
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

     13.04.2017 р.                                                                                                № 356 
 
 
Про підсумки  II (міського) туру  
Всеукраїнського конкурсу  «Інноваційний урок  
фізичної культури та урок фізичної культури  
з елементами футболу» в 2017 році  
 
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс 
«Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами 
футболу» від 07 вересня 2011 року № 1030, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 23 листопада 2011 року за № 1336/20074, та відповідно  
до Договору про взаємодію між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 
України і Федерацією футболу України щодо розвитку шкільного футболу  
в загальноосвітніх навчальних закладах України в 2013-2016 роках  
від 11 грудня 2012 року, наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 03 січня 2017 року  № 01 «Про проведення І (районного)  
та  ІІ (міського) турів Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної 
культури та урок фізичної культури з елементами футболу» та згідно 
з протоколом журі № 3 від 16 березня 2017 року 

 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Нагородити Грамотами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) учителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних     
закладів – переможців у загальному заліку Конкурсу «Інноваційний урок 
фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»,  
у номінаціях «Інноваційний урок фізичної культури», «Урок фізичної 
культури з елементами футболу» та лауреатів ІІ (міського) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок 
фізичної культури з елементами футболу» (додатки 1, 2, 3). 
 



2. Директору координаційного центру інформаційно-комунікаційних 
технологій Департаменту освіти і науки, молоді та спорту (Плєвако К. П.) 
розмістити цей наказ на сайті Департаменту. 
 

3. 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. 

 
 
     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 «13» квітня 2017 р. № 356 

 
 

Список переможців  
ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу  

«Інноваційний урок фізичної культури  
та урок фізичної культури з елементами футболу»  

у загальному заліку 
 

1. Вєдєрнікова Світлана Сергіївна, учитель Києво-Печерського ліцею  № 171 
«Лідер» Печерського району – І місце 

2. Котяй Валентина Вікторівна, учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів             
з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 «Логос» імені Георгія 
Гонгадзе Дарницького району – ІІ місце 

3. Іванова Галина Іванівна, учитель середньої загальноосвітньої школи               
І-ІІІ ступенів № 195 ім. В.І.Кудряшова Дніпровського району – ІІІ місце 
 

 
Начальник управління дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти                                  О. Бохно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
                                                                                   до наказу Департаменту освіти і науки,  
                                                                                   молоді та спорту виконавчого органу  
                                                                                   Київської міської ради 
                                                                                   (Київської міської державної адміністрації) 
                                                                                   від «13» квітня 2017 р. № 356 
 
 

Список переможців  
ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу  

«Інноваційний урок фізичної культури  
та урок фізичної культури з елементами футболу»  
у номінації «Інноваційний урок фізичної культури» 

 
1. Вєдєрнікова Світлана Сергіївна, учитель Києво-Печерського ліцею  № 171 

«Лідер» Печерського району – І місце 
2. Котяй Валентина Вікторівна, учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів            

з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 «Логос» імені Георгія 
Гонгадзе Дарницького району – ІІ місце 

3. Можаровський Денис Миколайович, учитель загальноосвітнього 
навчального закладу І-ІІІ ступенів «Гімназія № 257 «Синьоозерна» 
Подільського району – ІІІ місце 

 
 

 
Список переможців  

ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу  
«Інноваційний урок фізичної культури  

та урок фізичної культури з елементами футболу»  
у номінації «Урок фізичної культури з елементами футболу» 

 
1. Іванова Галина Іванівна, учитель загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів           
№ 195 ім. В.І.Кудряшова Дніпровського району – І місце 

2. Вєдєрнікова Світлана Сергіївна, учитель Києво-Печерського ліцею  № 171 
«Лідер» Печерського району – ІІ місце 

3.  Котяй Валентина Вікторівна, учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів             
з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 «Логос» імені Георгія 
Гонгадзе Дарницького району – ІІІ місце 

 
 
 
Начальник управління дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти                                  О. Бохно 
                    

 



                            Додаток 3 
                                                                                      до наказу Департаменту освіти і науки,  
                                                                                      молоді та спорту виконавчого органу  
                                                                                      Київської міської ради 
                                                                                      (Київської міської державної адміністрації) 
                                                                                      від «13» квітня 2017 р. № 356 
 
 

Список лауреатів  
ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу  

«Інноваційний урок фізичної культури  
та урок фізичної культури з елементами футболу»  

 
4. Заєць Василь Павлович, учитель школи І-ІІ ступенів № 1 Шевченківського 
району 

5. Можаровський Денис Миколайович, учитель загальноосвітнього 
навчального закладу І-ІІІ ступенів «Гімназія № 257 «Синьоозерна» 
Подільського району 

6. Василенко Сергій Володимирович, учитель середньої  загальноосвітньої 
школи № 50 Святошинського району 

7. Щербакова Валентина Анатоліївна, учитель школи І-ІІІ ступенів № 263  
імені Євгена Коновальця Деснянського району 

8. Усаковська Людмила Миколаївна, учитель середньої загальноосвітньої 
школи  № 221 Солом’янського району 

9. Камінник Сергій Борисович, учитель навчально-виховного комплексу 
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-ліцей № 20» Оболонського району 

 
 
Начальник управління дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти                                  О. Бохно 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


