
 

  

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

НАКАЗ 

від 29.01.2021 року            № 7 

 

Про організацію та проведення 

другого туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2021» 

  

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 року № 638 (із змінами), наказу 

Міністерства освіти і науки України від 09.06.2020 року № 777 «Про 

проведення  всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021», з метою 

виявлення, підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної 

майстерності, популяризації педагогічних здобутків 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ПРОВЕСТИ другий тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2021» (далі Конкурс) з номінацій: «Математика», «Українська мова та 

література», «Керівник закладу освіти», «Трудове навчання» у два етапи: 

відбірковий і фінальний.   

2. ЗАТВЕРДИТИ графік проведення другого туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2021» з номінацій: «Математика», «Українська мова 

та література», «Керівник закладу освіти», «Трудове навчання» згідно з   

додатком 1.  

3. ЗАТВЕРДИТИ умови проведення другого туру Конкурсу у номінаціях:  

Математика», «Українська мова та література», «Керівник закладу освіти», 

«Трудове навчання» згідно з додатком 2.  

4. ВИЗНАЧИТИ місце проведення другого туру Конкурсу по номінаціях: 

Математика», «Українська мова та література», «Керівник закладу освіти», 

«Трудове навчання» (за згодою) згідно з додатком 3.   

5. ЗАТВЕРДИТИ склад журі другого туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2021» у номінаціях: Математика», «Українська мова та 

література», «Керівник закладу освіти», «Трудове навчання» згідно з   

додатком 4. 
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6. ЗАТВЕРДИТИ список учасників другого туру Конкурсу у номінаціях: 

Математика», «Українська мова та література», «Керівник закладу освіти», 

«Трудове навчання» згідно з додатком 5.  

7. Керівникам органів управління освітою об’єднаних територіальних 

громад, закладів загальної середньої освіти забезпечити участь членів журі та 

учасників у Конкурсі в терміни  відповідно до додатку 1.  

8. Комунальному закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної  педагогічної  освіти»  Житомирської  обласної ради       

(Ігор СМАГІН): 

8.1. ОРГАНІЗУВАТИ проведення другого туру Конкурсу.  

8.2. ОРГАНІЗУВАТИ проведення консультацій переможцям  першого туру 

до другого туру Конкурсу (проведення тренінгів, семінарів, вебінарів, тощо).  

9.  ЗДІЙСНИТИ фінансування витрат на проведення заходів другого туру 

Конкурсу за рахунок кошторису витрат на проведення заходів всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2021» комунального закладу «Житомирський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної 

ради.  

10.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Начальник управління           (підпис існує)             Людмила КОЛЕСНИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до наказу управління освіти і 

науки Житомирської обласної 

державної адміністрації   

 від 29.01.2021 року      № 7 

 

Графік проведення другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2021» з номінацій: «Математика», «Українська мова та література»,  

«Керівник закладу освіти», «Трудове навчання» 

 

 

Номінація  Відбірковий етап  Фінальний етап  

Математика  24 лютого 2021 року  02-03 березня 2021 року  

Українська мова та 

література  

22 лютого 2021 року  26 лютого 2021 року 

(творча робота) 

01 березня 2021 року  

( урок)  

Керівник закладу освіти  23-24 лютого 2021 року  02-03 березня 2021 року  

Трудове навчання  15 лютого 2021 року  01-02 березня 2021 року  

 

 

 

 

Заступник директора  

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР      Микола СЮРАВЧИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до наказу управління освіти і 

науки Житомирської обласної 

державної адміністрації   

 від 29.01.2021 року      № 7 

 

 

 

Умови проведення другого туру Конкурсу у номінаціях:  Математика», 

«Українська мова та література», «Керівник закладу освіти»,  

«Трудове навчання» 

 

Другий тур конкурсу буде проходити в  два етапи (відбірковий та 

фінальний) в очному режимі, ураховуючи епідеміологічну ситуацію в регіоні. 

Конкурсні випробування другого туру конкурсу (опис додається) у 

номінації: 

«Керівник закладу освіти» – «Освітній проєкт», «Управлінська задача» - 

відбірковий етап; «Управлінський практикум», «Фасилітаційна сесія» - 

фінальний етап.  

«Математика» – «Дистанційний урок», «Контрольна робота» - 

відбірковий етап; «Методичний практикум», «Урок» - фінальний етап; 

«Трудове навчання» – «Дистанційний урок», «Дорожня карта творчого 

проєкту» - відбірковий етап; «Методичний практикум», «Урок» - фінальний 

етап; 

«Українська мова та література» – «Аналіз поетичного твору», 

«Дистанційний урок» - відбірковий етап; «Творча робота», «Урок» - фінальний 

етап. 

Теми, завдання, питання конкурсних випробувань визначаються головою 

журі, який забезпечує секретність завдань конкурсних випробувань до моменту 

їх оприлюднення. 

Учасники  другого туру конкурсу до 01 лютого 2021 року надсилають на 

електронну адресу teacher2021@ukr.net :  

інформаційну картку у форматі Microsoft Word з урахуванням змін, що 

відбулись в управлінській або педагогічній та методичній діяльності від 

початку першого туру конкурсу;  

портретне фото у форматі JPG/JPEG (400 х 400 пікселів).  

У темі повідомлення зазначається номінація, наприклад, «Математика».  

У назвах файлів обов’язково вказуються номінація та прізвище, наприклад, 

«Математика_Хоменко». 

Учасники у номінаціях «Математика», «Українська мова та література», 

«Трудове навчання» до 8 лютого 2021 року надсилають запис конкурсного 

випробування «Дистанційний урок».   

 

 

mailto:teacher2021@ukr.net
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Випробування другого туру  

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» 

 

Номінація «Керівник закладу освіти» 

 

Конкурсне випробування «Управлінський практикум» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу теоретичних знань і 

практичних навичок з прийняття управлінських рішень. 

Формат: представлення управлінського рішення щодо розвитку закладу 

на основі виконаного аналізу кейсу закладу (тип, рівень освіти, умови 

діяльності, фінансування, місцезнаходження, освітня програма тощо) з 

використанням методів ситуаційного аналізу. 

Кейс закладу визначається окремо для кожного учасника/учасниці 

шляхом жеребкування. 

Тривалість підготовки – не менше 2 годин. 

Тривалість виступу – до 15 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 

Оцінюється: здатність до аналітичної діяльності; вміння генерувати нову 

інформацію у вигляді управлінського рішення; оптимальність, ефективність та 

результативність пропонованого управлінського рішення; обґрунтованість 

позиції та лаконічність відповідей. 

 

Конкурсне випробування «Управлінська задача» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу рівня володіння 

сучасними алгоритмами і способами розв’язання управлінських задач. 

Формат: письмова робота з розв’язання ситуаційних управлінських задач.  

Ситуаційні задачі (не менше трьох), однакові для усіх конкурсантів, 

визначаються шляхом жеребкування.  

Тривалість виконання – не менше 2 годин. 

Для оцінювання роботи шифруються. 

Оцінюється: уміння оперувати комплексом професійних знань, 

необхідних для розв’язання певної ситуації; ефективність, доцільність, 

оптимальність запропонованих шляхів розв'язання ситуацій, аргументованість 

рішення, лаконічність викладу. 

 

Конкурсне випробування «Фасилітаційна сесія» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу готовності 

здійснювати фасилітацію проблемної теми. 

Формат: проведення фасилітаційної сесії за участі педагогів або 

студентів.  
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Тема фасилітаційної сесії визначається окремо для кожного 

учасника/учасниці шляхом жеребкування.  

Тривалість підготовки – не менше доби. 

Тривалість заходу – до 40 хвилин. 

Оцінюється: демократичність та ефективність управління заходом; 

налагодження продуктивної взаємодії; мотивація та активізація роботи 

учасників заходу; організація колективного обговорення проблемних питань; 

створення комфортних умов для співпраці; оригінальність та оптимальність 

форми проведення заходу. 

 

 

Конкурсне випробування «Освітній проєкт» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу навичок із 

розроблення та реалізації освітнього проєкту. 

Формат: підготовка технологічної карти освітнього проєкту та його 

презентація. 

Проблема, на вирішення якої буде спрямований проєкт, визначається 

шляхом жеребкування. 

Тривалість підготовки – не менше 2 годин. 

Тривалість виступу з презентацією проєкту – до 20 хвилин, запитання 

журі – до 5 хвилин. 

Оцінюється: чіткість, конкретність, виразність формулювань; повнота 

інформації про проєкт; відповідність змісту складових проєкту цілям і 

завданням; логічність та послідовність етапів, заходів і дій проєкту, реальність 

умов їх виконання; наявність процедур контролю за виконанням проєкту; 

визначення якісних або кількісних показників очікуваних результатів; уміння 

презентувати освітній проєкт. 

 

Номінація «Математика» 

 

Конкурсне випробування «Дистанційний урок»  

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної 

майстерності з організації освітнього процесу в дистанційному режимі.  

Тема і клас уроку обирається учасником самостійно.  

Учасник/учасниця конкурсу надає журі разом з покликанням на запис 

дистанційного уроку: 

1) технологічну карту уроку, де відображено тему, мету та завдання 

уроку; етапи уроку; діяльність вчителя та учнів на кожному етапі уроку; 

електронні освітні ресурси (ЕОР), що використовуються на уроці або під час  
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самостійної роботи учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми 

зворотного зв’язку; 

2) інструкції учням з опрацювання теоретичного матеріалу та виконання 

завдань із зазначенням очікуваних результатів, яких має досягти учень, та 

дедлайнів виконання;  

3) перелік завдань для опрацювання учнями. 

Тривалість уроку – 30 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин (в очному 

режимі). 

Оцінюється: фахове знання предмета, методична компетентність; 

спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових 

компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; 

активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності та 

організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії та 

зворотного зв’язку; урахування освітніх потреб учнів, диференціація 

навчальних завдань; доступність та якість дидактичного, ілюстративного, 

інструктивного матеріалу; доцільність вибору цифрових технологій, 

раціональність використання мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних 

вправ. 

 

Конкурсне випробування «Контрольна робота» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу рівня знаннєвої 

складової професійної компетентності. 

Формат: розв’язування задач підвищеної складності з геометрії, алгебри і 

початків аналізу. 

Тривалість виконання – не менше 2 годин. 

Для оцінювання роботи шифруються. 

 

Конкурсне випробування «Методичний практикум» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу методичної 

компетентності. 

Формат: виконання методичних завдань: 

1) створення на основі запропонованої задачі трьох нових задач різних 

рівнів складності та визначення для кожної з них дидактичної цінності 

(функції);  

2) перевірка і оцінювання запропонованого розв’язання задачі 

віртуальним учнем, надання рекомендацій щодо роботи над допущеними 

помилками; 

3) надання рекомендацій вчителю й учням щодо опрацювання навчальної 

теми. 
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Кейс конкурсного випробування (задача; розв’язок задачі, виконаний 

віртуальним учнем; навчальна тема) визначається окремо для кожного 

учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування. 

Тривалість підготовки – не менше 2 годин. 

Тривалість виступу – до 15 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 

Оцінюється:  

завдання 1 – здатність до продукування альтернативних дидактичних 

матеріалів; спрямованість створених дидактичних матеріалів на формування 

міжпредметних компетентностей та практичних навичок в учнів; уміння 

визначати функцію та місце в навчальній програмі дидактичного матеріалу; 

гнучкість педагогічного мислення вчителя; 

завдання 2 – рівень фахової компетентності (виявлення повної кількості 

допущених помилок); уміння організовувати корекційну освітню діяльність; 

доцільність пропонованих методів, форм роботи; урахування попередньо 

вивченого матеріалу; здатність до розроблення індивідуальної освітньої 

траєкторії учня; 

завдання 3 – здатність до продукування методичних матеріалів для 

педагогів та учнів; практична спрямованість матеріалів; доцільність 

пропонованих вчителю методів, прийомів, форм роботи; доцільність 

пропонованих учням порядку та способів опрацювання навчальної теми; 

зв’язок з попередньо вивченим матеріалом. 

 

Конкурсне випробування «Урок» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної 

майстерності. 

Формат: проведення уроку в 5–11 класах. 

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо 

для кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.  

Тривалість підготовки – не менше доби. 

Оцінюється: знання предмета, методична компетентність, науковість, 

творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та 

ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних 

змістових ліній, результативність та доцільність використаних методів, засобів і 

форм роботи, професійні якості вчителя. 

 

Номінація «Трудове навчання» 

 

Конкурсне випробування «Дистанційний урок»  

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної 

майстерності з організації освітнього процесу в дистанційному режимі.  
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Тема і клас уроку обирається учасником самостійно.  

Учасник/учасниця конкурсу надає журі разом з покликанням на запис 

дистанційного уроку: 

1) технологічну карту уроку, де відображено: тему, мету та завдання 

уроку; етапи уроку; діяльність вчителя та учнів на кожному етапі уроку; 

електронні освітні ресурси (ЕОР), що використовуються на уроці або під час 

самостійної роботи учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми 

зворотного зв’язку; 

2) інструкції учням з опрацювання теоретичного матеріалу та виконання 

завдань із зазначенням очікуваних результатів, яких має досягти учень, та 

дедлайнів виконання;  

3) перелік завдань для опрацювання учнями. 

Тривалість уроку – 30 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин (в очному 

режимі). 

Оцінюється: фахове знання предмета, методична компетентність; 

спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових 

компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; 

активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності та 

організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії та 

зворотного зв’язку; урахування освітніх потреб учнів, диференціація 

навчальних завдань; доступність та якість дидактичного, ілюстративного, 

інструктивного матеріалу; доцільність вибору цифрових технологій, 

раціональність використання мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних 

вправ. 

 

Конкурсне випробування «Дорожня карта творчого проєкту» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу вміння 

організовувати проєктно-технологічну діяльність учнів. 

Формат: розроблення дорожньої карти творчого учнівського проєкту із 

зазначенням методичних підходів до його реалізації.  

Форма виконання завдання – демонстраційна (учасник/учасниця може 

використати найбільш зручний спосіб презентації власного творчого задуму). 

Тема проєкту визначається журі для кожного учасника/учасниці 

конкурсу. 

Тривалість підготовки – не менше 2 годин. 

Тривалість виступу – до 15 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 

Оцінюється: дотримання структури проєкту; відповідність змісту 

діяльності учасників проєкту результатам; доцільність використання методів і 

засобів, оригінальність методичного супроводу проєкту; навчальна цінність, 

компетентнісний і виховний потенціал проєкту; здатність конкурсанта  
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реалізовувати в учнівському проєкті власні педагогічну ідею та методичні 

підходи. 

 

Конкурсне випробування «Методичний практикум» 

  

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу методичної 

компетентності. 

Формат: розроблення інтерактивних дидактичних матеріалів (крім 

матеріалів для самоконтролю учнів) з використанням зручних для учасника 

онлайн та офлайн сервісів. 

Тривалість виконання – не менше 2 годин. 

Для оцінювання роботи шифруються. 

Оцінюється: доцільність розроблених матеріалів у контексті теми та мети 

уроку, якість підготовленого матеріалу, зручність та доступність у 

використанні матеріалів учнями, відповідність принципам навчання, віковим і 

психологічним особливостям учнів. 

 

 

Конкурсне випробування «Урок» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної 

майстерності. 

Формат: проведення уроку в 5–9 класах. 

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо 

для кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.  

Тривалість підготовки – не менше доби. 

Оцінюється: знання предмета, методична компетентність, науковість, 

творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та 

ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних 

змістових ліній, результативність та доцільність використаних методів, засобів і 

форм роботи, професійні якості вчителя. 

 

Номінація «Українська мова та література» 

 

Конкурсне випробування «Аналіз поетичного твору» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної 

майстерності з організації аналізу та інтерпретації поетичного твору.  

Формат: проведення фрагменту уроку. 

Поетичний твір визначається окремо для кожного учасника/учасниці 

конкурсу шляхом жеребкування.  

Тривалість підготовки – не менше 2 годин. 

Тривалість виступу – до 15 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 
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Оцінюється: володіння методиками аналізу та інтерпретації поетичного 

твору; формування ключових та предметних компетентностей учнів, реалізація 

наскрізних змістових ліній; доцільність та оптимальність обраних методів, 

прийомів, способів та засобів; творчий підхід до формату проведення аналізу, 

візуалізації матеріалу тощо. 

 

Конкурсне випробування «Дистанційний урок»  

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної 

майстерності з організації освітнього процесу в дистанційному режимі.  

Тема і клас уроку обирається учасником самостійно.  

Учасник/учасниця конкурсу надає журі разом з покликанням на запис 

дистанційного уроку: 

1) технологічну карту уроку, де відображено: тему, мету та завдання 

уроку; етапи уроку; діяльність вчителя та учнів на кожному етапі уроку; 

електронні освітні ресурси (ЕОР), що використовуються на уроці або під час 

самостійної роботи учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми 

зворотного зв’язку; 

2) інструкції учням з опрацювання теоретичного матеріалу та виконання 

завдань із зазначенням очікуваних результатів, яких має досягти учень, та 

дедлайнів виконання;  

3) перелік завдань для опрацювання учнями. 

Тривалість уроку – 30 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин (в очному 

режимі. 

Оцінюється: фахове знання предмета, методична компетентність; 

спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових 

компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; 

активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності та 

організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії та 

зворотного зв’язку; урахування освітніх потреб учнів, диференціація 

навчальних завдань; доступність та якість дидактичного, ілюстративного, 

інструктивного матеріалу; доцільність вибору цифрових технологій, 

раціональність використання мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних 

вправ. 

 

Конкурсне випробування «Творча робота» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу рівня знаннєвої 

складової професійної компетентності. 

Формат: написання есе. 

Тема есе, однакова для усіх конкурсантів. 

Тривалість виконання – не менше 2 годин. 

Для оцінювання роботи шифруються. 
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Конкурсне випробування «Урок» 

 
Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної 

майстерності. 

Формат: проведення уроку в 5–11 класах. 

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо 

для кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.  

Тривалість підготовки – не менше доби. 

Оцінюється: знання предмета, методична компетентність, науковість, 

творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та 

ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних 

змістових ліній, результативність та доцільність використаних методів, засобів і 

форм роботи, професійні якості вчителя. 

 
 

 

 

 

Заступник директора  

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР      Микола СЮРАВЧИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу управління освіти і 

науки Житомирської обласної 

державної адміністрації   

 від 29.01.2021 року      № 7 

 

 

Місце проведення другого туру всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2021»  

 

Номінація Заклад освіти 

Математика  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 міста 

Житомира 

Українська мова 

та література  

Житомирська міська гімназія №3  

Керівник закладу 

освіти  

Житомирський обласний ліцей Житомирської обласної 

ради  

Трудове навчання  Житомирська загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №16 

 

 

 

 

Заступник директора 

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР                             Микола СЮРАВЧИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4 

до наказу управління освіти і 

науки Житомирської обласної 

державної адміністрації   

 від 29.01.2021 року      № 7 

 

 

Склад журі другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»  

у номінаціях: Математика», «Українська мова та література»,  

«Керівник закладу освіти», «Трудове навчання» 

 

З номінації «Математика»:  

 

1. Прус  Алла  Володимирівна –  доцент кафедри алгебри та геометрії  

Житомирського  державного університету  імені  Івана  Франка, кандидат 

педагогічних наук,  голова журі; 

2. Роміцина Лариса Володимирівна – методист математики лабораторії 

методичного забезпечення  КЗ «Житомирський  ОІППО»   ЖОР, член журі; 

3. Стефанович  Ольга Петрівна – методист лабораторії освітнього  

адміністрування КЗ «Житомирський  ОІППО»  ЖОР,  член журі; 

4. Назіна Ірина  Леонідівна – вчитель-методист  Житомирської міської 

гімназії № 3, член журі; 

5. Мазур Олена  Миколаївна – вчитель-методист  Житомирського  міського  

колегіуму,  член журі. 

З номінації «Українська мова та література»: 

 

1. Шуневич Оксана Михайлівна – доцент кафедри методики викладання 

навчальних предметів КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, кандидат 

педагогічних наук, голова журі; 

2. Колесник Клавдія Іванівна – методист КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» ЖОР, член журі; 

3. Лінкевич Людмила Петрівна –учитель української мови та літератури І-

ІІІ ст. ЗОШ І-ІІІ ст. № 28, спеціаліст вищої категорії, член журі; 

4. Мастеркова Тетяна Вікторівна – методист лабораторії освітнього 

адміністрування КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, член журі; 

5. Собко Анна Володимирівна –  учитель української мови та літератури 

Головинської гімназії Черняхівського району, спеціаліст вищої категорії 

«учитель-методист», член журі. 
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З номінації «Трудове навчання»: 

 

1. Кирилюк Раїса Олександрівна – методист лабораторії методичного  

забезпечення  КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, голова журі; 

2. Кравчук Наталія Віталіївна – завідувач лабораторії освітнього 

адміністрування КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, член журі; 

3. Фамілярська Лариса Леонідівна,  – методист лабораторії інформаційно-

комунікаційних технологій, викладач  кафедри педагогіки та андрагогіки КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР, кандидат педагогічних наук, член журі;   

4. Кравчук Тетяна Анатоліївна – вчитель трудового навчання 

Екологічного ліцею №24 Житомирської міської ОТГ, член журі; 

5. Паламарчук Микола Костянтинович – вчитель трудового навчання 

Ушомирського ліцею Ушомирської селищної ОТГ, член журі.  

 

З номінації «Керівник закладу освіти»: 

 

1. Ренькас Броніслава Мирославівна,  заступник директора з науково-

методичної роботи комунального закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кандидат 

педагогічних наук, голова журі; 

2. Пастовенський Олександр Вікторович, професор кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін комунального закладу «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, 

доктор педагогічних наук; 

3. Сюравчик Микола Кирилович, заступник директора комунального 

закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної ради;  

4. Корінна Людмила Віталіївна, директор Житомирського обласного ліцею 

Житомирської обласної ради, заслужений працівник освіти України, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і педагогічної 

майстерності Житомирського державного університету імені Івана Франка, 

відмінник освіти України, вчитель-методист математики. 

5. Вербило Лариса Василівна, методист державного навчального закладу 

«Центр сфери обслуговування м. Житомира», переможець другого туру 

всеукраїнського конкурсу   «Учитель року – 2014».  

 

 
 

 

Заступник директора  

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР                            Микола СЮРАВЧИК  

 

 



Додаток 5 

до наказу управління освіти і 

науки Житомирської обласної 

державної адміністрації   

 від 29.01.2021 року      № 7 

 

Список учасників другого туру Конкурсу у номінаціях: Математика», 

«Українська мова та література», «Керівник закладу освіти»,  

«Трудове навчання» 

 

у номінації «Математика» 

 

№ 
ПІБ Заклад освіти 

Назва територіальної 

громади  

1.  Місяйло Наталія 

Василівна 

Першотравенський ліцей 

Житомирської області 

Баранівська міська 

2.  Халімовська Ірина 

Юріївна 

Бердичівський міський ліцей № 

15 Житомирської області 

Бердичівська міська 

3.  Котенко Інна 

Ігорівна 

Брусилівський ліцей №1 імені І. 

І. Огієнка Брусилівської 

селищної ради 

Брусилівська 

селищна 

4.  Цюпак Світлана 

Миколаївна 

Коростенський навчально-

виховний комплекс "Школа-

гімназія № 2 імені Володимира 

Сингаївського" Житомирської 

області 

Коростенська міська 

5.  Морозова Марина 

Анатоліївна 

Житомирський міський ліцей №1 

Житомирської міської ради 

Житомирська міська  

6.  Колесник Світлана 

Миколаївна 

Ліцей №4 міста Новограда-

Волинського Житомирської 

області 

Новоград - 

Волинська міська 

7.  Пелешок Ольга 

Андріївна 

Великомолодьківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

Новоград - 

Волинська міська 

8.  Макаревич 

Світлана 

Володимирівна 

Першотравнева загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  

Гладковицька 

сільська 

9.  Новіцька Марина 

Юріївна 

Опорний загальноосвітній 

навчальний заклад 

Радомишльська гімназія 

Житомирської області  

Радомишльська 

міська 

10.  Метельська Наталія 

Петрівна 

Врублівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Житомирської області 

Романівська селищна 
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11.  Ваколюк Анна 

Миколаївна 

Іванковецька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Семенівської 

сільської ради 

Семенівська сільська 

12.  Яценко Наталія 

Станіславівна 

Хажинська загальноосвітня 

школа I-III ступенів Семенівської 

сільської ради  

Семенівська сільська 

13.  Розентригер Інна 

Олександрівна 

Селянщинський спортивний 

ліцей імені героїв АТО 

Олександра Голяченка та Дмитра 

Литвинчука Житомирської 

області 

Черняхівська 

селищна 

 

у номінації «Українська мова та література» 

 

№ 

ПІБ Заклад освіти 

Назва 

територіальної 

громади 

1.  Піньківська 

Анна Ігорівна 

Бердичівська міська гуманітарна 

гімназія № 2  

Бердичівська міська 

2.  Софіюк 

Світлана 

Валеріївна 

Житомирська загальноосвітня школа  

І - ІІІ ступенів № 22 імені В.М. 

Кавуна 

Житомирська міська 

3.  Баранова Лілія 

Миколаївна 

ліцей № 2 м. Житомира Житомирська міська 

4.  Бондарчук 

Роман 

Володимирович 

Коростенська міська гімназія 

Житомирської області 

Коростенська міська 

5.  Кульбаба Юлія 

Сергіївна 

Ліцей №4 міста Новограда-

Волинського Житомирської області 

Новоград-

Волинська міська 

6.  Шкідченко Ліна 

Леонідівна 

Кичкирівська філія опорного 

загальноосвітнього навчального 

закладу Радомишльська гімназія  

Радомишльська 

міська 

7.  Когоушек 

Валентина 

Іванівна 

Дівочківська загальноосвітня школа 

 І - ІІ ступенів Житомирської області 

Черняхівська 

селищна 

8.  Міненко 

Світлана 

Миколаївна 

Опорний навчальний заклад 

"Левківська загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів"  

Глибочицька 

сільська 

9.  Жилюк 

Валентина 

Валеріївна 

комунальна установа "Середівський 

заклад загальної середньої освіти  

I-III ступенів Ємільчинської селищної 

ради Житомирської області" 

Ємільчинська 

селищна 
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10.  Мельник 

Людмила 

Петрівна 

Комунальна установа "Заклад 

загальної середньої освіти 

Ємільчинська гімназія 

Ємільчинсьскої селищної ради 

Житомирської області" 

Ємільчинська 

селищна 

11.  Потаніна Інга 

Анатоліївна 

Коростишівський навчально-

виховний комплекс "Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів-ліцей 

інформаційних технологій" ім. Л.Х. 

Дарбіняна Житомирської області 

Коростишівська 

міська 

12.  Бовсуновська 

Тетяна 

Павлівна 

Гімназія імені В. П. Фількова 

Лугинської селищної ради 

Житомирської області 

Лугинська селищна 

13.  Кротюк 

Вікторія 

Олексіївна 

комунальна установа Романівської 

районної ради "Опорний навчальний 

заклад "Романівська гімназія"  

Романівська 

селищна 

14.  Єфремова 

Тетяна 

Василівна 

Опорний навчальний заклад 

"Словечанська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" Словечанської 

сільської ради Житомирської області 

Словечанська 

сільська 

 

 
у номінації «Трудове навчання» 

 

№ 

ПІБ Заклад освіти 

Назва 

територіальної 

громади 

1.  Кулик Петро 

Володимирович 

Комунальний заклад "Опорний 

заклад Любарська гімназія №1" 

Любарської селищної ради 

Житомирської області 

Любарська селищна 

2.  Трохимець 

Василь 

Олександрович 

КУ Романівської районної ради 

ОНЗ "Романівська гімназія" 

Житомирської області 

Романівська 

селищна 

3.  Дубницький 

Петро 

Миколайович 

Брусиліський ліцей №1 імені І. І. 

Огієнка Брусилівської селищної 

ради  

Брусилівська 

селищна 

4.  Мовчан Ірина 

Сергіївна 

Загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 8 міста Житомира 

Житомирська міська 
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5.  Волківська 

Галина 

Володимирівна 

Коростенська загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів № 1  з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов   

Коростенська міська 

6.  Бушма Леся 

Володимирівна 

Малинська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2  

Малинська міська 

7.  Хилевич 

Анатолій 

Петрович 

Бігунська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів  

Словечанська 

сільська 

8.  Вигівська Алла 

Станіславівна 

Поліський ліцей Ушомирської 

сільської ради Житомирської 

області 

Ушомирська 

сільська 

 
у номінації «Керівник закладу освіти» 

 

№ 

ПІБ Заклад освіти 

Назва 

територіальної 

громади 

1.  

Карпенко Жанна 

Євгенівна 

Слободищанський заклад 

загальної середньої освіти  

І-ІІ ступенів Швайківської 

сільської ради  

Швайківська 

сільська  

2.  Позняков Павло 

Миколайович 
ліцей № 25 м. Житомира 

Житомирська 

міська  

3.  Шевчук 

Костянтин 

Володимирович 

Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ступенів  Ярунська сільська  

4.  
Липко Сергій 

Петрович 

Брусилівський ліцей №1 

 імені І. І. Огієнка Брусилівської 

селищної ради 

Брусилівська 

селищна  

5.  
Щебет Ірина 

Володимирівна 

Комунальний заклад "Гадзинська 

гімназія" Глибочицької сільської 

ради  

Глибочицька 

сільська   

6.  Пригон Галина 

Степанівна 

Стрижівський ліцей 

Коростишівської міської ради 

Коростишівська 

міська  

7.  Степанова Ганна 

Миколаївна 

Луківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів  
Малинська міська  

8.  Швенко Олена 

Петрівна 

Дівочківська загальноосвітня 

школа І - ІІ ступенів  

Черняхівська 

селищна  
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9.  Колесник 

Валентина 

Леонтіївна 

Зарічанська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів  

Станишівська 

сільська  

10.  Стужук Юлія 

Іванівна 

Садківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів  

Березівська 

сільська  

11.  Колос Таїсія 

Станіславівна 

Черемошнянська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

Березівська 

сільська  

12.  
Стужук Ніна 

Володимирівна 

Літківський навчально-виховний 

комплекс "Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад"  

Лугинська 

селищна  

13.  
Горбатюк Ольга 

Анатоліївна 

Руднє - Городищенська 

загальноосвітня школа І - ІІ 

ступенів  

Новогуйвинська 

селищна  

 
 

 

 

 

Заступник директора  

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР                            Микола СЮРАВЧИК  
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