
Учитель року – 2018. Номінація «Українська мова і література» 

 

Для того, щоб мати майбутнє,  

необхідно бути готовим зробити щось нове. 

Пітер Фердинанд Друкер 

 

Освіта в Україні майбутнього – це його педагоги. «Кожен український 

учитель повинен зробити свій квантовий стрибок», – зазначила Міністр 

освіти і науки України Лілія Гриневич. Таким професійним стрибком є 

Всеукраїнський конкурс з фахової майстерності «Учитель року – 2018», що 

відкриє нові імена вчителів, які стануть агентами змін сучасної освіти. 

18 грудня 2017 року відбулося відкриття ІІ (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» на базі Одеського 

обласного інституту удосконалення вчителів. З вітальним словом до 

учасників Конкурсу звернулася заступник директора ООІУВ Задорожна Л.К.  

Номінація «Українська мова та література» представлена тринадцятьма  

учасниками шкіл Одещини: 

Воронюк Інна Леонідівна, Одеська гімназія №1 імені А.П.Бистріної 

Одеської міської ради Одеської області  

Хіль Ольга Володимирівна, Одеська гімназія №8 Одеської міської ради 

Одеської області  

Атрохова Євгенія Владиславівна,  Одеський навчально-виховний 

комплекс «Гімназія №7 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області  

Герасіна Ольга Вікторівна,  Комунальний заклад «Южненський 

навчально-виховний комплекс імені В’ячеслава Чорновола (гімназія – 

загальноосвітня школа І ступеня)» Южненської міської ради Одеської 

області  

Драгуца Альона Анатоліївна,  Березівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 Березівської районної ради Одеської області  

Стріленко Ганна Анатоліївна,  Біляївська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 Біляївської міської ради Одеської області  

Сербінова Ольга Луківна,  Татарбунарська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 імені В.З.Тура Татарбунарської районної ради Одеської області  

Москалець Анастасія Дмитрівна, Великомихайлівська опорна 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів відділу освіти культури і туризму 

Великомихайлівської селищної ради Одеської області  

Бондар Олена Миколаївна, Кодимська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Кодимської районної ради Одеської області Одеської області  



Дребницька Ірина Дмитрівна, Новодолинська загальноосвітня школа              

І-ІІІ ступенів Овідіопольської районної ради Одеської області  

Куліченко Яна Миколаївна, Визирська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Лиманської районної ради Одеської області  

Попик Наталія Олегівна, Красносільська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Красносільської районної ради Лиманського району Одеської 

області  

Попенко Олеся Вікторівна, Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №5 Подільської міської ради Одеської області.  

Знання та вміння конкурсантів оцінюватимуть члени компетентного 

журі, яке очолюють Хрустик Н.М., голова журі, доцент кафедри української 

мови ОНУ ім. І.І.Мечникова, кандидат філологічних наук, та Свінтковська 

С.А., заступник голови журі, завідувачка НМЦ української мови та 

літератури ООІУВ. До складу журі входять досвідчені вчителі вищої 

категорії, учителі-методисти, відмінники освіти України, заслужені вчителі 

України, серед яких - учасники та переможці конкурсів «Учитель року»  

2000, 2009, 2012, 2015 років. 

У перший день конкурсних випробувань учасники пройшли психолого-

педагогічне та фахове тестування, у яких конкурсанти продемонстрували 

рівень своїх професійних знань.  

А завтра, 19 грудня 2017 року, на учасників чекають нові складні 

випробування на шляху до самовдосконалення: уроки, конкурсні 

випробування – практична робота з української літератури, навчальний 

проект, методичний практикум. 

Тож побажаємо учасникам через творче суперництво відкрити нові грані 

педагогічної майстерності. Успіхів вам, наші дорогі молоді колеги! 

 



 
 

 
 



 


