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Ректорам (директорам) обласних та
Київського міського інститутів
післядипломної педагогічної освіти
Про підсумки IІ Всеукраїнського Інтернет конкурсу «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2017» за
версією науково-популярного природничого
журналу «КОЛОСОК»
З метою пошуку ініціативних і талановитих педагогів, сприяння їх
професійному розвитку Інститут модернізації змісту освіти, редакція науковопопулярного природничого журналу для дітей «КОЛОСОК» та Оргкомітет
Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу «КОЛОСОК» провели
ІІ Всеукраїнський Інтернет-конкурс «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2017» за версією
науково-популярного природничого журналу «КОЛОСОК». У конкурсі
взяли участь 1443 учителя початкової школи, фізики, біології, астрономії, хімії
та географії. Надсилаємо матеріали про підсумки конкурсу для інформування
педагогічної громадськості (додаток).
На сайті www.kolosok.org.ua можна познайомитися із списками
переможців і лауреатів конкурсів 2016 та 2017 років, а також їх творчими
роботами.
Інформуємо, що реєстрація для участі у IІI Всеукраїнському Інтернет
конкурсі „УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2018” розпочнеться 1 листопада 2017 року.
Детальну інформацію про умови конкурсу можна дізнатися на сайті
www.kolosok.org.ua
В.о.директора

Патрикеєва О. О.
р. т. 248-24-65

В. В. Ткаченко

Склад Оргкомітету
III Всеукраїнського Iнтернет – конкурсу
„Учитель року-2018”
за версією науково-популярного природничого журналу „КОЛОСОК”
1. Завалевський Юрій Іванович, в.о. директора Інституту модернізації змісту освіти,
доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти.
2. Бєскова Наталія Володимирівна, заступник директора департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти МОН України, начальник відділу змісту освіти мовної
політики та освіти національних меншин.
3. Стрижак Олександр Євгенович,заступник директора з наукової роботи НЦ „Мала
академія наук”, доктор технічних наук.
4. Біда Дарія Дмитрівна, доцент кафедри педагогіки Львівського інституту
післядипломної освіти, головний редактор журналу „КОЛОСОК” та газети
„КОЛОСОЧОК”, кандидат педагогічних наук, Заслужений учитель України.
5. Патрикеєва Олена Олександрівна, начальник відділу STEM-освіти Інституту
модернізації змісту освіти.
6. Поліхун Наталія Іванівна, завідувач відділу підтримки обдарованості та міжнародної
співпраці Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник.
7. Клименко Людмила Олександрівна,завідувач відділу природничо-математичної
освіти Миколаївського ОІППО, кандидат педагогічних наук.
8. Постова Катерина Григорівна, науковий співробітник відділу підтримки
обдарованості та міжнародної співпраці інституту обдарованої дитини НАПН України,
кандидат педагогічних наук.
9. Біда Максим Сергійович, директор видавництва СТ „Міські інформаційні системи”.
10. Швець Марян Михайлович, директор ТОВ “Інетті”.
11. Гальченко Максим Сергійович, кандидат філософських наук, лауреат державної
премії в галузі освіти, директор Інституту обдарованої дитини Національної академії
педагогічних наук України.

