського району, учитель-
методист, заслужений учитель України 

9. Назаров В. В., учитель Українського гуманітарного ліцею КНУ                            
ім. Т.Шевченка Печерського району, учитель-методист 

10. Савченко М. П., учитель Київської гімназії східних мов № 1 
Святошинського району, заслужений учитель України  

11. Ситник Е. В., учитель СЗШ № 250 Деснянського району,  учитель-методист, 
лауреат конкурсу «Учитель року-2007» 

 

 

В. о. директора  Департаменту 
 

В. Челомбітько 


