
    

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З  
 

29.09.2017 Ужгород         № 258 

 

Про  проведення  в  області   

у 2017/2018 навчальному році 

першого  та  другого  турів   

Всеукраїнського   конкурсу 

„Учитель  року  –  2018” 

 

На виконання 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 року № 638 (зі змінами                                                    

та доповненнями), наказу Міністерства освіти і науки України                                  

19.06.2017 № 866 „Про проведення всеукраїнського конкурсу                         

„Учитель  року – 2018”,  листа Міністерства освіти і науки України                                  

19.09.2017 № 1/9-508 „Про організацію та проведення всеукраїнського 

конкурсу „Учитель  року – 2018”, з метою виявлення та підтримки творчої 

праці вчителів, підвищення їхньої фахової  майстерності, популяризації 

педагогічних здобутків та належного проведення першого й другого турів 

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2018” 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у 2017/2018 навчальному році перший та другий тури  

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2018” у таких номінаціях: 

„Українська мова і література”, „Німецька мова”, „Фізика”, „Фізична культура”. 

2. Для участі у Всеукраїнському конкурсі „Учитель року – 2018”  
необхідно у період  з 1 до 22 жовтня 2017 року зареєструватися на платформі 

конкурсу (https://aka.ms/teacheroftheyear2018), створити профіль в освітній 

мережі для вчителів Microsoft (https://education.microsoft.com/), на якому 

обов’язково розмітити відеорезюме (до 5 хв.), висновок відповідного 

методичного об’єднання навчального закладу про педагогічну та методичну 

діяльність; за бажанням можуть бути розміщені матеріали з досвіду роботи 

(відео та розробки уроків, позаурочних заходів, презентації, дидактичні 

матеріали тощо).  

https://aka.ms/teacheroftheyear2018


 2 

3. Всеукраїнський конкурс „Учитель року – 2018” провести у два тури: 

–  перший  (районний, міський) тур – листопад – грудень 2017 року; 

– другий (обласний) тур – 13 – 15 лютого 2018 року (відбірковий                                 

та фінальний етапи). 

4.  Затвердити: 

4.1. Склад оргкомітету та фахових журі другого (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2018” у складі згідно                                          

з додатками 1 – 5. 

4.2. Список загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких 

конкурсанти проводитимуть уроки (додаток 6). 

5. Начальникам місцевих органів управління освітою:  

5.1. Організувати в листопаді – грудні проведення першого (районного, 

міського) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2018” у номінаціях: 

„Українська мова і література”, „Німецька мова”, „Фізика”, „Фізична культура”. 

5.2. До 12 січня 2018 року подати інформацію про підсумки проведення  

першого  (районного, міського) туру Всеукраїнського  конкурсу                         

„Учитель року – 2018” згідно з додатком 7 у Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної освіти (кабінет координаційно-методичної 

діяльності): м. Ужгород, вул. Волошина, 35, info@ zakinppo.org.ua. 

5.3. Забезпечити участь переможців першого (районного, міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2018” з усіх номінацій у другому 

(обласному) турі 13 – 15 лютого 2018 року: 

5.4. Відрядити для роботи у другому (обласному) турі                               

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2018” членів журі                               

13 – 15 лютого 2018 року згідно з додатками 2 – 5. 

6. Закарпатському інституту післядипломної педагогічної освіти                     

(Палько Т.В.): 

6.1. Надавати методичну і практичну допомогу місцевим органам 

управління освітою у реєстрації на платформі Конкурсу, створенні профілю в 

освітній мережі для вчителів, проведенні першого (районного, міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2018”. 

6.2. Організувати проведення 13 – 15 лютого  2018 року                         

відбірковий та фінальний етапи другого (обласного) туру                                        

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2018” з номінацій: „Українська 

мова і література”, „Німецька мова”, „Фізика”, „Фізична культура”:                                            

– розпочати конкурс о 10
00 

– 13 лютого 2018 року в Закарпатському 

інституті післядипломної педагогічної освіти (вул. Волошина, 35, м. Ужгород);                                                                                                                                                                                                                                                                                        

– підбити підсумки о 15
30 

– 15 лютого 2018 року в Закарпатському 

обласному палаці дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”                                           

(Студентська наб., 8, м. Ужгород). 

6.3. До 10 березня 2018 року надіслати інформацію про підсумки 

проведення першого та другого турів Всеукраїнського конкурсу                                 

„Учитель року – 2018” (додаток 7) на адресу Інституту модернізації змісту  
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   Додаток 1 

   до наказу департаменту освіти і науки 

   Закарпатської   облдержадміністрації 

   29.09.2017 №  258 

 

ОРГКОМІТЕТ 

з проведення другого (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2018”  

 

Голова оргкомітету 
СОПКОВА   Г.І – директор департаменту освіти і науки 

Закарпатської обласної державної адміністрації 

Заступники голови оргкомітету: 
ПАЛЬКО  Т.В. – директор Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

БАСАРАБ   М.М. – заступник директора з науково-дослідної 

роботи та  міжнародної діяльності Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат історичних наук 

ПЕТЕЧУК  В.М. – заступник директора з навчально-методичної 

роботи та моніторингу якості освіти Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Секретар оргкомітету 
РАЙХЕЛЬ  Г.Є. – методист  кабінету  координаційно-методичної 

діяльності Закарпатського інституту післядипломної   

педагогічної  освіти 

Члени оргкомітету: 

БАБУНИЧ  О.Ю. – начальник управління освіти Ужгородської 

міської ради (за згодою) 

БАЯНОВСЬКА  М.Р. – завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та 

етико-естетичної освіти Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

БУКСАР  І.О. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

ГАЙНАЛІЙ  Л.І. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

ГНАТКОВИЧ  Т.Д. – завідувач кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук 
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ГРЕБА О.М. – головний спеціаліст відділу дошкільної, 

загальної середньої, інклюзивної та позашкільної 

освіти управління освіти та науки департаменту 

освіти і науки  обласної державної адміністрації 

ДУБ  В.І. – методист кабінету методики виховної та 

позашкільної роботи Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ЗЕЛИК  О.І. – головний бухгалтер Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

КАЧУР Б.М. – завідувач кафедри менеджменту та 

інноваційного розвитку освіти  Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат педагогічних наук 

ЛУКАЧ   А.Ю. – завідувач обласного методичного центру при 

департаменті освіти і науки обласної державної 

адміністрації 

ОРОС  В.М. – завідувач  кафедри  природничо-математичної 

освіти та інформаційних технологій Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти,  

кандидат фізико-математичних наук 

ПОП   І.П. – завідувач центру інформаційно-видавничої 

діяльності Закарпатського інституту післядипломної  

педагогічної освіти 

ХОДАНИЧ Л.П. – завідувач кафедри педагогіки та психології 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

ШЕВЕРЯ  М.М. – заступник директора департаменту –  начальник 

управління освіти та науки департаменту освіти                  

і науки обласної державної адміністрації 

ШТЕРР  А.А. – заступник директора департаменту освіти                      

та науки обласної державної адміністрації 
 



   Додаток 2 

   до наказу департаменту освіти і науки 

   Закарпатської   облдержадміністрації 

   29.09.2017 №  258 

ЖУРІ 

другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу  

„Учитель року – 2018” у номінації „Українська мова і література” 

 

Голова журі 
СОПКОВА   Г.І – директор департаменту освіти і науки 

Закарпатської обласної державної адміністрації 

Заступник голови журі 
ХОДАНИЧ Л.П. – доцент кафедри педагогіки, психології та теорії  

управління освітою Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук 

Секретар журі 
ОПАЧКО   О.І. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Члени журі: 
ГНАТКОВИЧ  Т.Д. 

 

– завідувач кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук 

КІВЕЖДІЙ О.В. – учитель української мови і літератури Хустської 

гімназії-інтернату, вчитель-методист, заслужений 

учитель України  

ЛАШКАЙ В.С.  – учитель української мови і літератури                  

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2                         

ім. Т.Г.Шевченка Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, вчитель-методист 

МАУРІЦ  Т.І. – учитель української мови і літератури                  

Свалявської гімназії Свалявської районної ради 

Закарпатської області, старший учитель 
 



   Додаток 3 

   до наказу департаменту освіти і науки 

   Закарпатської   облдержадміністрації 

   29.09.2017 №  258 

ЖУРІ 

другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу  

„Учитель року – 2018” у номінації „Німецька мова” 

 

Голова журі 
ЛАДЧЕНКО М.М. – доцент кафедри німецької філології факультету 

іноземної філології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат філологічних 

наук (за згодою) 

Заступник голови журі 
ЗИМОМРЯ  І.М. – в.о. завідувача  кафедри теорії та практики перекладу 

факультету міжнародних економічних відносин                              

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

доктор філологічних наук, професор (за згодою) 

Секретар журі 
БУКСАР І.О. – методист кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, викладач німецької мови 

Члени журі: 

ВЕРЕШ М.Т. – викладач кафедри німецької філології факультету 

іноземної філології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат філологічних 

наук    (за згодою) 

ДРАБ Ю. І. – учитель німецької мови Монастирецького навчально-

виховного комплексу „ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ” 

Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, старший учитель 

ЗИМОМРЯ М. Ю.  – учитель німецької мови Ужгородської класичної 

гімназії Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, учитель-методист 

ПАУЛИК М. І. – учитель німецької мови Мукачівської  спеціалізованої  

школи І – ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

окремих предметів та курсів Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, старший учитель 
 



   Додаток 4 

   до наказу департаменту освіти і науки 

   Закарпатської   облдержадміністрації 

   29.09.2017 №  258 

ЖУРІ 

другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу  

„Учитель року – 2018” у номінації „Фізика” 

 

Голова журі 
ЛАЗУР  В.Ю. – декан фізичного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, доктор фізико-

математичних наук, професор (за згодою) 

Заступник голови журі 
ХИМИНЕЦЬ   В.В. – професор кафедри менеджменту та інноваційного 

розвитку освіти  Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, доктор фізико-

математичних наук 

Секретар журі 

ГАЙНАЛІЙ  Л.І. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

викладач фізики  

Члени журі: 
БАЧКАЙ  О.Г. – учитель фізики Хустської гімназії-інтернату, 

учитель-методист 

КАПРАЛЬ М.М. – учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, методист методичного кабінету 

управління освіти, учитель-методист 

КАРБОВАНЕЦЬ М.І. – заступник декана фізичного факультету, завідувач 

кафедри теоретичної фізики ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат фізико-

математичних наук, доцент (за згодою) 

ТОМАШ  І.М. – учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської обласної 

ради, учитель-методист 

 



   Додаток 5 

   до наказу департаменту освіти і науки 

   Закарпатської   облдержадміністрації 

   29.09.2017 №  258 

ЖУРІ 

другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу  

„Учитель року – 2018” у номінації „Фізична культура” 

 

Голова журі 

МАРІОНДА І.І. – завідувач кафедри фізичного виховання 

факультету „Здоров’я людини та фізичного виховання” 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат  педагогічних наук (за згодою) 

Заступник голови журі 
ФЕДОРІШКО А.А. – старший викладач кафедри фізичного виховання 

факультету „Здоров’я людини та фізичного виховання” 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

майстер спорту (за згодою) 

Секретар журі 
ДУБ  В.І. – методист кабінету методики виховної та позашкільної 

роботи Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти  

Члени журі: 
ГЕЙЦІ Т.Т. – учитель фізичної культури Великоберезької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Берегівської 

районної ради Закарпатської області,  учитель-методист 

ДУРУНДА Т.М. – учитель фізичної культури Міжгірської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи імені 

Августина Волошина Міжгірської районної ради 

Закарпатської області, старший учитель 

ДЬОРКА М. П. – учитель фізичної культури Мукачівського навчально-

виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад 

– загальноосвітня школа І ступеня – гімназія” 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, 

учитель-методист 

ХМАРА Ю.М. – учитель фізичної культури Копашнівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської 

області, учитель-методист  
 



Додаток 6 

до наказу департаменту освіти і науки 

Закарпатської   облдержадміністрації 

29.09.2017 №  258 

 

 

Навчальні заклади, на базі яких 

15 лютого  2018 року буде проведено уроки 

другого (обласного) туру Всеукраїнського 

 конкурсу  „Учитель року – 2018”  
 
 

Номінація  

„Українська мова                

і література” 

 

Ужгородська спеціалізована школа  І – ІІІ ступенів № 5 

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Ужгородської міської ради Закарпатської області                     

(м. Ужгород, Київська набережна, 16),                     

початок о 8
00

 

Номінація 

„Німецька мова” 

 

лінгвістична гімназія імені Т.Г. Шевченка 

Ужгородської міської ради Закарпатської області                

(м. Ужгород, набережна Незалежності, 4),              

початок о 8
30

 

Номінація „Фізика”  Ужгородська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів     

№ 6 імені В.С.Ґренджі-Донського Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (м. Ужгород,                  

вул. Польова, 22), початок о 830 

Номінація „Фізична 

культура” 

Ужгородська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  

№ 20 – ліцей „Лідер” Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (м. Ужгород, вул. Сільвая, 3), 

початок о 8
30

 

 



   Додаток 7 

   до наказу департаменту освіти і науки 

   Закарпатської   облдержадміністрації 

   29.09.2017 №  258 

   

Інформація  

про підсумки проведення першого (районного, міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2018” 

____________________________________________  

 (район, місто) 

 

№ 

з/п 

Номінації Кількість 

учасників 

першого 

туру 

Прізвище, ім’я, по 

батькові переможця 

другого туру, місце 

роботи, посада 

Мобільний 

телефон, 

е-mail 

переможця 

1. „Українська мова 

і  література” 

   

2. „Німецька  мова”    

3. „Фізика ”    

4. „Фізична 

культура” 

   

 Усього  

 

Інформація  

про підсумки проведення першого та другого турів  

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2018” 

____________________________________________  

(область) 

 

№ 

з/п 

Номінації 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. „Українська 

мова і  

література” 

    

2. „Німецька  

мова” 

    

3. „Фізика ”     

4. „Фізична 

культура” 

    

 Усього   



 

Продовження  додатка  7   

 

2 

 


