
РІШЕННЯ  

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ,                                                      

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

 

 

“_05__” ___07_____2011р.                                                  Протокол №_1/4-19__ 

 

Про підсумки 

всеукраїнського конкурсу  

"Учитель року - 2011" 

 

Розглянувши та обговоривши доповідну записку директора Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти Удода О.А. “Про підсумки 

всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2011"”, 

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

1.  Доповідну записку “Про підсумки всеукраїнського конкурсу "Учитель 

року – 2011"” взяти до відома. 

2. Порушити клопотання про: 

2.1.  Присвоєння переможцям всеукраїнського конкурсу "Учитель                    

року – 2011" звання “Заслужений вчитель України” (додаток 1). 

2.2. Нагородження лауреатів Почесними грамотами Кабінету Міністрів 

України (додаток 2) та Верховної  Ради України (додаток 3). 

2.3. Відзначення працівників місцевих органів державної виконавчої влади, 

органів управління освітою, науково-методичних установ, вищих та 

загальноосвітніх навчальних закладів за організацію і проведення 

всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2011". 

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки 

Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій: 
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3.1. Рекомендувати обласним атестаційним комісіям присвоїти педагогічне 

звання “вчитель-методист” всім учасникам заключного туру всеукраїнського 

конкурсу "Учитель року – 2011".  

3.2. Забезпечити вивчення досвіду роботи учасників всеукраїнського 

конкурсу "Учитель року – 2011" і впровадження його в практику роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів та залучення учасників всеукраїнського 

конкурсу до участі в роботі курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників при інститутах післядипломної педагогічної освіти. 

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), 

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.): 

4.1. Спільно з видавництвом "Педагогічна преса", фаховими освітянськими 

виданнями забезпечити публікацію матеріалів з досвіду роботи учасників 

конкурсу "Учитель року – 2011". 

4.2. Забезпечити видання збірки матеріалів “Перлини всеукраїнського 

конкурсу "Учитель року – 2011"” з досвіду роботи переможців та лауреатів 

конкурсу у номінаціях: “Початкові класи”, “Світова література”, “Історія”, 

“Іноземна мова. Німецька”, “Образотворче мистецтво”. 

4.3. Провести в 2011 – 2012 н.р. Школу педагогічної майстерності 

“Конкурс "Учитель року" – досвід, проблеми та перспективи” в м. Севастополі. 

4.4. Затвердити графік проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель 

року" на 2012 – 2014 рр. (додаток 4). 

5. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), 

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.), Міністерству 

освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням 

освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій провести всеукраїнський конкурс "Учитель року – 2012" у таких 

номінаціях: “Українська мова та література”, “Біологія”, “Іноземна мова. 

Англійська”, “Етика”,  “Фізичне виховання ”. 
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6. Доповідну записку, рішення колегії опублікувати в Інформаційному 

збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розмістити               

на сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  –  

www.mon.gov.ua, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти – 

www.iitzo.gov.ua, всеукраїнського конкурсу “Учитель року” – www.ur.gov.ua            

та Інтернет-порталі “Єдине освітнє інформаційне вікно України” – 

www.osvita.com.  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на Заступника Міністра 

Жебровського Б.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова колегії, 

Міністр                                                                                  Д.В. Табачник 

 

 

Директор Інституту інноваційних   

технологій і змісту освіти                

                       О.А. Удод

  

                             

 

 

 

 

 

 

 
 

Клясен Н.Л. 

227-21-53 

                    

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.ur.iitzo.gov.ua/
http://www.osvita.com/
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Додаток 1 

                 до рішення колегії  

               від05.07.2011  

протокол №1/4-19 

        

 

Список переможців  

всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2011”, 

 кандидатів на присвоєння звання “Заслужений вчитель України” 

 

 

1 

 

Косован  

Оксана Корніївна 

 

вчитель початкових класів Чернівецької 

спеціалізованої школи І ступеня № 23, Чернівецька 

область 

2 Майданик 

Олена Геннадіївна 

Вчитель  історії  Чернівецького  ліцею № 1 матема-

тичного та економічного профілів, Чернівецька 

область 

3 Невмержицька 

Ольга Федорівна 

вчитель світової літератури гімназії № 143 

Оболонського району м. Києва 
 

4 Шепель  

Світлана Юріївна 

вчитель німецької мови Харківської гімназії № 23, 

Харківська область 
 

5 Шлєєнкова  

Тетяна Миколаївна 

вчитель образотворчого мистецтва комунального 

закладу “Навчально-виховне об’єднання “Загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої 

та юнацької творчості “Оберіг”, Кіровоградської 

міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти                                                                       О. А. Удод 
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     Додаток 2 

     до рішення колегії  

     від05.07.2011  

протокол №1/4-19 
 

 

 

Список лауреатів 

всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2011",  

яких пропонується нагородити  

Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України 

 

 

1 Бахматюк  

Ярослав Дмитрович 

вчитель історії Калуської гімназії, Івано-

Франківська область 
 

2 Карнацевич  

Владислав Леонідович 

вчитель історії Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу  “Вересень”, 

Харківська область 
 

3 Климова  

Лариса Віталіївна 

вчитель образотворчого мистецтва Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 154, 

Харківська область 
 

4 Осокіна 

Людмила Владиславівна 

вчитель  образотворчого  мистецтва Маріуполь-

ської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 68, Донецька область 
 

5 Ковальчук  

Олена Віталіївна 

вчитель німецької мови Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16, 

Житомирська область  
 

6 Гаврилюк  

Галина Іванівна 

вчитель німецької мови Івано-Франківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 з 

поглибленим вивченням німецької мови,               

Івано-Франківська область 
 

7 Тофан 

Руслана Володимирівна 

 

вчитель початкових класів Вільхівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Рожнятівської районної ради, Івано-Франківська 

область 
 

8 Кравчук 

Олена Федорівна 

 

вчитель початкових класів Херсонської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, 

Херсонська область 
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9 Бак 

Світлана Костянтинівна 

вчитель світової літератури Троянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Голованівського району, Кіровоградська область 
 
 

10 Щолок  

Галина Василівна 

вчитель світової літератури гімназії № 1 

Барвінківської районної ради, Харківська 

область 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти                                                                           О. А. Удод 
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                                                     Додаток 3 

                                                                   до рішення колегії  

                                                                                      від05.07.2011  

протокол №1/4-19 

Список 

лауреатів всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2011", 

яких пропонується нагородити  

Почесною Грамотою Верховної Ради України 

 

 

1 Міщанчук  

Наталія Георгіївна 

вчитель історії Комунального закладу освіти 

“Навчально-виховний  комплекс  № 111 “Спеціалі-

зована  природничо-математична  школа – дош- 

кільний  навчальний  заклад”  Дніпропетровської 

міської ради 
 

2 Ващук  

Дмитро Петрович 

вчитель історії Кам’янець-Подільського навчально-

виховного комплексу № 16 у складі 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та 

колегіуму, Хмельницька область 
 

3 Прокопів  

Наталія Анатоліївна 

вчитель  образотворчого  мистецтва  загальноосвіт-

ньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Ковеля, Волинська 

область  
 

4 Архіпова  

Аліна Євгеніївна 

вчитель образотворчого мистецтва Миколаївської 

гімназії № 4, Миколаївська область 
 

5 

 

Кожущенко  

Олена Петрівна 

вчитель німецької мови Миколаївської гімназії 

№ 2, Миколаївська область 
 

6 Фисюк  

Романа Флоріанівна 

вчитель німецької мови Чернівецької гімназії № 1, 

Чернівецька область 
 

7 Савченко 

Ольга Володимирівна 

вчитель початкових класів Уманської міської  

гімназії, Черкаська область 
 

8 Кріль 

Олена Павлівна 

 

вчитель початкових класів Тернопільської 

спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 3 з 

поглибленим вивченням іноземних мов, 

Тернопільська область 
 

9 Дячок  

Світлана 

Олександрівна 

вчитель світової літератури Колиндянської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чортківського району, Тернопільська область 
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10 Григор’єва  

Ірина Григорівна 

вчитель світової літератури Івано-Франківської 

спеціалізованої     школи     І-ІІІ     ступенів     № 1     

з поглибленим  вивченням  англійської мови,                 

Івано-Франківська область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Інституту інноваційних 

технологій і змісту світи                                                                      О. А. Удод 
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                                                                                         Додаток 4 

                                                                                         до рішення колегії  

від05.07.2011  

протокол №1/4-19 

Графік проведення 

заключного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 

на  2012- 2014 роки 
 

№ Область 2012 2013 2014 

1 АР Крим   Географія 

2 Вінницька  Основи здоров’я  

3 Волинська  Музичне мистецтво  

4 Дніпропетровська  Фізика  

5 Донецька    

6 Житомирська  Французька мова  

7 Закарпатська   Правознавство 

8 Запорізька Біологія   

9 Івано-Франківська    

10 Київська    

11 Кіровоградська    

12 Луганська Фізичне виховання  Хімія  

13 Львівська    

14 Миколаївська    

15 Одеська Англійська мова   

16 Полтавська    

17 Рівненська 
Українська мова та 

література 
  

18 Сумська    

19 Тернопільська   Початкові класи 

20 Харківська  Інформатика  

21 Херсонська    

22 Хмельницька Етика    

23 Черкаська   Математика 

24 Чернівецька    

25 Чернігівська    

26 м. Київ    

27 м. Севастополь    

 

 

 

Директор Інституту інноваційних 

технологій  і змісту освіти                                                                         О. А. Удод 

Додаток 4 

до рішення колегії  

від “___”_______2011р. 

протокол №______ 
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                                                                                                    Колегії Міністерства  

                                                                                                    освіти і науки, молоді  

                                                                                                    та спорту України 

 

 

 

 

Доповідна записка 

 

“Про підсумки всеукраїнського конкурсу   

"Учитель року – 2011” 

 

На виконання Указу Президента України від 29.06.95 № 489 “Про 

всеукраїнський конкурс “Учитель року”, постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.08.95 № 638 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 03.11.10 р. № 1049 "Про проведення всеукраїнського конкурсу 

"Учитель року - 2011" заключний тур всеукраїнського конкурсу “Учитель            

року - 2011” було проведено  у номінаціях: початкові класи (м. Івано-

Франківськ), світова література (м. Полтава), історія (м. Чернівці), іноземна 

мова, німецька (м. Львів), образотворче мистецтво (м. Кіровоград).   

Усього в заключному турі Конкурсу взяли участь 132 учасники із 

Автономної Республіки Крим, 24 областей України, міст  Києва та Севастополя.  

У цьому році успішно виступили вчителі Івано-Франківської, Харківської 

та Чернівецької областей, які стали переможцями та лауреатами у трьох та 

більше номінаціях (Івано-Франківськ: лауреати – “Початкові класи”,  “Світова 

література”,  “Іноземна мова. Німецька”, “Історія”; Харківська: переможець –

“Іноземна    мова.  Німецька”,    лауреати    –  “Світова   література”,    “Історія”,  

“Образотворче  мистецтво”;  Чернівецька:  переможець “Історія”, “Початкові  

класи”,  лауреат -  “Іноземна  мова.  Німецька”).   У  двох номінаціях  здобули  

перемогу  представники  Кіровоградської, Миколаївської та Тернопольської 
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областей. По одній перемозі здобули педагоги Волинської, Дніпропетровської, 

Донецької, Житомирської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей та 

м. Київ.  З решти 12 регіонів жоден з представників не ввійшов до п’ятірки 

учасників Конкурсу, які виборювали призові місця. 

Серед учасників заключного туру Конкурсу було 17 вчителів із сільських 

шкіл, або 12,9% (в минулому році 18,6%) та 114 - з міських.   

Про високий професійний рівень конкурсантів свідчить і те, що серед  

учасників заключного туру Конкурсу був 91 вчитель вищої категорії, в тому 

числі 34 мали звання "вчитель-методист" (в 2010 році  - 44), 33 – "старший 

вчитель" (в 2010 році - 36). З учасників Конкурсу 79 вчителів, або 59,8% 

(минулого року – 61,1 %)  працюють у загальноосвітніх школах, решта 

53 вчителя - у гімназіях, ліцеях, колегіумах, спеціалізованих школах з 

поглибленим вивченням окремих предметів. 

Переважна більшість учасників заключного туру Конкурсу (77 із 132) має 

педагогічний стаж від 10 до 20 років;  25  вчителів, стаж роботи яких не 

перевищує 10 років; решта  30 -  вчителі зі стажем понад 20 років. 

Важливим для реалізації основної мети Конкурсу, що передбачає  

піднесення престижу вчительської професії у суспільстві, є рівень організації 

заключних змагань, увага до них з боку органів місцевої виконавчої влади, 

засобів масової інформації, широкої громадськості. 

Слід зазначити, що обласні державні адміністрації  та органи управління 

освітою в усіх п’яти регіонах провели заключний тур Конкурсу на високому 

організаційному рівні. Для учасників і членів журі були організовані зустрічі з 

педагогічною громадськістю та студентською молоддю, проведені екскурсії.  

Конкурс "Учитель року – 2011" широко висвітлювався регіональними засобами 

масової інформації. 

Переможцям Конкурсу, які посіли  перші місця, було виплачено грошову 

винагороду в розмірі 5 тис. грн.,  лауреатам  – за друге місце по 1,5 тис., за третє                                                                                                                                                     
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– по 1,0 тис. грн. Всі учасники ІІ етапу заключного туру Конкурсу одержали 

дипломи номінанта і цінні подарунки.  

З метою підвищення якості підготовки педагогічних працівників до участі 

у всеукраїнському конкурсі Інститут інноваційних технологій і змісту освіти 

спільно з Чернівецьким ОІППО провів “Школу майстерності”, яка спрямована  

на подальше вдосконалення організації та проведення всеукраїнського конкурсу 

“Учитель року”, що сприятиме поліпшенню  інноваційної діяльності в системі 

загальної середньої освіти. 

Разом з тим, 15-річний досвід проведення всеукраїнського Конкурсу 

засвідчив потребу використання в процесі фахових змагань сучасних 

телекомунікаційних технологій. Для цього створено в Інтернет-мережі адресний 

сайт  “Всеукраїнський конкурс “Учитель року”. 

За невеликий проміжок часу (2 місяці) сайт набув великої популярності 

серед вчителів та педагогів не тільки України, про що свідчить статистика. Сайт  

зареєстрований в усіх пошукових системах (Google, Яндекс та інші), посилання 

на нього вказано на багатьох освітянських сайтах. 

Традиційний Конкурс педагогічної майстерності – це не тільки серйозне 

творче випробування для кращих педагогів України. Його проведення сприяє 

ефективному розвитку вітчизняної системи шкільної освіти, широкому 

втіленню в практику цікавих методів і підходів до викладання. Конкурс 

допомагає краще зрозуміти і усвідомити місце та роль вчителя в житті країни та 

її майбутнього. Творчість цих освітян стимулює педагогічний пошук колег, 

підвищує значимість професії вчителя у суспільстві. 

Учасників Конкурсу запрошують на постійну роботу до вищих навчальних 

закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, районних, міських 

відділів освіти, методкабінетів. Вони є авторами і співавторами нових 

навчальних програм, підручників, навчально-методичних посібників, членами 
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предметних комісій Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України, беруть участь у проведенні науково-

методичної та психолого-педагогічної експертизи навчальних програм та 

підручників, активно залучаються до курсової перепідготовки вчителів, 

проводять семінарські і практичні заняття в інститутах післядипломної 

педагогічної освіти та у вищих педагогічних навчальних закладах, беруть 

активну участь у роботі творчих груп, ведуть наукову роботу. 

 За підсумками заключного туру всеукраїнського конкурсу "Учитель    

року - 2011" стали  його переможцями: 

 Косован Оксана Корніївна, вчитель початкових класів Чернівецької 

спеціалізованої школи І ст. № 23, Чернівецька область; 

          Майданик Олена Геннадіївна, вчитель історії Чернівецького ліцею № 1 

математичного та економічного профілів, Чернівецька область;                  

          Невмержицька Ольга Федорівна, вчитель світової літератури гімназії 

№ 143 Оболонського р-ну м. Києва; 

 Шепель Світлана Юріївна, вчитель німецької мови Харківської гімназії 

№ 23,  Харківська область; 

          Шлєєнкова Тетяна Миколаївна, вчитель образотворчого мистецтва      

КЗ “НВО “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 24 – Центр дитячої та юнацької 

творчості “Оберіг” Кіровоградської міської ради. 

лауреатами: 

в номінації  „Історія” 

         Бахматюк Ярослав Дмитрович, вчитель історії Калуської гімназії,  

Івано-Франківська область; 

        Карнацевич Владислав Леонідович, вчитель історії Харківського 

приватного НВК “Вересень”, Харківська область; 
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        Міщанчук Наталія Георгіївна, вчитель історії Комунального закладу 

освіти “НВК № 111 “Спеціалізована  природничо-математична  школа  – 

 дошкільний навчальний     заклад”, Дніпропетровської міської ради; 

         Ващук Дмитро Петрович, вчитель історії Кам`янець-Подільського НВК 

№ 16 у складі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. та колегіуму, Хмельницька 

область. 

в номінації "Образотворче мистецтво" 

           Климова Лариса Віталіївна,  вчитель образотворчого мистецтва 

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 154, Харківська область; 

          Осокіна Людмила Владиславівна, вчитель образотворчого мистецтва 

Маріупольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 68, Донецька область; 

Прокопів Наталія Анатоліївна, вчитель образотворчого мистецтва 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 м. Ковеля, Волинська область; 

Архіпова Аліна Євгеніївна, вчитель образотворчого мистецтва Миколаївської 

гімназії № 4, Миколаївська область. 

 

в номінації   "Іноземна мова. Німецька" 

          Ковальчук Олена Віталіївна, вчитель німецької мови Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 16, Житомирська область; 

          Гаврилюк Галина Іванівна, вчитель німецької мови Івано-Франківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови, 

Івано-Франківська область; 

          Кожущенко Олена Петрівна, вчитель німецької мови Миколаївської 

гімназії № 2, Миколаївська область; 

          Фисюк Романа Флоріанівна, вчитель німецької мови Чернівецької 

гімназії № 1, Чернівецька область.  

в номінації "Початкові класи" 

         Тофан Руслана Володимирівна, вчитель початкових класів           
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Вільхівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Рожнятівської районної ради, 

Івано-Франківська область; 

        Кравчук Олена Федорівна, вчитель початкових класів Херсонської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1, Херсонська область; 

        Савченко Ольга Володимирівна, вчитель початкових класів Уманської 

міської гімназії, Черкаська область; 

        Кріль Олена Павлівна, вчитель початкових класів Тернопільської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов, 

Тернопільська область. 

в номінації „Світова література” 

         Бак Світлана Костянтинівна, вчитель світової літератури  Троянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Голованівського р-ну Кіровоградської області; 

         Щолок Галина Василівна, вчитель світової літератури Барвінківської 

гімназії № 1 Барвінківської районної ради, Харківська область; 

         Дячок Світлана Олександрівна, вчитель світової літератури 

Колиндянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Чортківського р-ну, 

Тернопільська область; 

          Григор`єва Ірина Григорівна, вчитель світової літератури Івано-

Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням 

англійської мови, Івано-Франківська область. 

         Відповідно до Указу Президента України та чинного Положення про 

всеукраїнський конкурс “Учитель року”  кожному з переможців присвоюється 

почесне звання "Заслужений вчитель України".  

На підставі висновків фахових журі вносимо пропозиції щодо порушення 

клопотання про відзначення та нагородження переможців, лауреатів Почесними 

грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відзначення 

організаторів конкурсу Почесними грамотами та подяками Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України. 
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 Крім того, рекомендуємо обласним атестаційним комісіям присвоїти 

педагогічне звання “вчитель-методист” усім учасникам заключного туру 

всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2011”, звільнивши їх від чергової 

атестації. Особливо звернути увагу на переможців та лауреатів конкурсу.  

  Для оформлення відповідних нагородних документів переможців і 

лауреатів Конкурсу, просимо розглянути Доповідну записку та прийняти  

рішення, проект якого додається. 

 

 

 

 

Директор Інституту інноваційних 

технологій  і змісту освіти                                                                     О. А. Удод 
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