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Про підсумки проведення
другого (обласного)туру
всеукраїнського конкурсу
«Учитель року - 2021»

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року
№ 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», наказів Міністерства
освіти і нау.си України від 09 червня 2020 року № 777 «Про проведення
всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021», департаменту освіти і науки
Миколаївської обласної державної адміністрації від 25 серпня
2020 року № 204 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель
року - 2021», відповідно до пункту 6, підпункту 13 пункту 11 Положення про
департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови Миколаївської обласної державної
адміністрації від 21 червня 2018 року № 257-р (зі змінами), із метою
підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності
популяризації педагогічних здобутків у 2020 році в Миколаївській області
проведено
другий
(обласний)
тур
всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року - 2020» із номінацій: «Керівник закладу освіти»,
«Математика», «Українська мова та література», «Трудове навчання».
За результатами конкурсних випробувань та рішень фахових журі
НАКАЗУЮ :
1. Затвердити результати другого (обласного) туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року - 2021» (далі - Конкурс).
2. Визнати переможцями Конкурсу та нагородити дипломами
департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
за І місце і заохочувальними грошовими винагородами педагогічних
працівників (додаток 1).

3. Визнати лауреатами Конкурсу та нагородити дипломами
департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
за II та III місця і заохочувальними грошовими винагородами педагогічних
працівників (додатки 2, 3).
4. Нагородити дипломами департаменту освіти і науки Миколаївської
обласної державної адміністрації учасників Конкурсу (додаток 4).
5. Начальникам управлінь, відділів освіти міських рад, районних
державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, керівникам
науково-методичних установ:
1) проаналізувати результати першого (зонального) туру Конкурсу,
спрямувати роботу на вдосконалення організації проведення та забезпечення
більш ретельного відбору педагогів до участі у другому (обласному) турі
всеукраїнського конкурсу «Учитель року»;
2) розробити практичні заходи, орієнтовані на виявлення та підтримку
учителів, які творчо працюють, їх морального та матеріального заохочення,
зокрема під час проведення атестації;
3) рекомендувати розглянути в установленому порядку, відповідно до
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України
(зі змінами), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 06 жовтня 2010 року за № 930, що зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550:
- питання щодо проходження позачергової атестації вчителів закладів
загальної середньої освіти області - переможців та лауреатів другого
(обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2021», в
установленому порядку в 2020-2021 навчальному році відповідно до пункту
4.7 зазначеного вище Положення.
6. Начальникам управління освіти Миколаївської міської ради
Личко Г. В., Южноукраїнської міської ради імені Б. Грінченка Сінчуку С. М.,
в. о. директора Комунальної установи «Новоодеський районний центр
фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів
освіти» Новоодеської районної ради Вольф А. Г.:
1) створити належні умови для якісної підготовки переможців
другого (обласного) туру для участі в третьому (заключному) турі Конкурсу;
2) забезпечити участь переможців другого (обласного) туру
Конкурсу в третьому (заключному) турі Конкурсу у квітні 2020 року.
7. Миколаївському обласному інституту післядипломної педагогічної
освіти (Шулгр В. І.):
1) підготувати аналітичну довідку за результатами проведення
Конкурсу та ознайомити з нею начальників управлінь, відділів освіти міських
рад, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, керівникам
науково-методичних установ, керівників закладів загальної середньої освіти
області;
2) підготувати та надіслати подання на учасників третього туру
Конкурсу до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту
освіти» Міністерства освіти і науки України до 02 березня 2021 року;

3) надати
науково-методичну допомогу
переможцям другого
(обласного) туру в підготовці до участі у третьому (заключному) турі
Конкурсу;
4) вивчити досвід роботи переможців та лауреатів Конкурсу,
організувати активну діяльність щодо його висвітлення та впровадження
через систему заходів міжкурсового періоду, курсів підвищення кваліфікації
спеціалістів відповідного фаху;
5) висвітлити результати Конкурсу на вебсайтах департаменту освіти і
науки Миколаївської обласної державної адміністрації, Миколаївського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Додаток 1
Список педагогічних працівників,
які посіли І місце в другому (обласному) турі
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2021»

Номінація

Прізвище, ім’я, по
батькові

«Керівник закладу
освіти»

Архіпова
Аліна Євгеніївна

«Математика»

Колесник Світлана
Володимирівна

«У країнська мова
та література»

Теплова Олена
В’ячеславівна

«Трудове
навчання»

Литвин
Оксана Сергіївна

Місце роботи

директор Миколаївської
ЗОШ І—III ступенів № 31
Миколаївської міської ради
учитель математики Новоодеської
ЗОШ І—III ступенів № 2
Новоодеського району
учитель української мови та
літератури Миколаївської ЗОШ І—
III ступенів № 28 Миколаївської
міської ради
учитель трудового навчання
Южноукраїнської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Южноукраїнської
міської ради
«**■ •*

Директор МОІППО

Василь ШУЛЯР

Додаток 2
Список педагогічних працівників,
які посіли II місце в другому (обласному) турі
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2021»
Номінація

Прізвище, ім’я, по
батькові

«Керівник закладу
освіти»

■Соротич
Ніна Іванівна

«Математика»

Прохоренко Людмила
Валентинівна

«У країнська мова та Нечай
література»
Марія Вячеславівна

«Трудове навчання» Довгань
Ірина Олексіївна

Директор МОІГТПО

Місце роботи

директор Комунального закладу
«Воєводський опорний заклад
загальної середньої освіти»
Благодатненської сільської ради
Арбузинського району
учитель математики
Миколаївської ЗОНІ І—III ступе
нів № 3 Миколаївської міської
ради
учитель української мови та
літератури Южноукраїнської
гімназії № 1 Южноукраїнської
міської ради
учитель трудового навчання
Миколаївської ЗОНІ І—III ступе
нів № 3 Миколаївської міської
ради

Василь ШУЛЯР

Додаток З
Список педагогічних працівників,
які посіли III місце в другому (обласному) турі
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2021»
Номінація

«Керівник закладу
освіти»

«Математика»

«Українська мова та
література»

«Трудове навчання»

Прізвище, ім’я, по
батькові

Місце роботи

Мушин
Віктор
Ярославович

директор Червонодолинської
ЗОШ І—III ступенів Широківської
сільської ради Снігурівського
району
Салюк Сергій
учитель математики
Михайлович
Костуватського ЗЗСО І—II ступенів
Новомар’ївської сільської ради
Братського району
Бешевець Лариса
учитель української мови та
Андріївна
літератури Лупарівської ЗОШ IIII ступенів Галицинівської
сільської ради Вітовського району
Січкарова
учитель трудового навчання
Тетяна Анатоліївна Чаусівського навчальновиховного комплексу № 1
«дошкільний навчальний закладзагальноосвітній навчальний
заклад І—III ступенів»
Первомайської районної ради

Василь ШУЛЯР

Додаток 4
Список учасників
другого(обласного)туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2021»
Номінація

«Керівник закладу
освіти»

Прізвище, ім’я, по
батькові
Безпалько
Ніна Зіновіївна

«Математика»

Болотова
Ольга Володимирівна

«Математика»

Свідерська Наталя
Валеріївна

«У країнська мова та Кулик Олена Олегівна
література»
«Українська мова та Куценко Світлана
Анатоліївна
література»
«Українська мова та Савова Оксана
Валеріївна
література»
«Українська мова та Тягій Світлана
Анатоліївна
література»
«Трудове навчання» Кононова
Лідія Володимирівна

«Трудове навчання» Пишняк

г

Місце роботи

директор Костуватського ЗЗСО І—
11 ступенів Новомар’ївської
сільської ради Братського району
учитель математики
Курячелозівської ЗОНІ І—III
ступенів Кривоозерського району
учитель математики Ганнівської
гімназії Софіївської сільської ради
Новобузького району
учитель української мови та
•
**г
літератури Березанського ЗЗСО IIII ступенів Березанської селищної
ради
учитель української мови та
літератури
Єланецької
гуманітарної гімназії Єланецького
району
учитель української мови та
літератури Майорівської гімназії
Софіївської
сільської
ради
Новобузького району
учитель української мови та
літератури
Красненьківської
ЗОНІ І—III ступенів Кривоозерської
районної ради
учитель
трудового
навчання
Миколаївської гімназії №
3
Миколаївської міської ради
учитель
трудового
навчання

Євгенія Олексіївна

Миколаївської ЗОШ І—III ступенів
№
1 імені Олега Ольжича
П

«Трудове навчання» Гордієнко
Тетяна Миколаївна
«Трудове навчання» Орлова-Кас’яненко
Олександра
Олександрівна
«Трудове навчання» Шестак
Ольга Юріївна
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Миколаївської ЗОШ І—III ступенів
№ 45 Миколаївської міської ради
учитель
трудового
навчання
Вознесенської ЗОШ І—III ступенів
№ 5 Вознесенської міської ради
учитель
трудового
навчання
Вознесенської ЗОШ І—III ступенів
№ 10 Вознесенської міської ради

