ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
“ 25 ” жовтня 2017 року

м. Одеса

№ 339/ОД

Про організацію та проведення
І-ІІ турів всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2018»
На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489
«Про

всеукраїнський

всеукраїнський

конкурс

конкурс

«Учитель

«Учитель

року»,

року»,

«Положення

затвердженого

про

постановою

Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638, постанови
Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 900 «Про
затвердження Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» (із
змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2017
№ 886 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»,
додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017
№ 1/9-508 та з метою створення сприятливих умов для розвитку наукового і
творчого потенціалу педагогів, підвищення їх професійної компетентності і
популяризації

кращих

педагогічних

здобутків,

пропагування

та

розповсюдження передового педагогічного досвіду
НАКАЗУЮ:
1.Провести у 2017/2018 навчальному році І-ІІ тури всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2018» (далі – Конкурс) з таких номінацій:

«Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика», «Фізична
культура».
2.Конкурс провести у два тури:
І (районний, міський) – листопад 2017 року.
ІІ (обласний) – грудень 2017 року.
3. ІІ (обласний) тур Конкурсу провести з 18 по 22 грудня 2017 року.
4.Затвердити

склад

оргкомітету,

журі

психолого-педагогічного

тестування та фахових журі ІІ (обласного) туру Конкурсу (додатки 1,2,3).
5.Департаменту освіти та науки Одеської міської ради (Дума О.М.):
5.1. Визначити до 04 грудня 2017 року базові школи для проведення
ІІ (обласного) туру Конкурсу.
5.2. Забезпечити належні умови для проведення Конкурсу та роботи
фахових журі в базових навчальних закладах м. Одеси.
6. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, управлінням
(відділам) освіти райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад
та міст обласного значення, територіальним громадам.
6.1. Провести І (районний, міський) тур Конкурсу.
6.2 До 4 грудня 2017 року надати до Одеського обласного інституту
удосконалення вчителів аналітичний та статистичний звіт про проведення і
підсумки І туру (районного, міського, територіальної громади) Конкурсу та
матеріали переможців для участі у ІІ (обласному) турі (додаток 4).
6.3.Забезпечити участь у ІІ (обласному) турі переможців І (районних,
міських, територіальних громад) турів Конкурсу.
6.4.Фінансування витрат на відрядження учасників і членів журі для
участі у ІІ (обласному) турі Конкурсу здійснити за рахунок коштів, не
заборонених чинним законодавством.
7.

Одеському

(Кавалеров В.А.):

обласному

інституту

удосконалення

вчителів

7.1. Здійснити організаційні заходи щодо проведення ІІ (обласного)
туру Конкурсу на базі загальноосвітніх навчальних закладів

м. Одеси,

забезпечити надання педагогам належної методичної допомоги.
7.2. Підготувати до 8 грудня 2017 року програму проведення та
завдання для учасників ІІ (обласного) туру Конкурсу відповідно до умов.
7.3. Забезпечити інформування громадськості про хід проведення та
результати ІІ (обласного) туру Конкурсу.
7.4. Забезпечити участь переможців ІІ (обласного) туру Конкурсу у
ІІІ (заключному) турі Конкурсу.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

О.А. Лончак

Додаток 1
до наказу Департаменту освіти і науки
Одеської облдержадміністрації
від «25» 10. 2017. №339/ОД

СКЛАД
Оргкомітету II (обласного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»:
Лончак Олександр Анатолійович голова оргкомітету, директор
Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації
Кавалеров
Володимир Анатолійович

заступник голови оргкомітету, директор

ООІУВ, кандидат педагогічних наук, доцент

Члени оргкомітету:
Богатий Юрій Валентинович заступник директора ООІУВ
Бєлоусова
Руслана Вікторівна

завідувачка кафедрою психолого-педагогічної та

корекційної освіти, кандидат психологічних наук
Витупоренко
Світлана Володимирівна
соціальної роботи ООІУВ
Дума Ольга Миколаївна

завідувачка центром практичної психології та

заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради
Демченко
Дмитро Михайлович
заступник директора ООІУВ, кандидат педагогічних наук, доцент
Задорожна Любов Кирилівна заступник директора ООІУВ, кандидат
філософських наук
Задоя
Валентина Афанасіївна методист центру роботи з обдарованими дітьми
ООІУВ
Левчишена
Оксана Михайлівна

завідувачка кафедрою суспільно-гуманітарної освіти

ООІУВ, кандидат історичних наук
Метліцька Алла Миколаївна головний бухгалтер ООІУВ
Папач Ольга Іванівна
завідувачка кафедрою природничо-математичних дисциплін
та інформаційних технологій ООІУВ, кандидат педагогічних наук
Коваль Ірина Анатоліївна

начальник відділу загальної середньої та

позашкільної освіти Департаменту освіти і науки Одеської
облдержадміністрації
Сечка Олена Олександрівна завідувачка канцелярією ООІУВ

Тувіченко Світлана Анатоліївна
обдарованими дітьми ООІУВ

завідувачка центром роботи з

Додаток 2
до наказу Департаменту освіти і науки
Одеської облдержадміністрації
від «25» 10. 2017. №339/ОД

СКЛАД ЖУРІ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ
II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»
Бєлоусова
Руслана Вікторівна

завідувачка кафедрою психолого-педагогічної та

корекційної освіти, кандидат психологічних наук
Витупоренко
Світлана Володимирівна

заступник голови журі, завідувачка центром

практичної психології та соціальної роботи ООІУВ
Парандюк
Любов Михайлівна

секретар журі, методист центру практичної психології

та соціальної роботи ООІУВ

члени журі:
Алєксеєнко
Ірина Олександрівна
методист кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти ООІУВ

Бикова
Світлана Валентинівна
доцент кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти ООІУВ,
кандидат психологічних наук
Колесниченко
Юрій Леонтійович

завідувач науково-методичної лабораторії

психолого-педагогічних інновацій та корекційної освіти
Лєскова
Ангеліна Анатоліївна
старший викладач кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти
ООІУВ
Міхова Альона Георгіївна

методист центру практичної психології та

соціальної роботи ООІУВ
Нанкова Олена Анатоліївна
методист центру практичної психології та соціальної роботи ООІУВ
Стукас Еліна Артурівна

доцент кафедри психолого-педагогічної та

корекційної освіти ООІУВ, кандидат педагогічних наук

Додаток 3
до наказу Департаменту освіти і науки
Одеської облдержадміністрації
від «25» 10. 2017. №339/ОД
ФАХОВЕ ЖУРІ
II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»
З номінації «Німецька мова»
Колесніченко Наталія Юріївна
голова журі, доктор педагогічних, наук професор кафедри німецької
філології факультету романо-германської філології Одеського національного
університету ім.І.І.Мечникова (за згодою)
Юрченко Тетяна Валеріївна
заступник голови журі, завідувачка

науково-методичним центром

післядипломної освіти вчителів іноземних мов Одеського обласного
інституту удосконалення вчителів
Сенчина
Наталя Геннадіївна
відповідальний секретар, методист

науково-методичного центра

післядипломної освіти вчителів іноземних мов Одеського обласного
інституту удосконалення вчителів
члени журі:
Бахмет Катерина Костянтинівна
Заступник директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої
загальноосвітньої школи №16 І- ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
німецької мови м. Ізмаїл Одеської області

Брикульська Галина Михайлівна заступник директора з навчальновиховної роботи НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. О. Гончара-ліцей»
Гудрун Паинси
координатор з освітніх програм (Культур Контакт, Австрія) (за згодою)
Маринюк Вікторія Валентинівна
вчитель Одеської гімназії № 1

ім. А.П. Бистріної Одеської

міської ради Одеської області, заслужений вчитель України, переможець
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2006» з номінації «Німецька мова»
Марінкіна
Олена В’ячеславівна

вчитель Одеської гімназії №5 Одеської міської ради

Одеської області
Піліпюк
Катерина Михайлівна
кандидат педагогічних наук, доцент Одеського національного університету
ім. І.І. Мечникова (за згодою)
Рапатан
Тетяна Володимирівна вчитель Одеського навчально-виховного комплексу
№ 90 ім. О.С Пушкіна «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - дошкільний
заклад»
Русінова Лариса Яківна
викладач Одеського обласного інституту удосконалення вчителів

Стукас
Еліна Артурівна доцент кафедри психолого-педагогічної та корекційної
освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, кандидат
педагогічних наук
З номінації «Українська мова та література»
Хрустик
Надія Михайлівна

голова журі, доцент кафедри української мови,

кандидат філологічних наук Одеського національного університету імені
І.І.Мечникова (за згодою)
Свінтковська
Світлана Андріївна

заступник голови журі, завідувачка

науково-

методичного центру української мови та літератури Одеського обласного
інституту удосконалення вчителів
Плетньова
Лариса Анатоліївна

відповідальний секретар, методист

науково-

методичного центру української мови та літератури Одеського обласного
інституту удосконалення вчителів
члени журі:
Амеліна
Ольга Олександрівна

методист інформаційно-методичного центру

Департаменту освіти та науки Одеської міської ради

Верготі

Лідія Танасіївна
учитель української мови та літератури вищої категорії Чорноморської
гімназії №1 Чорноморської міської ради
Витупоренко
Світлана Володимирівна
завідувачка центром практичної психології та соціальної роботи
Одеського обласного інституту удосконалення вчителів

Дмитрієв
Сергій Вікторович

доцент кафедри загального та слов’янського

мовознавства Одеського національного університету імені І.І.Мечникова,
кандидат філологічних наук, голова Одеської обласної організації
національної спілки письменників України (за згодою)
Космакова
Наталія Володимирівна

учитель української мови та літератури вищої

категорії, старший учитель Одеського навчально-виховного комплексу
«Гімназія №2» Одеської міської ради
Лаптієнко
Катерина Максимівна учитель української мови та літератури вищої
категорії Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Великомихайлівського району, учитель-методист, заслужений учитель
України
Ткаченко

Світлана Іванівнаучитель української мови та літератури вищої категорії
Великодальницького навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія»
Біляївського району
Утєшева
Тетяна Сергіївна

учитель української мови та літератури вищої

категорії Одеської загальноосвітньої школи №130 І-ІІІ ступенів Одеської
міської ради
Шинкаренко
Тетяна Анатоліївна

учитель української мови та літератури вищої

категорії Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4
Чорноморської міської ради

Чабан
Олена Володимирівна учитель української мови та літератури вищої
категорії Дачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Біляївського
району, учасник Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2009» у номінації
«Українська мова та література»
Якубовський
Ігор Русланович учитель української мови та літератури Подільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Подільської міської ради, учительметодист, лауреат всеукраїнського Конкурсу «Учитель року-2012» у
номінації «Українська мова та література»
Юракова

Ніна Миколаївна учитель української мови та літератури вищої категорії
Одеської спеціалізованої школи №117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради,
заслужений учитель України
З номінації «Фізика»
Колебошин Валерій Якович
голова журі, кандидат фізико-математичних наук, доцент, директор
комунального закладу «Рішельєвський ліцей», заслужений учитель України
Папач Ольга Іванівна
заступник голови журі, кандидат педагогічних наук, завідувачка
кафедрою природничо-математичних дисциплін та інформаційних
технологій Одеського обласного інституту удосконалення вчителів
Ятвецька Лариса Іванівна

відповідальний секретар, завідувачка науково-

методичною лабораторією природничих дисциплін, основ здоров’я та
безпеки життєдіяльності Одеського обласного інституту удосконалення
вчителів
члени журі:
Віктор Павло Андрійович

кандидат фізико-математичних наук, доцент,

вчитель комунального закладу «Рішельєвський ліцей», заслужений учитель
України
Даньо Людмила Павлівна
учитель Одеського навчально-виховного комплексу «Морський ліцей загальноосвітня школа № 24 І – ІІІ ступенів» Одеської міської ради
Доній Діана Олександрівна

учитель Одеської спеціалізованої школи

№ 117 І-ІІІ ступенів

Одеської міської ради
Зарейчук Світлана Іванівна
учитель навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа ІІ
ступеня-ліцей» міста Білгорода - Дністровського
Корчинська
Олександра Григорівна
Лєскова
Ангеліна Анатоліївна
учитель Маяківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Біляївського району
старший викладач кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти
ООІУВ
Македонський
Трифон Дмитрович
викладач загальноосвітнього політехнічного ліцею ІІ-ІІІ ступенів м.
Ізмаїла Одеської області
Манакін Вадим Леонідович
викладач комунального закладу «Рішельєвський ліцей», заслужений
вчитель України
Ордановська
Олександра Ігорівна

доктор педагогічних наук, доцент, декан фізико-математичного
факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету
імені

К.Д. Ушинського (за згодою)

Паніот Наталя Анатоліївна
учитель Чорноморської гімназії №1 Чорноморської міської ради

Тодоров Леонід Іванович
учитель Новоіванівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Арцизької
районної ради
Удовиця Любов Григорівна
учитель Одеського навчально-виховного комплексу “Гімназія №2” спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови
Одеської міської ради

З номінації «Фізична культура»
Галюза Сергій Сергійович
голова журі, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
фізичного виховання Одеської національної академії зв’язку, в\о директора
дитячо-юнацької спортивної ліги Одеської області (за згодою)
Тулунжи
Олександр Петрович
заступник голови журі, провідний спеціаліст Одеського обласного
відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і
науки України (за згодою)

Нікітенко Регіна Іванівна

відповідальний секретар журі, завідувачка

науково-методичною лабораторією творчого розвитку особистості, старший
викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти Одеського обласного
інституту удосконалення вчителів
члени журі:
Бєсєда
Володимир Вікторович
старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти Одеського
обласного інституту удосконалення вчителів, кандидат педагогічних наук
Білоус Оксана Вікторівна
вчитель фізичної культури Олександрівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Чорноморської міської ради Одеської області, переможець ІІ
(обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної
культури та урок фізичної культури з елементами футболу»
Велієва Любов Іванівна
вчитель фізичної культури спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №117
Одеської міської ради Одеської області, переможець ІІІ Всеукраїнського
(фінального) туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної
культури та урок фізичної культури з елементами футболу»
Вишня
Світлана Олександрівна
вчитель фізичної культури Южненської Авторської експериментальної
спеціалізованої загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів
Южненської міської ради Одеської області, лауреат премії Кабінету
Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Думбрава Юрій Іванович

Міхова Альона Георгіївна
вчитель фізичної культури Куяльницької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Подільського району Одеської області, переможець ІІ (обласного)
туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та
урок фізичної культури з елементами футболу»
методист центру практичної психології та соціальної роботи ООІУВ

Додаток 4
до наказу Департаменту освіти і науки
Одеської облдержадміністрації
від «25» 10. 2017. №339/ОД
Реєстраційна форма для участі
у всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2018»

1.

Номінація (оберіть необхідне)

Німецька мова

Українська мова та література
Фізика
Фізична культура
2.

Прізвище, ім’я, по батькові (вписується повністю, без скорочень)

3.

Дата народження (дд/мм/рррр)

4.

Домашня адреса з поштовим індексом

5.

Мобільний телефон

6.

Власна електронна пошта

7.

Посада

8.

Найменування навчального закладу відповідно до статуту,

телефон з кодом, електронна адреса
9.

Область, де знаходиться навчальний заклад (вчителі м. Києва не

заповнюють)
10.

Район або ОТГ, де знаходиться навчальний заклад (вчителі м.

Києва зазначають район міста)
11.

Найменування населеного пункту, де знаходиться навчальний

заклад
12.

Тип населеного пункту, де знаходиться навчальний заклад

(оберіть необхідне)
Селище міського типу
Село

Місто

Тип навчального закладу (оберіть необхідне) Середня

13.

загальноосвітня школа
Спеціалізована школа
Гімназія
Ліцей
Колегіум
Навчально-виховний комплекс
ПТНЗ
ВНЗ І-ІІ р. а.
Чи вивчається у Вашому навчальному закладі поглиблено

14.

предмет, який Ви викладаєте?
так
ні
15.

Педагогічний стаж

16.

Кваліфікаційна категорія (оберіть необхідне) Спеціаліст

Спеціаліст І категорії
Спеціаліст ІІ категорії
Вища категорія
17.

Педагогічне звання (оберіть необхідне) Учитель-методист

Старший учитель
18.

Інше педагогічне звання (за наявності)

19.

Спортивні звання, розряди (за наявності)

20.

Науковий ступінь (за наявності)

21.

Державні нагороди, відзнаки Верховної Ради України, Кабінету

Міністрів України, відомчі заохочувальні відзнаки (рік нагородження)
22.

Посилання на профіль в освітній мережі Майкрософт

23.

Посилання на відеорезюме

24.

Посилання на Інтернет-ресурси, де ви представлені

Додаток 5
до наказу Департаменту освіти і науки
Одеської облдержадміністрації
від «25» 10. 2017. №339/ОД
Статистичний звіт
щодо проведення I туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»
(район, місто)
Назва району, міста

Номінації

Німецька мова
Українська мова та література
Фізична культура Всього
Кількісний склад учасників конкурсу:
вчителів із сільських шкіл
вчителів з селищ міського типу
міських вчителів
приватних шкіл
гімназій/ліцеїв
Якісний склад конкурсантів:
вчителі вищої категорії
кандидати педагогічних наук
Мають звання:
«Заслужений учитель України»
«Учитель-методист»
«Старший учитель»
Педагогічний стаж конкурсантів:
до 10 років
від 10 до 20 років
понад 20 років

Фізика

•

Надати аналітичний звіт про проведення конкурсу (здобутки, недоліки,

які були виявлені під час конкурсу (до 2 сторінок).
Заступник директора департаменту
начальник нормативності та якості освіти

Н.О. Стельмах

