
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
Н А К А З 

 
  

_27.12.2018__                                                                                                               № _689_                                         
 
Про проведення ІІ (міського) туру  
Всеукраїнського конкурсу  
«Учитель року-2019» 
 

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 (зі змінами), наказу 
Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2018 року № 603  
«Про проведення  всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019», листа 
Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2018 року № 1/9-524  
«Про умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року-
2019» та з метою виявлення і підтримки талановитих педагогічних працівників, 
підвищення їхньої професійної майстерності, популяризації педагогічних 
здобутків 
 
 
НАКАЗУЮ:  
 
1. Затвердити склад організаційного комітету ІІ (міського) туру  
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019», що додається. 
 

2. Затвердити склад журі ІІ (міського) туру  Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2019», що додається. 
 

3. Управлінню закладів професійної освіти, прогнозування та розвитку 
інфраструктури освіти Департаменту освіти і науки (Бондаренко О. М.), 
начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 
адміністрацій: 
3.1. Забезпечити участь переможців І (районного) туру в ІІ (міському) турі 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019». 
3.2. Здійснити заходи щодо відрядження учасників та членів журі  

ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» 
відповідно до пункту 2 цього наказу. 



3.3. Урахувати, що  ІІ (міський) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року-2019» у номінації «Захист Вітчизни» відбудеться в Київському 
військовому ліцеї імені Івана Богуна. 

  
4. Начальникам управлінь освіти Деснянської (Постолюк Т. К.), Дніпровської 

(Іваніна Н. В.),  Шевченківської (Ярова Є. В.) районних в місті Києві 
державних адміністрацій забезпечити проведення ІІ (міського) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» у таких закладах загальної 
середньої освіти: 

− Спеціалізована школа I - III ступенів № 137 з поглибленим вивченням 
англійської мови Дніпровського району – номінація «Вчитель 
інклюзивного класу»; 

− Гімназія № 48 Шевченківського району – номінація «Географія»; 
− Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована 
школа І ступеня з поглибленим вивченням української мови – гімназія 
№ 39 імені гетьмана України Богдана Хмельницького» Деснянського 
району – номінація «Основи здоров’я»; 

− Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 49 з поглибленим вивченням 
французької мови Шевченківського району – номінація «Французька 
мова».   
 

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

року-2019» у номінаціях «Вчитель інклюзивного класу», «Географія», 
«Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька мова»  у січні-
лютому 2019 року. 

5.2.  Підбити підсумки  ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2019» та до 5 березня 2019 року надіслати інформацію  
про результати І та ІІ турів до Інституту модернізації змісту освіти 
Міністерства освіти і науки України. 

 
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти 
і науки Бохно О. В. 

 
 
                                                                  

               
 

 

Директор Департаменту 

 

Олена ФІДАНЯН 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Департаменту освіти і науки  
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)   
від «27» _грудня_____ 2018 р. № _689_ 

 
 

СКЛАД 
організаційного комітету 

ІІ (міського) туру 
 Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» 

 
1. Шкурова Т. І., заступник директора Департаменту освіти і науки 
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. Босенко М. І., директор гімназії № 48 І-ІІІ ступенів Шевченківського 
району, кандидат педагогічних наук 

4. Виноградова Н. І., методист науково-методичного центру гуманітарної 
освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка  

5. Голік А. М., завідувач науково-методичного центру координації методичної 
роботи  та освітніх вимірювань Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

6. Гордійчук І. В., начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, 
Герой України, генерал-майор (за згодою) 

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

8. Клюй О. А., завідувач навчально-методичного кабінету Київського   
військового ліцею імені Івана Богуна (за згодою) 

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

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

11. Кравчук Л. В., старший викладач кафедри методики та психології 
дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

12. Кулик В. В., директор Комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс «Спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням 
української мови – гімназія № 39 імені гетьмана України Богдана 
Хмельницького» Деснянського району 



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

14. Постолюк Т. К., начальник управління освіти Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

15. Припута І. П., методист науково-методичного центру природничо-
математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету  імені Бориса Грінченка 

16. Рибіцька О. В., директор спеціалізованої школи I - III ступенів № 137  
з поглибленим вивченням англійської мови Дніпровського району 

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

18. Сулейманова А. О., директор спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 49  
з поглибленим вивченням французької мови Шевченківського району, 
заслужений працівник освіти України   

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

20. Чанцева Н. І., методист науково-методичного центру природничо-
математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету  імені Бориса Грінченка 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор Департаменту 

 

Олена ФІДАНЯН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Департаменту освіти і науки  
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)   
від «_27_» _грудня__ 2018 р. № _689_ 

                                                       
 

СКЛАД ЖУРІ 
ІІ (міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» 
 
 

Номінація «Вчитель інклюзивного класу» 
 

1. Софій Н. З., завідувач науково-методичного центру інклюзивної освіти 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету  
імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, голова журі 

2. Білецька І. В., директор Інклюзивно-ресурсного центру № 1 Голосіївського 
району 

3. Бондаренко Г. Л., завідувач кафедри початкової освіти Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

4. Заєркова Н. В., старший викладач кафедри спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

5. Лєвіна Є. Л., методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка 

6. Мартинчук О. В., завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та 
інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені 
Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент 

7. Найда Ю. М., старший викладач кафедри спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

8. Некраш Л. М., директор  Центру   раннього   розвитку  ВБО «Даун 
Синдром» (за згодою) 

9. Полякова О. В., методист науково-методичного центру дошкільної  
і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

10. Трейтяк А. О., методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка 

11. Федоренко О. Ф., старший науковий співробітник відділу освіти дітей  
з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені 
Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України,  
кандидат педагогічних наук (за згодою) 



 
Номінація «Географія» 

 
1. Назаренко Т. Г., завідувач відділу навчання географії та економіки 

Національної академії педагогічних наук  України,  доктор педагогічних 
наук, професор, голова журі (за згодою) 

2. Бєлкіна О. О., учитель гімназії № 191 ім. П. Г. Тичини  з поглибленим 
вивченням іноземних мов  Дніпровського району, лауреат ІІ (міського) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 1999» 

3. Воронюк А. В., заступник директора ліцею № 100 «Поділ» Подільського 
району, лауреат ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 
– 2003» 

4. Гаркавченко О. О., учитель школи І-ІІІ ступенів № 286 Голосіївського 
району, переможець ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року – 2003» 

5. Доценко Л. М., професор Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, доктор географічних наук (за згодою) 

6. Задорожний М. П., головний редактор журналу «Географія та  економіка  
в сучасній школі» (за згодою) 

7. Карпюк Г. І., методист Українського центру оцінювання якості освіти, 
заслужений учитель України, переможець Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 1996» (за згодою) 

8. Кондратенко Н. Г., учитель школи І-ІІІ ступенів № 9  Оболонського району, 
переможець ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 
2014» 

9. Муніч Н. В., викладач кафедри географії України географічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, асистент, 
кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України (за згодою) 

10. Пархоменко О. В., учитель гімназії № 315 Дарницького району лауреат  
ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2006» 

11. Покась Л. А., завідувач кафедри психолого-педагогічних дисциплін 
факультету природничо-географічної освіти та екології Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних 
наук, доцент (за згодою) 

 
Номінація «Захист Вітчизни» 

 
1. Оржешко Д. В.,  заступник  начальника   Київського   військового ліцею 
імені Івана Богуна  з   навчальної роботи, голова  журі 

2. Бугіль В. М., викладач фізкультури та предмета «Захист Вітчизни», голова 
методичної комісії військових дисциплін та фізичної культури Київського 
військового ліцею імені Івана Богуна (за згодою) 

3. Буйновський В. В., методист управління професійно-технічної освіти 
Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської   міської   державної адміністрації) 

4. Кравченко В. Г., учитель  школи  I-III ступенів № 90 Печерського району 



5. Лучкань А. П., учитель ліцею-інтернату № 23 «Кадетський корпус» 
Шевченківського району, переможець ІІ (міського) туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2016» 

6. Малець С. Д., учитель навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір’я» 
Дніпровського району, переможець ІІ (міського) туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2016» 

7. Мельник С. Б., головний спеціаліст відділу позашкільної освіти   
Департаменту  освіти  і  науки виконавчого органу    Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

8. Назаров С. І., викладач кафедри природничо-математичної освіти  
і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету  імені Бориса Грінченка 

9. Потикун І. С., молодший лейтенант – офіцер групи з морально-
психологічного забезпечення та зв’язків з громадськістю Київського 
міського військового комісаріату (за згодою) 

10. Соловей С. В., помічник голови Київської міської організації Товариства 
сприяння обороні України з військово-патріотичного виховання  
та спортивно-масової роботи (за згодою) 

11. Фурман В. В., заступник директора спеціалізованої школи № 89  
з поглибленим вивченням іноземних мов, учитель предмета «Захист 
Вітчизни Печерського району, переможець ІІ (міського) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016»  

     
Номінація «Основи здоров’я» 

 
1. Василенко С. В.,  заступник завідувача з питань змісту та дослідження 

науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти  Київського 
університету імені Бориса Грінченка, голова журі  

2. Гущина Н. І., старший викладач  кафедри відкритих освітніх систем  
та інформаційно-комунікаційних технологій Університету менеджменту 
освіти (за згодою) 

3. Дзюба Д. О., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 
Національної медичної академії післядипломної освіти  
імені П. Л. Шупика, кандидат медичних наук (за згодою) 

4. Колотій Л. П., методист науково-методичного центру координації 
методичної роботи та освітніх вимірювань Інституту післядипломної 
педагогічної   освіти   Київського   університету  імені   Бориса   Грінченка 

5. Кузьменко П. Б., заступник директора Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Загальноосвітній навчальний заклад «Київський ліцей 
бізнесу» Шевченківського району 

6. Мегалінська Г. П., доцент кафедри медико-біологічних і валеологічних 
основ охорони життя і здоров’я Інституту природничо-географічної  
освіти та екології Національного педагогічного університету  
імені М. П. Драгоманова, кандидат біологічних наук (за згодою) 



7. Петрочко Ж. В., професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, 
доктор педагогічних наук, професор 

8. Сокол О. М., практичний психолог науково-методичного центру практичної 
психології та соціальної роботи  Інституту післядипломної педагогічної  
освіти    Київського   університету  імені   Бориса   Грінченка 

9. Філюк Н. П., учитель  школи  І – ІІІ ступенів   № 308  Деснянського району 
10. Цорінова Н. С., учитель гімназії № 117 імені Лесі Українки з поглибленим 

вивчення іноземних мов   Печерського району, лауреат ІІ (міського) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»   

11.  Шпильова В. В., учитель спеціалізованої школи  № 196 Святошинського 
району, переможець ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року – 2015»  

 
Номінація «Французька мова» 

 
1. Ситдикова І. В., доцент Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, голова 
журі (за згодою) 

2. Андрєєва Н. П., учитель спеціалізованої школи № 112  з поглибленим 
вивченням  іноземних  мов  імені  Тараса Шевченка  Голосіївського району  

3. Бритвін Д. В., асистент Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (за згодою) 

4. Вакула Г. О., учитель спеціалізованої школи з поглибленим вивченням 
французької мови № 269 Голосіївського району  

5. Воєводіна Л. Д., учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 49  
з  поглибленим   вивченням   французької  мови   Шевченківського району  

6. Войтко Г. Ю., учитель  гімназії-інтернату   № 13   Солом’янського  району  
7. Кучер С. А., заступник директора з навчально-виховної роботи 

спеціалізованої школи з поглибленим вивченням французької мови № 110 
імені К. Гапоненка  Голосіївського району  

8. Лемешко Л. С., доцент кафедри германських і романських мов Київського 
національного лінгвістичного університету, кандидат філологічних наук 
(за згодою) 

9. Лягіна І. А., викладач кафедри романської філології та порівняльно-
типологічного мовознавства Київського університету імені Бориса 
Грінченка 

10. Преснякова А. П., заступник директора з навчально-виховної роботи  
навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-
ліцей» № 20 Оболонського району  

11. Смірнова О. О., учитель гімназії № 109 імені Тараса Шевченка 
Печерського району                        

Начальник управління дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти 

 

Олена  БОХНО 


