МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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м. Київ

Про проведення
всеукраїнського конкурсу
«Учитель року - 2019»
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 р. № 638 (зі змінами), наказу
Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 № 549 «Про затвердження
графіка проведення третього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
у 2019-2023 роках», з метою підвищення престижності професії вчителя,
виявлення та підтримки талановитих педагогічних працівників
НАКАЗУЮ:
1. Провести у 2018/2019 навчальному році всеукраїнський конкурс
«Учитель року - 2019» (далі - Конкурс) у номінаціях «Вчитель інклюзивного
класу», «Географія», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька
мова» у три тури:
перший - листопад 2018 року;
другий - грудень 2018 року - лютий 2019 року;
третій - квітень 2019 року.
2. Здійснити реєстрацію педагогічних працівників для участі в Конкурсі
з 17 вересня до 15 жовтня 2018 року.
3. Утворити центральний організаційний комітет Конкурсу в складі
згідно з додатком 1.
4. Центральному організаційному комітетові Конкурсу:
до 01 вересня 2018 року затвердити й оприлюднити умови та порядок
проведення Конкурсу;
до 01 лютого 2019 року підготувати пропозиції до складу журі третього
туру Конкурсу в номінаціях, передбачених пунктом 1 цього наказу.
5. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти»
(Спірін О. М.) здійснити організаційно-методичне супроводження Конкурсу.
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6. Структурним підрозділам з питань освіти обласних, Київської міської
державних адміністрацій:
визначити зони для проведення першого туру Конкурсу із врахуванням
результатів реєстрації педагогічних працівників - учасників Конкурсу;
здійснити організаційні заходи щодо проведення першого та другого
турів Конкурсу;
до 05 березня 2019 року надіслати інформацію про підсумки першого та
другого турів Конкурсу за формою згідно з додатком 2 на електронну адресу
vchytel_roku@ukr.net.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Хобзея П. К.

Міністр

Л. М. Гриневич

Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України

ХІ_
СКЛАД
центрального організаційного комітету
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019»

Хобзей
Павло Кузьмович

заступник Міністра освіти і науки України, голова
центрального оргкомітету

Завалевський
Юрій Іванович

перший заступник директора Державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти»,
заступник голови

Топузов
Олег Михайлович

директор Інституту педагогіки Національної
академії педагогічних наук України, заступник
голови (за згодою)

Бєскова
Наталія Володимирівна

начальник відділу змісту освіти, мовної політики
та освіти національних меншин департаменту
загальної’ середньої та дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки України

Гладковський
Роман Васильович

головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної
політики та освіти національних меншин
департаменту загальної середньої та дошкільної
освіти Міністерства освіти і науки України

Гробова
Вікторія Павлівна

директор Департаменту освіти і науки Сумської
обласної державної адміністрації (за згодою)

Задорожна
Любов Кирилівна

в. о. ректора Одеського обласного інституту
удосконалення вчителів (за згодою)

Казачук
Анатолій Васильович

в. о. ректора Комунального закладу «Запорізький
обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Запорізької обласної ради (за згодою)

Коваленко
Оксана Ярославівна

головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної
політики та* освіти національних меншин
департаменту загальної середньої та дошкільної
освіти Міністерства освіти і науки України
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Продовження додатка 1

Короденко
Максим Володимирович

головний редактор
(за згодою)

газети

«Освіта

України»

Корягіна
Наталія Віталіївна

перший проректор Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського (за згодою)

Лончак
Олександр Анатолійович

директор Департаменту освіти і науки Одеської
обласної державної адміністрації (за згодою)

Нікітін
Юрій Олександрович

ректор
Комунального
закладу
«Сумський
обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» (за згодою)

Озерова
Тетяна Ярославівна

директор Департаменту освіти і науки Запорізької
обласної державної адміністрації (за згодою)

Плахотна
Людмила Володимирівна

начальник управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації (за
згодою)

Фіцайло
Світлана Сергіївна

заступник начальника відділу змісту освіти,
мовної політики та освіти національних меншин
департаменту загальної середньої та дошкільної
освіти Міністерства освіти і науки України

Харченко
Олена Вікторівна

директор Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації (за згодою)

Шинкарук
Ірина Вікторівна

завідувач
відділу
новацій
та
передових
педагогічних технологій Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

V
і>
Ди;іректор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Директор Інституту
модернізації змісту освіти

О. М. Спірін

Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки України
С ї й Ш і ї / № /гСб

Інформація
про підсумки першого та другого турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019»
Номінація
№

1
2
3
4
5

Вчитель інклюзивного класу
Г еографія
Захист Вітчизни
Основи здоров’я
Французька мова
Усього

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Директор Інституту
модернізації змісту освіти

Кількість
учасників
першого туру

Кількість
учасників
другого туру

Інформація про переможця другого туру
Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада,
місце роботи

Мобільний
телефон,
e-mail

