
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

29.12.2015                                                                                           №  802 
 
Про підсумки проведення  
ІІ (міського) туру  
Всеукраїнського конкурсу  
«Класний керівник року» у 2015 році 
 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 21 вересня 2015 року № 962 «Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу «Класний керівник року» у 2015 році», на виконання наказу 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 6 жовтня 2015 року 
№ 598 «Про проведення І (районного) та ІІ (міського) турів Всеукраїнського 
конкурсу «Класний керівник року» у 2015 році», з метою сприяння зростанню 
престижності звання класний керівник, його ролі й статусу як компетентного 
педагога ХХІ століття та на підставі протоколів журі  
 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Затвердити склад переможців ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Класний керівник року». 
2. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

переможців ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник 
року». 

3. 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. 

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

 
 
 

Директор Департаменту                                                             О. Фіданян  



 

 

 

 

 
Склад переможців   

      ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» 
     

Номінація «Класний керівник 5-7 класів» 
 

1. Ланська Катерина Іванівна, учитель, класний керівник 7-А класу середньої 
загальноосвітньої школи № 158 Дніпровського району –  І  місце 

2. Ющенко Оксана Вікторівна, учитель, класний керівник 6-А класу ліцею № 171 
«Лідер» Печерського району – ІІ місце 

3. Модягіна Наталія Володимирівна, учитель, класний керівник 7-В класу 
спеціалізованої школи № 52 з поглибленим  вивченням інформаційних 
технологій Солом’янського  району – ІІІ місце; 

 
Номінація «Класний керівник 8-9 класів» 

 
1. Заваженко Наталія Миколаївна, учитель, класний керівник 8-А класу 

спеціалізованої школи № 15 з поглибленим вивченням англійської мови 
Голосіївського району – І місце  

2. Сікоза Тетяна Григорівна, учитель, класний керівник 8-Б класу середньої 
загальноосвітньої школи № 67 Солом’янського району – ІІ місце 

3. Костенко Юлія Володимирівна, учитель, класний керівник 8-Б класу 
спеціалізованої школи № 16 з поглибленим вивченням англійської мови 
Оболонського району – ІІІ місце;  
 

Номінації «Класний керівник 10-11 класів» 
 

1. Бусол Лілія Миколаївна, педагог-вихователь, класний керівник 10-А класу 
Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка Печерського району – І місце  

2. Сергієнко Юлія Сергіївна, учитель, класний керівник 5-А класу спеціалізованої 
школи № 16 з поглибленим вивченням англійської мови Оболонського району 
– ІІ місце 

3. Нагайко Світлана Василівна, учитель, класний керівник 11-А класу гімназії  
№ 290 Дарницького району – ІІІ місце. 
 
 
Директор Департаменту                                                             О. Фіданян  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Департаменту освіти і науки,  
молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)  
29.12. 2015 року       №  802 


