
 

Сумська  обласна  державна  адміністрація 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 
 

_08.10.2015__                                            м. Суми                                                     № 608-ОД_  

 
 

Про організацію та проведення  

І, II турів Всеукраїнського  

конкурсу «Учитель року – 2016» 

 

 

Відповідно до Указу Президента України від 29 червня 1995 року  

№ 489/95 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638, наказу Міністерства освіти і 

науки України від 24.09.2015 № 969 «Про проведення всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2016» та з метою популяризації кращих педагогічних 

здобутків учителів області 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2015-2016 навчальному році Всеукраїнський конкурс 

«Учитель року – 2016» у номінаціях: «Англійська мова», «Історія», 

«Математика», «Захист Вітчизни» у два тури: І (районний,  

міський) – грудень 2015 року, II (обласний) – січень-лютий 2016 року. 

2. Провести II (обласний) тур конкурсу у два етапи: очно-заочний етап – 

з 4 до 18 січня 2016 року, очний – з 1 до 5 лютого 2016 року. 

3. Затвердити    склад    організаційного    комітету    та    фахових    журі 

II (обласного) туру конкурсу (додаються). 

4. Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 

(Нікітін Ю.О.): 

1)  Забезпечити підготовку та проведення II (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016». 

2)  Затвердити до 01.12.2015 кошторис витрат на проведення конкурсу. 

3)  Профінансувати II (обласний) тур конкурсу за рахунок загального 

кошторису інституту. 

5. Управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.М.) 

розробити заходи та підготувати навчально-матеріальну базу для проведення  

ІІ (обласного) туру конкурсу в загальноосвітніх навчальних закладах м. Суми 

відповідно до номінацій: 

Олександрівська гімназія – «Англійська мова»; 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 – «Історія»; 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 – «Математика»; 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 – «Захист Вітчизни». 

6. Управлінням (відділам) освіти (освіти і науки, освіти, молоді та 

спорту) міських рад, міськвиконкомів, райдержадміністрацій



1)  Подати матеріали переможців І (районного, міського) туру конкурсу 

згідно з переліком документів (додатки 1, 2) та інформаційно-статистичні дані 

(додаток 3) до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти до 30.12.2015.  

2)  Забезпечити участь у ІІ турі конкурсу вчителів загальноосвітніх 

навчальних закладів – переможців районного (міського) туру змагань. 

7. Сумському державному університету (Васильєв А.В.), Сумському 

державному педагогічному університету ім. А.С.Макаренка (Гончаренко В.І.), 

Глухівському національному педагогічному університету ім. О. Довженка 

(Курок О.І.), Путивльському педагогічному коледжу ім. С.В. Руднєва  

(Фомакін Л.Б.), управлінню освіти і науки Сумської міської ради  

(Данильченко А.М.), відділу освіти, молоді та спорту Охтирської міської ради 

(Тронь А.В.) забезпечити участь у роботі фахових журі викладачів та учителів 

навчальних закладів. 

8. Витрати на проживання учасників очного етапу II (обласного) туру 

віднести за рахунок Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. Проїзд, добові учасників та витрати на відрядження  членів 

журі здійснити за рахунок організації, що відряджає. 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор  

Департаменту освіти і науки      О.І.Попова 

 

 

Е.В.Кучменко заступник директора Департаменту – 

начальник управління дошкільної, 

загальної середньої освіти та 

соціального захисту, координації 

діяльності  вищих та професійно-

технічних навчальних закладів, 

наукової, позашкільної та виховної 

роботи 
 
 

Ю.О.Нікітін в.о. ректора Сумського обласного  

інституту післядипломної  

педагогічної освіти  
 

 

В.А.Романець головний спеціаліст-юрисконсульт 
 

 

 

 

 

 

Удовиченко 

2 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Департаменту  

освіти і науки  
_08.10.2015 № 608-ОД 
 

 

Склад 

організаційного комітету II (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 

 

Попова  

Олена Іванівна 

– директор Департаменту освіти і науки, голова 

оргкомітету; 

Нікітін 

Юрій Олександрович 

– виконуючий обов’язки ректора обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат історичних наук, доцент, заступник 

голови оргкомітету; 

Удовиченко  

Ірина Віталіївна 

– проректор обласного інституту  

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент, секретар оргкомітету 

(за згодою); 

Давидова Юлія 

Іванівна 

– методист з виховної роботи обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Данильченко  

Антоніна Миколаївна 

– начальник управління освіти і науки  

Сумської міської ради; 

Клюніна 

Наталія Василівна 

–  методист іноземних мов обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Павловська 

Лариса Миколаївна 

–  начальник відділу дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти та соціального 

захисту Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації; 

Свєтлова 

Тетяна Володимирівна 

– методист математики обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою); 

Тихенко  

Лариса Володимирівна  

– директор обласного центру позашкільної освіти  

та роботи з талановитою молоддю, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

Третьякова Олена 

Василівна 

–  методист історії та основ правознавства  

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою). 

 

 

Заступник директора  

Департаменту освіти і науки –  

начальник управління       Е.В.Кучменко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Департаменту  

освіти і науки  
_08.10.2015 № 608-ОД 

 

Склад 

фахових журі ІІ (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 

 

 

Номінація «Англійська мова» 

Чуланова Галина 

Валеріївна 

– доцент кафедри германської філології Сумського 

державного університету, кандидат філологічних 

наук, голова журі (за згодою); 

Клюніна Наталія 

Василівна 

– методист англійської мови обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар журі  

(за згодою); 

Мироняк Оксана 

Василівна 

– учитель англійської мови вищої категорії Охтирської 

гімназії Охтирської міської ради, учитель-методист, 

переможець ІІ (обласного) туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2009» (за згодою); 

Скирта Валентина 

Сергіївна 

– старший викладач кафедри педагогіки та інноваційних 

технологій обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою); 

Чеканська Лариса 

Миколаївна 

–  завідувач кафедри психології обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

психологічних наук, доцент (за згодою); 

Номінація «Математика» 

Чашечникова  

Ольга  

Серафимівна 

– професор кафедри математики Сумського державного 

педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, 

доктор педагогічних наук, голова журі (за згодою); 

Свєтлова Тетяна 

Володимирівна 

– методист математики обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар журі  

(за згодою); 

Кожем’якіна 

Ірина 

Володимирівна 

– старший викладач кафедри педагогіки та інноваційних 

технологій обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою);  

Кулик Наталія 

Андріївна 

– старший викладач кафедри психології обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою); 

Одарченко  

Наталія Іванівна  

– доцент кафедри матаналізу і методів оптимізації 

Сумського державного університету, кандидат 

педагогічних наук (за згодою); 
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Номінація «Історія» 

Абакунова  

Вікторія Іванівна 

– завідувач кафедри історії, правознавства і методики 

навчання Глухівського національного педагогічного 

університету ім. О. Довженка, доктор історичних 

наук, професор, голова журі (за згодою); 

Третьякова Олена 

Василівна 

–  методист історії обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, секретар журі (за згодою); 

Зосименко Оксана 

Вікторівна 

–  завідувач кафедри педагогіки та інноваційних 

технологій обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, 

доцент (за згодою); 

Марухина Ірина 

Володимирівна 

– завідувач навчально-методичного центру 

психологічної служби обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Назаренко Тетяна 

Володимирівна 

–  викладач соціально-економічних дисциплін 

Путивльського педагогічного коледжу  

ім. С.В. Руднєва, викладач-методист, переможець  

ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2007» (за згодою); 

Номінація «Захист Вітчизни» 

Полоус Юрій 

Васильович 

– військовий комісар Сумського міського військового 

комісаріату, полковник, голова журі (за згодою); 

Давидова Юлія 

Іванівна 

– методист з виховної роботи обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар журі 

(за згодою); 
Коробченко 
Володимир 
Валентинович 

– учитель з предмету «Захист Вітчизни» Сумської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 
ім. В.С. Стрельченка м. Суми, старший вчитель, 
підполковник (за згодою); 

Растроста Ганна 

Василівна 

– методист навчально-методичного центру 

психологічної служби обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 
Сударєва Галина 
Федорівна 

– старший викладач кафедри педагогіки та інноваційних 
технологій обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою); 

 

 

Заступник директора  

Департаменту освіти і науки –  

начальник управління        Е.В.Кучменко 
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Додаток 1 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  
_08.10.2015 № 608-ОД 
 

 

Перелік 

матеріалів для участі у ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2016» 

 

1. Особиста заява вчителя на ім'я голови обласного організаційного 

комітету про участь у II (обласному) турі конкурсу, у якій учасник підтверджує 

свою згоду з умовами конкурсу та на обробку  персональних даних, згідно з 

вимогами Закону України «Про захист персональних даних». 

2. Анкета учасника (за формою). 

3. Фотографії вчителя (один кольоровий портрет 9x14 (10x15), одне 

чорно-біле фото розміром 4x6, дві-три жанрові кольорові фото (з уроку та 

позакласного заходу) подаються на паперовому та електронному носіях без 

зменшення розміру. 

4. Лист-представлення управління (відділу) освіти (освіти і науки, 

освіти, молоді та спорту) міських рад, міськвиконкомів, райдержадміністрацій. 

5. Висновок методичного кабінету управління (відділу) освіти (освіти і 

науки, освіти, молоді та спорту) міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій про педагогічну та методичну діяльність учасника. 

Висновок має містити відомості про систему роботи вчителя, 

результативність його діяльності (участь учнів в олімпіадах різних рівнів, 

МАН, конкурсах, конференціях, виставках, фестивалях), методичну діяльність 

учителя на рівні навчального закладу, району (міста), області, список 

публікацій та перелік нагород (обсяг – до 2 сторінок). 

6. Опис учителем власного досвіду з реалізації проблеми, над якою він 

працює (обсяг – до 5 друкованих сторінок). У ньому мають бути розкриті   

індивідуальні особливості роботи вчителя, сучасні та авторські форми, методи 

вирішення проблеми. 

Опис досвіду подається на паперовому та електронному носіях. 

Електронний варіант виконується в програмі Місrosoft Office Word. 

7. Портфоліо учасника, що містить: мультимедійну презентацію досвіду 

роботи вчителя та його результативність (презентація виконується в програмі 

Місrosoft Office Power Point на електронному (CD-RW, DVD-RW) носії,  

обсяг – до 15 слайдів) з гіперактивними посиланнями на особисті сайти, блоги; 

фрагменти уроків та позакласних заходів. 

8. Матеріали з досвіду роботи учасника (розробки уроків, позакласних 

заходів).  

Подається електронний варіант (виконаний у програмі Мicrosoft Office 

Word) розробок 4-5 уроків різних типів та одного позакласного заходу  з 

повним  дидактичним забезпеченням, що ілюструють вирішення проблеми, над  
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якою працює вчитель. 

У матеріалах має обов'язково простежуватися система роботи вчителя у 

взаємозв'язку: досвід – розробка циклу уроків – позакласний захід. 

9. Додатки (матеріали, за бажанням учителя, що глибше розкривають 

його творчі здобутки) – електронний варіант. 

Матеріали конкурсанта подаються згідно з зазначеним вище переліком на 

паперових (не більше 20-30 сторінок) та електронних (1-2 диски) носіях. 

Паперовий варіант матеріалів (формат А4, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, міжрядковий інтервал 1, поля 2х2х3х1) оформлюється в папку, де на 

окремому аркуші зазначається зміст із наскрізною нумерацією сторінок. 

Електронний варіант матеріалів подається на компакт-дисках  

(CD-RW, DVD-RW) із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові учасника 

конкурсу, району (міста), який він представляє. Компакт-диск – у пластиковому 

футлярі, який підписано. 

Матеріали (текстовий, електронний варіант), надіслані на конкурс, не 

повертаються. 

Підставою для реєстрації учасника ІІ (обласного) туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2016» є подання повного комплекту документів до 

вказаної дати. 

 

 

Заступник директора Департаменту –  

начальник управління дошкільної,  

загальної середньої освіти та  

соціального захисту, координації  

діяльності  вищих та професійно- 

технічних навчальних закладів, 

наукової, позашкільної та виховної  

роботи         Е.В.Кучменко 
 

 

 

 

 

 

 

Удовиченко  
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Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  
_08.10.2015 № 608-ОД 
 

Анкета учасника 
 

Прізвище, ім’я та по батькові          
              
Дата і місце народження           
Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефоном, e-mail    
              
Паспортні дані (серія, №, ким і коли виданий, адреса реєстрації)    
              
Ідентифікаційний номер           
Які навчальні заклади закінчили, у яком році, спеціальність за дипломом  
              
Місце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу)      
              
Стаж роботи:  загальний          
    у тому числі педагогічний       
Кваліфікаційна категорія           
Звання             
Державні нагороди, відзнаки (обов’язково вказати рік нагородження)   
              
Класи, у яких викладаєте           
Мова викладання            
Проблема (тема, над якою працюєте)         
Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються     
Адреса власного сайту, блогу         
             
              
Навчальна література, якою користуєтесь при підготовці до уроку   
              
Ваше педагогічне кредо          
              
Опишіть   (у  формі  статті  до  газети  від  3-ої  особи)  власний  педагогічний  
портрет або складіть свою візитну картку       
             
              
Даю  згоду  на внесення інформації в базу даних, обробку  моїх  персональних 
даних (згідно з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних»), публікацію матеріалів у періодичних та інших освітянських виданнях  
з можливим редагуванням          
              

Підпис учасника      
Дата     
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Додаток 3 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  
_08.10.2015 № 608-ОД 
 

 

 

Інформаційно-статистичні дані про учасників  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 

 

              

(назва адміністративного району, відділу (управління) освіти) 

 

№
 з

/п
 

Н
о
м

ін
ац

ії
 

І (районний, міський) тур змагань 

ІІ (обласний) тур 

змагань  

(очно-заочний етап) 

К
іл

ьк
іс

ть
 з

ад
ія

н
и

х
 у

 з
м

аг
ан

н
ях

 З
Н

З
 

К
іл

ьк
іс

ть
 у

ч
и

те
л
ів

-у
ч

ас
н

и
к
ів

 

К
іл

ьк
іс

ть
 у

ч
и

те
л
ів

-

у
ч

ас
н

и
к
ів

, 
як

і 
в
и

б
о

р
о

л
и

 

п
р
и

зо
в
і 

м
іс

ц
я
 

Д
ат

а 
п

р
о

в
ед

ен
н

я
 р

ай
о
н

н
о

го
 (

м
іс

ь
к
о

го
) 

ту
р
у

 

зм
аг

ан
ь 

К
іл

ьк
іс

ть
 у

ч
и

те
л
ів

-у
ч

ас
н

и
к
ів

 

П
ер

ем
о

ж
ец

ь
  

І 
(р

ай
о
н

н
о

го
, 

м
іс

ь
к
о

го
) 

ту
р
у

 

зм
аг

ан
ь 

П
.І

.Б
. 

П
о
са

д
а 

С
та

ж
 п

ед
аг

о
гі

ч
н

о
ї 

р
о
б

о
ти

  

К
в
ал

іф
ік

ац
ій

н
а 

к
ат

ег
о
р
ія

 

І ІІ ІІІ 

1.              

2.              

3.              

4.              

 

Підпис ___________      Дата ___________ 

    М.П. 

 


