
 

 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 
 

__07.09.2012______                                                                                                     № _213 

 

Про проведення I (районного), 

II (міського) турів Всеукраїнського 

конкурсу «Класний керівник року» 

у 2012 році 

 

 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 20.12.2011 № 1459 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський 

конкурс «Класний керівник року» та від 14.06.2012 № 698 «Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році», з метою 

сприяння зростанню престижності звання класного керівника, його ролі і статусу 

як компетентного педагога ХХІ століття у виконанні завдань, покладених 

Законом України «Про загальну середню освіту» на загальноосвітні навчальні 

заклади 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести конкурс «Класний керівник року» (далі - Конкурс) в два тури: 

 I-й тур (районний) – до 31 жовтня 2012 року; 

–  II-й тур (міський) – до 30 листопада 2012 року.     

 

2. Затвердити склад організаційного комітету (додаток 1) та журі (додаток 2). 

 

3.Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій: 

 

 3.1. Провести І (районний) тур Конкурсу до 31 жовтня 2012 року. 

 

     3.2. Подати матеріали переможців І (районного) туру Конкурсу та заявку на 

участь у II (міському) турі до науково-методичного центру громадянського 

виховання, виховних технологій та позашкільної освіти Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка                                    

(пр-т  П. Тичини, 17, каб. 127) до 10 листопада 2012 року. 

 



 

 

4.  Київському університету імені Бориса Грінченка (Огнев’юк В.О.):  

 

     4.1. Провести спільно з Київським Палацом дітей та юнацтва (Дахнов  С.Л.) ІІ 

(міський) тур Конкурсу згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс 

«Класний керівник року» до 30 листопада 2012 року. 

 

4.2. Підвести підсумки II (міського) туру Конкурсу та подати матеріали 

переможців до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти   до 10 грудня 

2012 року. 

 

     5. Заступникові начальника Головного управління освіти і науки 

Олефіренко Н.М. профінансувати витрати на проведення ІІ (міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» відповідно до кошторису 

(додаток 3). 

 

 6.  Нагородити Грамотами Головного управління освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

переможців та призерів ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Класний 

керівник року». 

 

     7.    Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                   О. Добровольська 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 1  

до наказу Головного управління освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  

від «07» ___09_____ 2012 р.  № _213__  

 

 

Склад оргкомітету 

II (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу  

 «Класний керівник року»  

 

1. Войцехівський М.Ф., директор Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент – голова 

організаційного комітету 

2. Бондарчук Г.П., завідувач НМЦ координації методичної роботи Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка – заступник голови організаційного комітету 

3. Беззуб Ю.В., викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти та виховання 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 

імені Бориса Грінченка – член організаційного комітету 

4. Буряк С.В., методист координаційного центру фізичної культури та спорту  

Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) – член організаційного 

комітету 

5. Дудар О.В., доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та 

виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук – член 

організаційного комітету 

6. Кузнєцова О.Д., завідувач відділу художньої творчості Київського Палацу 

дітей та юнацтва – член організаційного комітету 

7. Лінчевська Г.В., методист НМЦ громадянського виховання, виховних 

технологій та позашкільної освіти Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса Грінченка – член 

організаційного комітету 

8. Москаленко Л.М., методист НМЦ громадянського виховання, виховних 

технологій та позашкільної освіти Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса Грінченка – член 

організаційного комітету 

 

 

 

Начальник                                                                               О. Добровольська 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 2   

до наказу Головного управління освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  

від «07» ___09____ 2012 р.  № _213_ 

 

Склад журі 

II (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу  

 «Класний керівник року»   

1. Огнев’юк В.О., ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України –

голова журі 

2. Бабінець С.І., заступник начальника відділу дошкільної та позашкільної 

освіти Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), кандидат 

педагогічних наук – заступник голови журі 

3. Матвійчук О.Є., доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти і 

виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук – 

секретар журі 

4. Абдураїмова Г.А., заступник директора з виховної роботи СЗШ № 27 

Шевченківського району – член журі 

5. Грень І.П., методист з виховної роботи НМЦ управління освіти 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації – член журі 

6. Дахнов С.Л., директор Київського Палацу дітей та юнацтва – член журі 

7. Завадовська О.В., методист з виховної роботи НМЦ управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації – член журі 

8. Кисарець Р.В., методист з виховної роботи  НМЦ управління освіти 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації – член журі  

9. Клименко О.В., заступник директора з навчально-виховної роботи 

Київського Палацу дітей та юнацтва – член журі 

10. Ковганич Г.Г., методист Центру позашкільної роботи Святошинського 

району – член журі 

11. Кулаківська Т.І., головний спеціаліст управління освіти Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації – член журі 

12. Левітас Ф.Л., завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та 

виховання, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник 

культури України – член журі 

13. Одинець Н.В., методист з виховної роботи НМЦ управління освіти 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, Заслужений 

учитель України – член журі 

14. Орлова В.Г., заступник директора з виховної роботи СШ № 85 

Голосіївського району – член журі 

15. Порох Л.С., директор спеціалізованої школи № 318 з поглибленим 

вивченням англійської мови Солом’янського району – член журі 



 

16. Свирська Т.І., завідувач НМЦ громадянського виховання, виховних 

технологій та позашкільної освіти Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Заслужений 

працівник освіти України – член журі 

17. Сіра О.С., методист з виховної роботи НМЦ управління освіти Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації – член журі 

 

 

Начальник                                                                               О. Добровольська 

                         

 


