ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
06.03.2018 р.

№ 192

Про підсумки проведення
ІІ (міського) туру Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року-2018»
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 19 червня 2017 року № 866
«Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018», 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 03 січня 2018 року № 2 «Про проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року-2018», з метою відзначення переможців і лауреатів
Конкурсу, стимулювання їхньої праці
та на підставі протоколів журі
(номінація «Українська мова та література» № 3 від 26 січня 2018 року,
номінація «Німецька мова» № 3 від 26 січня 2018 року, номінація «Фізика» № 3
від 26 січня 2018 року, номінація «Фізична культура» № 3 від 26 січня 2018
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, у ІІ (міському) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»
(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-2018» (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-2018»:
− середнього загальноосвітнього закладу «Слов'янська гімназія» (директор
Беженар Г. Д.) Дарницького району;
− навчально-виховного комплексу «Домінанта» (директор Уфімцева С. В.)
Дніпровського району;
− спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 53 з поглибленим вивченням
німецької мови (директор Панчук Л. А.) Шевченківського 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-2018».
5. Начальнику управління економіки і фінансів 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-2018» відповідно до кошторису (додаток 3).
6. 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 начальника управління економіки
і фінансів 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 «06» березня 2018 року № 192

Переможці та лауреати
ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018»
Номінація «Українська мова та література»
1. Кулигіна Світлана Юріївна, учитель навчально-виховного комплексу
«Домінанта» (дошкільний навчальний заклад - спеціалізована школа
І ступеня - суспільно-гуманітарна гімназія - спеціалізована школа № 204
з поглибленим вивченням фізичної культури) Дніпровського району
– І місце
2. Ковальчук Надія Петрівна, учитель Комунального закладу «Навчальновиховний комплекс «Спеціалізована школа І ступеня - гімназія № 143»
Оболонського району – ІІ місце
3. Джема Ольга Анатоліївна, учитель гімназії № 179 Голосіївського району
– ІІІ місце
Номінація «Німецька мова»
1. Курганська
Ольга
Сергіївна,
учитель
Приватної
організації
«Загальноосвітній навчальний заклад «Міжнародна школа Глобус»
Деснянського району – І місце
2. Ткачук Олена Іванівна, учитель спеціалізованої школи № 239 Оболонського
району – ІІ місце
3. Содома Тетяна Василівна, учитель спеціалізованої загальноосвітньої школи
I-III ступенів № 296 з поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького
району – ІІІ місце
Номінація «Фізика»
1. Борецький Костянтин Петрович, учитель Київської інженерної гімназії
Дарницького району – І місце
2. Плав’юк Тетяна Валеріївна, учитель гімназії № 178 Солом’янського району
– ІІ місце
3. Божко Світлана Олександрівна, учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№ 155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району
– ІІІ місце
Номінація «Фізична культура»
1. Лазебний-Чоловський Дмитро Миколайович, учитель спеціалізованої школи
№ 216 Оболонського району – І місце
2. Крамаренко Валерій Олександрович, учитель навчально-виховного
комплексу № 30 «ЕКОНАД» (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим
вивченням іноземних мов – гімназія) Дніпровського району – ІІ місце

3. Руда Галина Олександрiвна, учитель Києво-Печерського ліцею № 171
"Лідер" Печерського району – ІІІ місце

Директор ІППО
Київського університету
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 «06» березня 2018 року № 192

Учасники
ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018»

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Номінація «Українська мова та література»
Азарова Ганна Валеріївна, учитель школи І-ІІІ ступенів № 119 Деснянського
району
Галенко Юлія Олександрівна, учитель загальноосвітнього навчального
закладу І-ІІІ ступенів «Спеціалізована школа № 3 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій» Подільського району
Гончарук Людмила Миколаївна, учитель ліцею «Еко» № 198
Святошинського району
Дубинська Ганна Єгорівна, учитель спеціалізованої школи № 43
з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу
«Грааль» Солом’янського району
Музиченко Наталія Іванівна, учитель Кловського ліцею № 77 Печерського
району
Нікітіна Лариса Михайлівна, учитель спеціалізованої школи I-III ступенів
з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу
№ 255 Дарницького району
Сорока Володимир Миколайович, учитель ліцею «Універсум»
Шевченківського району
Номінація «Німецька мова»
Зубак Марія Василівна, учитель спеціалізованої школи № 254
Святошинського району
Кірєєва Ірина Юріївна, учитель гімназії № 136 Дніпровського району
Мельник Вікторія Іванівна, учитель загальноосвітнього навчального закладу
І-ІІІ ступенів «Гімназія № 34 «Либідь» ім. Віктора Максименка»
Подільського району
Сусліна Олена Валеріївна, учитель гімназії Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова Шевченківського району
Ткач Юлія Борисівна, учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням іноземних мов № 220 Голосіївського району
Цикіна Галина Вікторівна, учитель спеціалізованої школи № 149
Солом’янського району

Номінація «Фізика»
1. Гриценко Оксана Віталіївна, учитель школи І-ІІІ ступенів № 119
Деснянського району

2. Іванченко Людмила Юріївна, учитель навчально-виховного комплексу
«Школа І ступеня - гімназія «Оболонь» Оболонського району
3. Купріянчук Марія Володимирівна, учитель школи І-ІІІ ступенів № 132
Голосіївського району
4. Олійник Людмила Володимирівна, учитель середньої загальноосвітньої
школи № 35 Святошинського району
5. Сидякіна Лариса Вікторівна, учитель гімназії № 191 ім. П. Г. Тичини
з поглибленим вивченням іноземних мов Дніпровського району
Номінація «Фізична культура»
6. Бишовець Сергій Григорович, учитель школи
І-ІІІ ступенів № 306
Деснянського району
7. Ковач Ігор Юрійович, учитель спеціальної школи-інтернату І-ІІІ ступенів
№ 9 Голосіївського району
8. Рудницький Аркадій Леонідович, учитель загальноосвітнього навчального
закладу І-ІІІ ступенів «Гімназія № 34 «Либідь» ім. Віктора Максименка»
Подільського району
9. Смоляр Людмила Іванівна, учитель середньої загальноосвітньої школи
№ 288 Святошинського району
10. Шнурок Євген Володимирович, учитель загальноосвітнього навчального
закладу І-ІІІ ступенів гімназія міжнародних відносин № 323 з поглибленим
вивченням англійської мови Дарницького району
11. Шунькин Олександр Олександрович, учитель спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій
Шевченківського району
12. Щурук Ольга Сергіївна, учитель гімназії-інтернату № 13 Солом’янського
району

Директор ІППО
Київського університету
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 «06» березня 2018 року № 192

Кошторис
на виплату грошових премій переможцям і лауреатам
ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року-2018»

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.

