ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
29.05.2017

№ 557

Про підсумки проведення
ІІ (міського) туру Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року-2017»
На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», 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 14 червня 2016 року № 668
«Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017», Положення
про нагородження переможців та лауреатів ІІ (міського) туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року», затвердженого розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 15 лютого 2012 року № 247 «Про нагородження
переможців та лауреатів ІІ (міського) туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель
року», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21 листопада 2016 року № 927 «Про проведення ІІ (міського) туру
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017», з метою відзначення
переможців і лауреатів Конкурсу, стимулювання їхньої праці та на підставі
протоколів журі (номінація «Біологія» № 3 від 20 січня 2017 року, номінація
«Інформатика» № 3 від 2 лютого 2017 року, номінація «Музичне мистецтво»
№ 3 від 2 лютого 2017 року, номінація «Початкова освіта» № 3 від 6 лютого
2017 року)
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Грамотами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) переможців та лауреатів, які посіли перше, друге та третє
місця, ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»
(додаток 1).
2. Нагородити Подяками Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) учасників ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року-2017» (додаток 2).
3. Нагородити Подяками Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) директорів навчальних закладів за високий рівень організації
ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017»:
− гімназії № 136 (директор Чернуха І. М.) Дніпровського району;
− Українського колежу імені В. О. Сухомлинського (директор Кушнір Є. С.)
Дніпровського району;
− ліцею № 38 імені В. М. Молчанова (директор Харитонова Л. О.)
Шевченківського району;
− гімназії
біотехнологій
№ 177
(директор
Сташевська І. С.)
Солом’янського району.
4. Начальнику управління персоналу та правового забезпечення Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту (Біба Л. М.) підготувати нагородні
документи й забезпечити нагородження переможців, лауреатів, учасників
ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017».
5. Заступнику начальника управління економіки і фінансів – начальнику
відділу фінансів установ освіти (Борисенко Л. М.), начальнику
відділу бухгалтерського обліку та
звітності – головному бухгалтеру
(Кучеренко І. О.)
забезпечити
виплату
грошових
премій
переможцям і лауреатам ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року-2017» відповідно до кошторису (додаток 3).
6. Директору
координаційного
центру
інформаційно-комунікаційних
технологій Департаменту освіти і науки, молоді та спорту (Плєвако К. П.)
розмістити цей наказ на сайті Департаменту.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління
персоналу та правового забезпечення Департаменту освіти і науки, молоді
та спорту Бібу Л. М. та на заступника начальника управління економіки
і фінансів – начальника відділу фінансів установ освіти Борисенко Л. М.

Директор Департаменту

О. Фіданян

Додаток 1
до наказу Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від _____29.05.____2017 року № _557___

Переможці та лауреати
ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017»
Номінація «Біологія»
1. Аксененко Іван Ігорович, учитель школи І-ІІІ ступенів № 190 Деснянського
району – І місце
2. Бичко Діана Іванівна, учитель спеціалізованої школи з поглибленим
вивченням іноземних мов № 329 «Логос» імені Георгія Гонгадзе
Дарницького району – ІІ місце
3. Козярук Олена Іванівна, учитель школи І-ІІІ ступенів № 8 Оболонського
району – ІІІ місце
Номінація «Інформатика»
1. Рибак Ольга Стефанівна, учитель Технічного ліцею Дніпровського району –
І місце
2. Гудим Олександр Іванович, учитель приватного підприємства «Приватний
загальноосвітній навчальний заклад гімназія «Престиж» Шевченківського
району – ІІ місце
3. Повзун Анна Олександрівна, учитель гімназії «Академія» Святошинського
району – ІІІ місце
Номінація «Музичне мистецтво»
1. Медвідь Ольга Михайлівна, учитель спеціалізованої школи з поглибленим
вивченням англійської мови № 254 Святошинського району – І місце
2. Шевченко Олена Володимирівна, учитель гімназії «Київська Русь»
Дарницького району – ІІ місце
3. Нечай Анастасія Василівна, учитель школи I-III ступенів № 1
Шевченківського району – ІІІ місце
Номінація «Початкова освіта»
1. Ляшенко Анна Миколаївна, учитель спеціалізованого навчально-виховного
комплексу «Деснянка» з поглибленим вивченням англійської мови
Деснянського району – І місце
2. Захарова Маргарита Олегівна, учитель гімназії № 32 «Успіх» Печерського
району – ІІ місце
3. Лазебна Людмила Олегівна, учитель ліцею № 144 імені Г.Ващенка
Солом’янського району – ІІІ місце

Директор ІППО
КУ імені Бориса Грінченка

М. Войцехівський

Додаток 2
до наказу Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від _____29.05.____2017 року № _557___

Учасники
ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017»

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Номінація «Біологія»
Павловська Софія Михайлівна, учитель ліцею № 227 імені М. М. Громова
Голосіївського району
Гоменюк Лариса Миколаївна, учитель Технічного ліцею Дніпровського
району
Шеремет Тетяна Григорівна, учитель Українського гуманітарного ліцею
Київського національного університету імені Тараса Шевченка Печерського
району
Святненко Ірина Володимирівна,
учитель Романо-германської гімназії
№ 123 Подільського району
Камбур Людмила Володимирівна, учитель середньої загальноосвітньої
школи № 162 Святошинського району
Дзюбак Алла Володимирівна, учитель середньої загальноосвітньої школи
№ 279 Солом’янського району
Лось Тетяна Миколаївна, учитель спеціалізованої школи з поглибленим
вивченням французької мови № 49 Шевченківського району
Номінація «Інформатика»
Фоменко Олена Олексіївна, учитель ліцею № 227 імені М. М. Громова
Голосіївського району
Свердел Ольга Миколаївна, учитель гімназії № 315 з поглибленим
вивченням іноземних мов Дарницького району
Присяжний Костянтин Володимирович, учитель спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 313 з поглибленим вивченням інформаційних технологій
Деснянського району
Данилова Алла Євгенівна, учитель Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер»
Печерського району
Руднік Олена Вікторівна, учитель гімназії № 19 «Межигірська»
Подільського району
Кученьова
Тетяна
Володимирівна,
учитель
ліцею
«Престиж»
Солом’янського району

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Номінація «Музичне мистецтво»
Гринюк Юлія Ігорівна, учитель школи І-ІІІ ступенів № 186 Голосіївського
району
Шпіца Роксолана Ігорівна, учитель школи І-ІІІ ступенів № 263 імені Євгена
Коновальця Деснянського району
Широкова Олена Миколаївна, учитель середньої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 158 Дніпровського району
Герасименко Тетяна Олександрівна, учитель школи I-III ступенів
№ 219 Оболонського району
Дейлик Богдана Петрівна, учитель Кловського ліцею № 77 Печерського
району
Володіна Лілія Василівна, учитель середньої загальноосвітньої школи № 69
Солом’янського району
Номінація «Початкова освіта»
Федоренко
Ірина
Володимирівна,
учитель
гімназії
№ 59
імені О. М. Бойченка Голосіївського району
Руденко Олена Леонідівна, учитель гімназії міжнародних відносин № 323
з поглибленим вивченням англійської мови Дарницького району
Шавлова Світлана Миколаївна, учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№ 246 з поглибленим вивченням англійської Дніпровського району
Назаренко Людмила Володимирівна, учитель школи І-ІІІ ступенів № 9
Оболонського району
Жила Ганна Вікторівна, учитель Романо-германської гімназії № 123
Подільського району
Гаврилюк Наталія Володимирівна, учитель ліцею «Еко» № 198
Святошинського району
Діденко Альона Олегівна, учитель ліцею-інтернату № 23 "Кадетський
корпус" з посиленою військово-фізичною підготовкою Шевченківського
району

Директор ІППО
КУ імені Бориса Грінченка

М. Войцехівський

Додаток 3
до наказу Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від _____29.05.____2017 року № _557___

Кошторис
на виплату грошових премій переможцям і лауреатам
ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року-2017»

І місце = 5000 грн.
ІІ місце = 3000 грн.
ІІІ місце = 2000 грн.
Всього: І місце: 5 000 грн. × 4 = 20 000 грн.
ІІ місце: 3 000 грн. × 4 = 12 000 грн.
ІІІ місце: 2 000 грн. × 4 = 8 000 грн.
Разом: 40 000 грн.

Заступник начальника
управління економіки і фінансів –
начальник відділу фінансів установ освіти

Борисенко Л. М.

