
 

Сумська  обласна  державна  адміністрація 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 
 

_08.10.2015_                                                                  м. Суми                                                     № 610-ОД 

 

Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу 

«Класний керівник року»  

у 2015 році 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21.09.2015 № 962 

«Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у  

2015 році», Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року»,  

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 20.12.2011 № 1459, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 

2012 року за № 27/20340, з метою підвищення ролі класного керівника у 

виконанні освітніх завдань суспільства 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести І, ІІ тури Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» 

у номінаціях: «Класний керівник 5-7 класів», «Класний керівник 8-9 класів», 

«Класний керівник 10-11 класів» у два тури: І (районний,  

міський) – жовтень 2015 року, II (обласний) – листопад 2015 року. 

2. Затвердити склад організаційного комітету та фахових журі  

II (обласного) туру конкурсу (додаються). 

3. Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 

(Нікітін Ю.О.) забезпечити підготовку та проведення II (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року». 

4. Управлінням (відділам) освіти (освіти і науки, освіти, молоді та спорту) 

міських рад, міськвиконкомів, райдержадміністрацій подати матеріали 

переможців І (районного, міського) туру конкурсу, згідно з переліком 

документів (додатки 1, 2), до Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти до 02.11.2015.  

5. Витрати на участь переможців II (обласного) туру конкурсу  

у ІІІ (Всеукраїнському) турі змагань віднести за рахунок установ та організацій, 

що відряджають. 

6. Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 

(Нікітін Ю.О.) надіслати до 01.12.2015 узагальнені матеріали переможців  

ІІ туру конкурсу до Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і 

науки України. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки 

 

О.І.Попова 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давидова 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Департаменту  
освіти і науки  
_08.10.2015_ № _610-ОД 
 

   
СКЛАД  

організаційного комітету  

з проведення ІІ (обласного) туру конкурсу «Класний керівник року» 

 

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); 

Павловська 

Лариса Миколаївна 

–  начальник відділу дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти, інтернатних 

закладів та соціального захисту департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації; 

 

 

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 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Департаменту  
освіти і науки  
_08.10.2015_ № _610-ОД 

 

СКЛАД 

журі ІІ (обласного) туру конкурсу «Класний керівник року» 

 

Матковська Марина 

Вікторівна 

– доцент кафедри педагогіки та інноваційних 

технологій обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, 

голова журі (за згодою); 

Давидова Юлія Іванівна – методист з виховної роботи обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар 

журі (за згодою); 

Ніколаєнко Михайло 

Сергійович 

– старший викладач кафедри інформаційно-

комунікаційних технологій обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою); 

Троїцька Марина 

Вікторівна 

– старший викладач кафедри психології обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою); 

Юрченко Людмила  

Іванівна 

– методист по роботі з керівними кадрами 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою) 

 

 

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 
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         Додаток 1               

до наказу Департаменту  

освіти і  науки 
_08.10.2015_ № _610-ОД 

 

Перелік 
матеріалів для участі у ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу  

«Класний керівник року»  
 

1. Особиста заява учасника на ім'я голови оргкомітету ІІ туру про участь 
у конкурсі, яка підтверджує обізнаність з умовами його проведення (написана 
власноруч). 

2. Анкета учасника Конкурсу встановленого зразка, засвідчену особистим 
підписом учасника. 

3. Лист-подання управління (відділу) освіти (освіти і науки, освіти молоді 
та спорту) райдержадміністрації, міськвиконкому, міської ради. 

4. Висновок відповідного закладу освіти про педагогічну та методичну 
діяльність учасника Конкурсу (обсяг – до 2 друкованих сторінок). 

5. Матеріали учасника повинні містити:  
– опис виховної системи класу з повним розкриттям її компонентів та у 

вигляді моделі (обсяг – до 10 друкованих сторінок); 
– опис власного педагогічного досвіду, у якому обґрунтовано 

цілеспрямоване та професійне управління виховним процесом, описано 
організацію виховної роботи (обсяг – до 5 друкованих сторінок); 

– презентацію власного педагогічного досвіду, виконану в програмі 
Роwеr Роіnt (15 слайдів); 

– розробки виховних заходів (3-4 заняття) та одних батьківських зборів, 
що розкривають специфіку системи роботи класного керівника над проблемою, 
сучасні підходи до організації виховного процесу в класі тощо; 

– фотоматеріали (4-5 сюжетних фото-, відео); 
– перелік публікацій класного керівника. 
Матеріали конкурсанта подаються згідно з зазначеним вище переліком на 

паперових та електронних носіях. 
Паперовий варіант матеріалів (формат А4, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, 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 «Класний керівник року» є подання повного комплекту документів у 
зазначений термін. 

 
 

Заступник директора  
Департаменту освіти і науки –  
начальник управління       Е.В.Кучменко 
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Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і  науки 
_08.10.2015_ № _610-ОД 

 

АНКЕТА 

учасника ІІ (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» 

 

Прізвище, ім’я та по батькові учасника конкурсу      

              

Дата народження            

Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон, e-mail    

              

Освіта, спеціальність за дипломом         

              

Місце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу, e-mail)    

              

Стаж роботи:   педагогічний,          

              

у тому числі класним керівником         

              

Кваліфікаційна категорія           

Звання              

Державні нагороди, відзнаки (обов’язково вказати рік нагородження)   

              

Проблема (тема), над якою Ви працюєте як класний керівник    

              

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються    

              

Навчальна література, якою Ви користуєтесь як класний керівник   

              

Ваше педагогічне кредо           

Опишіть  (у  формі  короткої  замітки  обсягом  до  однієї  сторінки)  власний 

особистісний і педагогічний портрет        

              

Даю  згоду  на  внесення  інформації в базу  даних та публікацію матеріалів у 

періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням  

              

 

Підпис учасника ______________                         Дата______________________ 
 


