
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З  

м. Київ 

 24.09. 2015              № 969 
 

 

  

Про проведення  

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року - 2016» 

 

 

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 р. № 638,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у 2015/2016 навчальному році всеукраїнський конкурс 

«Учитель року - 2016» (далі – Конкурс) у таких номінаціях: «Англійська мова», 

«Захист Вітчизни», «Історія», «Математика». 

2. Утворити центральний оргкомітет Конкурсу в складі згідно з 

додатком 1. 

3. Центральному оргкомітету Конкурсу до 15 грудня 2015 року 

підготувати пропозиції щодо складу фахових журі третього (заключного) туру 

Конкурсу в номінаціях, передбачених пунктом 1 цього наказу. 

4. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської 

міської державних адміністрацій до 10 лютого 2016 року надіслати інформацію 

про підсумки проведення першого та другого турів Конкурсу за формою згідно 

з додатком 2 на адресу Інституту модернізації змісту освіти (вул. Митрополита 

Василя Липківського, буд. 36, каб. 317, м. Київ, 03035). 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Міністр                            С. М. Квіт



Додаток 1 

до наказу Міністерства 

освіти і науки України 

_24.09.2015__ № _969__ 

 

 

СКЛАД 

центрального оргкомітету  

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016» 
 

 

 

Квіт  

Сергій Миронович 

Міністр освіти і науки України, голова 

центрального оргкомітету 
 

Топузов  

Олег Михайлович 

директор Інституту педагогіки Національної 

академії педагогічних наук України, академік, 

доктор педагогічних наук, професор, заступник 

голови (за згодою) 
 

Завалевський  

Юрій Іванович 

заступник директора Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України, заступник 

голови 
 

Бєскова   

Наталія Володимирівна 

начальник відділу змісту освіти, мовної політики 

та освіти національних меншин департаменту 

загальної середньої та дошкільної освіти 

Міністерства освіти і науки України 
 

Гладковський 

Роман Васильович 

 

головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної 

політики та освіти національних меншин 

департаменту загальної середньої та дошкільної 

освіти Міністерства освіти і науки України  
 

Даниленко  

Світлана Василівна 

директор департаменту економіки та фінансування 

Міністерства освіти  і науки України 
 

Євтушенко  

Раїса Іванівна 

головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної 

політики та освіти національних меншин 

департаменту загальної середньої та дошкільної  

освіти Міністерства освіти і науки України 
 

Коваленко 

Оксана Ярославівна 

 

головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної 

політики та освіти національних меншин 

департаменту загальної середньої та дошкільної  

освіти Міністерства освіти і науки України 
 

Короденко  

Максим Володимирович  

головний редактор газети «Освіта України» (за 

згодою) 
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Кудренко 

Богдан Віталійович 

головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної 

політики та освіти національних меншин 

департаменту загальної середньої та дошкільної  

освіти Міністерства освіти і науки України 
 

Кульчицький  

Станіслав 

Владиславович 
 

голова Всеукраїнської асоціації викладачів історії 

та суспільних дисциплін «Нова Доба» (за згодою) 

Майданик  

Олена Геннадіївна  

вчитель історії Чернівецького ліцею № 1 

математичного та економічного профілів 

Чернівецької області, переможець всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року - 2011» у номінації 

«Історія» 
 

Онаць   

Олена Миколаївна 

президент Асоціації керівників шкіл України, 

кандидат педагогічних наук (за згодою) 
 

Погорєлов  

Дмитро Валерійович 

 

керівник освітнього порталу «Педагогічна преса» 

(за згодою) 
 

Редько  

Валерій Григорович 

  

завідувач відділу навчання іноземних мов 

Інституту педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України (за згодою) 
 

Судніков 

Олександр Іванович 

начальник відділу організації освітньої діяльності 

департаменту військової освіти та науки 

Міністерства оборони України (за згодою) 
 

Сухомлинська  

Ольга Василівна 

Президент спілки «Педагогічне товариство 

України», академік-секретар відділення загальної 

педагогіки та філософії освіти Національної 

академії педагогічних наук України, доктор 

педагогічних наук (за згодою) 
 

Усатенко  

Галина Олегівна 

голова Громадської ради при Міністерстві освіти і 

науки України (за згодою) 

 
 

 

Директор департаменту загальної  

середньої та дошкільної освіти             Ю. Г. Кононенко 
 

Директор Інституту  

модернізації змісту освіти                                                                Н. Б. Вяткіна



 

Додаток 2 

до наказу Міністерства 

освіти і науки України 

_24.09.2015___ № _969___ 

 

 

 

Інформація  

про підсумки проведення першого та другого турів  

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016» 

 

№ Номінація 

Кількість 

учасників 

першого 

туру 

Кількість 

учасників 

другого 

туру 

Прізвище, ім’я,                

по батькові 

переможця другого 

туру, місце роботи, 

посада,  

Мобільний 

телефон, 

е-mail 

переможця 

1 Англійська мова     

2 Захист Вітчизни     

3 Історія     

4 Математика     

Всього    
 

 

 

Директор департаменту загальної  

середньої та дошкільної освіти             Ю. Г. Кононенко 
 

Директор Інституту  

модернізації змісту освіти                                                                Н. Б. Вяткіна 


