
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

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

 
  

      03.01.2018 р.                                                                                                   № 2 
 
Про 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»,  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 19 червня 2017 року № 866 
«Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018», листа 
Міністерства освіти і науки України від 19 вересня 2017 року  
№ 1/9-508 «Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року-2018» та з метою виявлення і підтримки творчих учителів, підвищення 
їхньої професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків 
 
НАКАЗУЮ:  
 
1. Затвердити склад організаційного комітету ІІ (міського) туру  
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018», що додається. 
 

2. Затвердити склад журі ІІ (міського) туру  Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2018», що додається. 
 

3. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 
адміністрацій забезпечити участь переможців І (районного) туру та членів 
журі  ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018». 
  

4. Начальникам управлінь освіти Дніпровської (Іваніна Н. В.),  Дарницької 
(Списовська Є. І.), Шевченківської (Ярова Є. В.) районних в місті Києві 
державних адміністрацій забезпечити проведення ІІ (міського) туру 



Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» у таких загальноосвітніх 
навчальних закладах: 

− Навчально-виховний комплекс «Домінанта» Дніпровського району – 
номінація «Українська мова та література»; 

− Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 53 з поглибленим вивченням 
німецької мови Шевченківського району – номінація «Німецька мова»; 

− Середній загальноосвітній заклад «Слов'янська гімназія» Дарницького 
району – номінація «Фізика»; 

− Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 128  Дніпровського 
району – номінація «Фізична культура». 
 

5. Інституту  післядипломної  педагогічної  освіти  Київського  університету 
імені Бориса Грінченка (Войцехівський М. Ф.):  
5.1.  Провести ІІ (міський) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель  

року-2018» у номінаціях «Українська мова та література», «Німецька 
мова», «Фізика», «Фізична культура» у січні-лютому 2018 року. 

5.2.  Підбити підсумки  ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2018» та до 10 березня 2018 року надіслати інформацію  
про результати І та ІІ турів до Інституту модернізації змісту освіти. 

 
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Шкурову Т. І. 
 

Директор Департаменту 

 

О. Фіданян 

 
                                                                  

                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Департаменту освіти і науки,  
молоді та спорту  
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)   
від «03» січня 2018 р. № 2 

 
 

СКЛАД 
організаційного комітету 

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

 
1. Шкурова Т. І., заступник директора 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. Беженар Г. Д., директор середнього загальноосвітнього закладу 
«Слов'янська гімназія» Дарницького району 

4. Гавронський В. В., методист науково-методичного центру природничо-
математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету  імені Бориса Грінченка 

5. Дідур О. О., методист науково-методичного центру гуманітарної освіти та 
виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

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

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

8. Радіонова Н. А., методист науково-методичного центру гуманітарної освіти 
та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету  імені Бориса Грінченка 

9. Сайко О. В., директор середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів   
№ 128, Дніпровського району, кандидат  історичних наук 

10. Свинцицька В. А., в.о. директора спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 53 
з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського району 

11. Свирська Т. І., завідувач науково-методичного центру гуманітарної освіти 
та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка  

12. Списовська Є. І., начальник управління освіти Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

13. Уфімцева С. В., директор навчально-виховного комплексу «Домінанта» 
Дніпровського району 



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

15. Черпак Ю. В., методист науково-методичного центру гуманітарної освіти  
та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету  імені Бориса Грінченка 

16. Ярова Є. В., начальник управління освіти Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

 
 

Заступник директора  
Департаменту                                                                       Т. Шкурова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Департаменту освіти і науки,  
молоді та спорту  
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)   
від «03» січня 2018 р. № 2 

                                                       
 

СКЛАД ЖУРІ 
ІІ (міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» 
 
 

Номінація «Українська мова та література» 
 

1. Бровко О. О., завідувач кафедри української літератури і компаративістики 
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
філологічних наук, професор, голова журі 

2. Авраменко О. М., доцент кафедри методики мов і літератури Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка, Заслужений працівник освіти України 

3. Демченко А. М., методист відділу суспільно-гуманітарних наук 
Українського центру оцінювання якості освіти, учитель ліцею «Наукова 
зміна» Дарницького району 

4. Красуцька І. В., головний редактор Українського освітянського видавничого 
центру «Оріон» (за згодою) 

5. Ліпницька І. М., доцент кафедри української літератури Факультету 
української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 
кандидат філологічних наук (за згодою) 

6. Орлова О. М., учитель Економіко-правового ліцею Деснянського району, 
лауреат ІІ (міського) туру конкурсу «Учитель року – 2015»  

7. Почтаренко О. М., учитель гімназії № 191 ім. П. Тичини з поглибленим 
вивченням іноземних мов Дніпровського району, переможець ІІ (міського) 
туру конкурсу «Учитель року – 2015»  

8. Солопенко В. А., заступник директора гімназії «Троєщина» Деснянського 
району 

9. Хамедова О. А., доцент кафедри української літератури і компаративістики 
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат філологічних наук 

10. Хворостяний І. Г., учитель ТОВ «НВК «Новопечерської школи» 
Печерського району, кандидат філологічних наук 

11. Шовковий В. М., завідувач кафедри методики викладання української  
та іноземних мов і літератури Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професор 
(за згодою) 
 



Номінація «Німецька мова» 
 
1. Сажко Л. А., професор кафедри германської філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, голова 
журі 

2. Волкова Н. М., заступник директора з іноземних мов спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 53 з поглибленим вивченням німецької мови 
Шевченківського району 

3. Гринюк О. С., доцент кафедри романо-германської філології Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат філологічних 
наук (за згодою) 

4. Ліпіна Н. В.,  заступник директора з іноземних мов спеціалізованої школи 
№ 14 імені Грушевського Оболонського району 

5. Майстренко В. Г., заступник директора з іноземних мов спеціалізованої 
школи № 291 з поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького 
району 

6. Максименко П. В., учитель навчально-виховного комплексу № 167  
з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа  
І ступеня - гімназія) Дніпровського району  

7. Маримонська Л. А., асистент кафедри методики викладання української та 
іноземної мов і літератур Київського національного університету імені  
Тараса Шевченка (за згодою) 

8. Рубанчук О. Є., методист науково-методичного центру управління освіти 
Шевченківської районної  в місті Києві державної адміністрації 

9. Сікорська І. М., учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  
з поглибленим вивченням іноземних мов № 112 імені Т. Шевченка 
Голосіївського району, кандидат педагогічних наук  

10. Титаренко М. В., старший  викладач кафедри  германської філології 
інституту  філології  Київського університету  імені Бориса Грінченка 

11. Циховчи А. П., учитель спеціалізованої школи № 149 Солом’янського 
району  
 

Номінація «Фізика» 
 

1. Сиротюк В. Д., завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики  
та астрономії Національного педагогічного університету імені  
М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, голова журі  
(за згодою) 

2. Волкова Н. П., учитель спеціалізованої школи № 80 з поглибленим 
вивченням англійської мови Печерського району 

3. Володіна Л. М., учитель гімназії № 257 «Синьоозерна» Подільського району 
4. Громова Т. В., учитель навчально-виховного комплексу № 167  
з поглибленим вивченням німецької мови Дніпровського району 

5. Моргун Г. М., учитель гімназії № 39 імені гетьмана України Богдана 
Хмельницького Деснянського району 



6. Непорожня Л. В., учитель гімназії № 178 Солом’янського району, кандидат 
педагогічних наук 

7. Сидоркін Є. М., учитель спеціалізованої школи № 304 з поглибленим 
вивченням інформаційних технологій Святошинського району 

8. Халмурадова Т. М., учитель спеціалізованої школи № 15 з поглибленим 
вивченням англійської мови Голосіївського району 

9. Чаркіна Н. Г., учитель спеціалізованої школи «Перспектива» № 194 
Оболонського району 

10. Чувтаєва Л. О., учитель Київської інженерної гімназії Дарницького району 
11. Яценко Л. П., учитель школи І-ІІІ ступенів № 101 Шевченківського району 
 

Номінація «Фізична культура» 
 

1. Ніколаєнко В. В., завідувач кафедри футболу Національного університету 
фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання 
та спорту, професор, голова журі (за згодою) 

2. Байдак І. А., учитель середньої загальноосвітньої школи № 230 
Святошинського району 

3. Борисенко О. М., учитель загальноосвітнього навчального закладу  
І-ІІІ ступенів Скандинавська гімназія Дарницького району 

4. Галенко Л. А., учитель ліцею № 38 ім. В. М. Молчанова Шевченківського 
району 

5. Гацко О. В., старший викладач кафедри фізичного виховання і педагогіки 
спорту факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

6. Дерев’янко Р. П., учитель загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 
ступенів «Спеціалізована школа №118 «Всесвіт» з поглибленим вивченням 
європейських мов» Подільського району 

7. Дрок Н. Я., учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням іноземних мов № 112 імені Т. Шевченка Голосіївського району 

8. Єрмолко В. І., учитель ліцею № 208 Дніпровського району  
9. Залойло В. В., доцент кафедри футболу Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання 
та спорту (за згодою) 

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

11. Матвієнко М. М., учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 189  
з поглибленим вивченням англійської та німецької мов Деснянського 
району 

12. Озерова Н. А., учитель Юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва 
Національної академії внутрішніх справ Солом’янського району 

13. Петроченко І. В., учитель школи І-ІІІ ступенів № 245 Оболонського району, 
переможець ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний 



урок фізичної культури та урок фізичної культури  з елементами футболу» - 
2010 року 

14. Чешейко С. М., учитель ТОВ «НВК «Новопечерська школа» Печерського 
району, переможець ІІІ (фінального) туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року» - 2005 року, заслужений учитель України 

15. Шегімага В. Ф., старший викладач кафедри теорії методики фізичного 
виховання і спорту Інституту фізичного виховання та спорту Національного 
педагогічного університету імені Н.П. Драгоманова (за згодою)  
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