
 

 

 

 

 

Сумська  обласна  державна  адміністрація 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 
 

_09.02.2017_                                                      м. Суми                                                     № _68-ОД 

 

 

Про підсумки ІІ (обласного)  

туру Всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2017» 

 

 Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р.  

№ 638, наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016 № 668 «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017», наказу 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 21.10.2016 № 551-ОД 

«Про організацію та проведення І, ІІ турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2017», наказу Департаменту освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації від 11.01.2017 № 7-ОД «Про підсумки ІІ (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» у період з 30 січня до  

03 лютого 2017 року на базі Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти проведено ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2017». 

 Конкурс відбувся за номінаціями: біологія, інформатика, музичне 

мистецтво, початкові класи. 

 За результатами проведення І районного (міського) туру конкурсу, що 

відбувся у 357 (на 15 більше від минулого року) навчальних закладах та 

залучив до участі 395 (на 28 більше від минулорічного показника) педагогів, на 

розгляд журі обласного конкурсу подано 81 (що на 3 більше від минулорічного 

показника) матеріал переможців І туру конкурсу «Учитель року – 2017»  

з 26 адміністративних одиниць області, зокрема, за номінаціями: біологія  

(17 робіт), інформатика (19 робіт), музичне мистецтво (19 робіт), початкові 

класи (26 робіт).  

Із 81 учасника очно-заочного етапу 30 учителів (37%) з вищою 

кваліфікаційною категорією, 26 (63%) мають стаж педагогічної роботи понад  

20 років. Серед учасників конкурсу – 70 жінок та 11 чоловіків. 

Найбільшу кількість конкурсних матеріалів (по 4 роботи) підготовлено 

відділами освіти, молоді та спорту Роменської та Липоводолинської 

райдержадміністрацій, відділами освіти Білопільської, Глухівської, 

Недригайлівської, Охтирської, Сумської райдержадміністрацій, управлінням 

освіти і науки Сумської міської ради, управлінням освіти Шосткинської міської 

ради, відділами освіти Глухівської, Охтирської міських рад, відділом освіти 

виконавчого комітету Лебединської міської ради. 
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Естетичним оформленням вирізнилися конкурсні матеріали учасників від 

м. Ромни та м. Суми. 

Позитивним є зменшення загального обсягу конкурсних матеріалів та 

доповнення їх електронними версіями.  

За підсумками очно-заочного етапу змагань учасниками очного етапу 

визнано 20 учителів загальноосвітніх навчальних закладів області (м. Лебедин, 

м. Охтирка, м. Шостка – по 3 учителі з кожного; м. Суми, м. Глухів,  

м. Конотоп – по 2 учителі; Білопільський, Великописарівський, Глухівський, 

Кролевецький, Сумський райони – по 1 учителю з кожного). 

Очний етап конкурсу складався з конкурсних випробувань: «Учитель – 

особистість творча», «Майстер-клас», «Практична робота», «Навчальний 

проект» (підготовка, реалізація, презентація навчального проекту), проведення 

та самоаналіз відкритого конкурсного уроку. 

Із загальної кількості переможців ІІ (обласного) туру конкурсу 75% –

представники міських закладів освіти. 

Під час проведення двох етапів обласного туру конкурсу учасникам було 

створено умови, максимально наближені до проведення ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». 

Значну організаційну роботу з підготовки та проведення конкурсу 

здійснили працівники Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи 

з талановитою молоддю, загальноосвітніх навчальних закладів м. Суми. 

Разом із тим аналіз поданих матеріалів виявив ряд недоліків: порушення 

вимог щодо написання висновку про педагогічну діяльність конкурсантів 

(Конотопський, Липоводолинський, Сумський, Ямпільський райони).  

Найменшу кількість робіт підготовлено відділами освіти молоді та спорту 

Краснопільської райдержадміністрації (другий рік поспіль), Березівської 

сільської ради (1 робота з 4 номінацій); відділами освіти Буринської, 

Великописарівської, Конотопської Середино-Будської райдержадміністрацій, 

відділом освіти виконавчого комітету Роменської міської ради (по 2 роботи від 

району, міста). 

За результатами конкурсу виявлено, що особливої уваги потребують 

фахова, загальнодидактична підготовка конкурсантів та удосконалення вміння 

самопрезентації. 

Ураховуючи  зазначене вище та на підставі протоколів засідань фахових  

журі обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017», 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумковий протокол очного етапу ІІ (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» (додається). 

2. Визнати переможцями ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2017» та нагородити дипломами Департаменту освіти і науки 

Сумської облдержадміністрації: 

у номінації «біологія» – Якименко Інну Миколаївну, учителя біології 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської 

ради; 
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у номінації «інформатика» – Яценка Станіслава Григоровича, учителя 

інформатики Кролевецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2  

ім. М.О.Лукаша Кролевецької районної ради; 

у номінації «музичне мистецтво» – Новікову Валентину Миколаївну, 

учителя музичного мистецтва Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  

№ 1 ім. В.Стрельченка м. Суми; 

у номінації «початкова освіта» – Карпенко Олену Олексіївну, учителя 

початкових класів Шосткинської спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 

Шосткинської міської ради. 

Визнати лауреатами ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2017» та нагородити грамотами Департаменту освіти і науки 

Сумської облдержадміністрації: 

у номінації «біологія» – Мільченко Світлану Вікторівну (Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 м. Суми), Котькало Євгенію 

Сергіївну (Великочернеччинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Сумської 

районної ради), Петрушенко Світлану Олександрівну (Конотопська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Конотопської міської ради), 

Гулакову Інну Миколаївну (Глухівська загальноосвітня школа I-III ступенів  

№ 6 Глухівської міської ради); 

у номінації «інформатика» – Пату Олену Іванівну (Шосткинська гімназія 

Шосткинської міської ради), Сокол Інну Юріївну (Охтирська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 5 імені Р.К.Рапія Охтирської міської ради),  Бондаренка 

Сергія Олександровича (Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 

Лебединської міської ради), Артюх Юлію Володимирівну (Конотопська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 Конотопської міської ради); 

у номінації «музичне мистецтво» – Соколову Наталію Миколаївну 

(Баницький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад «Барвінок» Глухівської районної 

ради), Шелепову Ларису Петрівну (Лебединська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 5 Лебединської міської ради), Савінкіну Інну Сергіївну 

(Ворожбянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад № 1 Білопільської районної 

ради), Пантелейчук Лілію Вікторівну (Шосткинська спеціалізована школа  

I-III ступенів № 1 Шосткинської міської ради); 

у номінації «початкова освіта» – Хабенко Валентину Дмитрівну 

(Глухівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 6 Глухівської міської ради), 

Вакуленко Ольгу Володимирівну (Лебединська загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів № 4 Лебединської міської ради), Драло Анну Станіславівну 

(Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 імені Р.К.Рапія Охтирської 

міської ради), Новікову Оксану Петрівну (Заводська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Великописарівської районної ради). 

3. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки  

Сумської облдержадміністрації за високий рівень підготовки та проведення  

ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»: 

колективи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної  



 
4 

освіти, Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю; 

директорів загальноосвітніх навчальних закладів м. Суми:  

Петрюченка Г.С. (Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9),  

Деменко О.М. (Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7), 

Купреєву Н.М. (Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. О. Бутка), 

Губську І.О. (Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12). 

4. Відділу освіти Охтирської міської ради (Тронь А.В.), відділу освіти 

Кролевецької райдержадміністрації (Масалига С.В.), управлінню освіти і науки 

Сумської міської ради (Данильченко А.М.), управлінню освіти Шосткинської 

міської ради (Сергейко Н.О.) – забезпечити участь переможців обласного рівня 

у ІІІ (заключному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017». 

5. Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 

(Нікітін Ю.О.): 

 1) Підготувати та надіслати звіт про результати проведення І, ІІ турів 

конкурсу «Учитель року – 2017 до Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти Міністерства освіти і науки України до 06.03.2017. 

 2) Підготувати матеріали конкурсантів для участі у ІІІ турі змагань та 

направити на електронну адресу центрального оргкомітету конкурсу до 

06.03.2017. 

 3) Ужити заходів щодо висвітлення творчих здобутків учасників 

обласного конкурсу «Учитель року – 2017» у засобах масової інформації 

протягом квітня-травня 2017 року. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора Департаменту – начальника управління професійної, вищої освіти, 

наукової та освітньо-виховної роботи, соціального захисту дітей та правового 

забезпечення Штику Ю.М. 

 

Директор Департаменту  

освіти і науки  О.І.Попова 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Департаменту  
освіти і науки  
_09.02.2017____ № _68-ОД 

 
Підсумковий протокол 

очного етапу II (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року  2017» 
 

№ 
з/п 

ПІБ 
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Адміністративний 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

Біологія 

1.  Якименко Інна 

Миколаївна 

м. Охтирка 
5 17,6 12 17 58,5 10 120,1 І 

2.  Мільченко Світлана 

Вікторівна 

м. Суми 
5 17,9 16 11,2 46,2 10 106,3 ІІ 

3.  Петрушенко Світлана 

Олександрівна 

м. Конотоп 
5 17,4 13,5 16,9 42,5 10 105,3 ІІІ 

4.  Котькало Євгенія 

Сергіївна 

Сумський район 
5 15,7 15 15,6 41,8 7 100,1 ІV 

5.  Гулакова Інна 

Миколаївна 

м. Глухів 
5 13,8 14,5 13,1 41,7 7 95,1 V 

Інформатика 

1.  Яценко Станіслав 

Григорович 

Кролевецький 

район 
3,5 15,5 12,3 15,9 55,5 11,3 114 І 

2.  Пата  

Олена Іванівна 

м. Шостка 
4,4 15,7 6,1 15 53,3 12 106,5 ІІ 

3.  Артюх Юлія 

Володимирівна 

м. Конотоп 
4,9 18,8 5,2 16,4 44,7 8,3 98,3 ІІІ 

4.  Сокол  

Інна Юріївна 

м. Охтирка 
4,3 13 2,3 13,8 41,3 6,3 81 ІV 

5.  Бондаренко Сергій 

Олександрович 

м. Лебедин 
3,5 11,4 3,8 14,9 29 8 70,6 V 

Музичне мистецтво 

1.  Новікова Валентина 

Миколаївна 

м. Суми 
5 20 17 19,5 67,4 14 142,9 І 

2.  Соколова Наталія 

Миколаївна 

Глухівський район 
5 18 15,5 17,3 59,7 13 128,5 ІІ 

3.  Шелепова Лариса 

Петрівна 

м. Лебедин 
5 17,8 17 13,2 54,9 12 119,9 ІІІ 

4.  Савінкіна Інна 

Сергіївна 

Білопільський 

район 
5 17,3 15,3 18,6 49,5 12 117,7 ІV 

5.  Пантелейчук Лілія 

Вікторівна 

м. Шостка 
5 15,6 15,8 14 46,3 10,8 107,5 V 
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Продовження додатка 
 

Початкові класи 

1.  Карпенко Олена 

Олексіївна 

м. Шостка 
4 17,1 17,6 16,5 56,6 10,4 122,2 І 

2.  Драло Анна 

Станіславівна 

м. Охтирка 
4,8 16,6 12,4 19 52,1 10,2 115,1 ІІ 

3.  Новікова Оксана 

Петрівна 

Великописарівський 

район 
4,3 12,3 17,6 11,6 49,6 11,6 107 ІІІ 

4.  Хабенко Валентина 

Дмитрівна 

м. Глухів 
4,2 12,8 10 7,1 37,9 3,8 75,8 ІV 

5.  Вакуленко Ольга 

Володимирівна 

м. Лебедин 
3,7 11,9 11,6 10,8 32,6 3,2 73,8 V 

 

 

Заступник директора Департаменту –  

начальник управління професійної,  

вищої освіти, наукової та освітньо- 

виховної роботи, соціального захисту  

дітей та правового забезпечення     Ю.М. Штика 
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