М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
/Р

20 / £ р .

м. Київ

№

//о ? /

Про організацію та проведення
V Міжнародного конкурсу
«Найкращий учитель української мови
за кордоном» у 2018/2019 навчальному році

Відповідно до Положення про Міжнародний конкурс «Найкращий
учитель української мови за кордоном», затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 27.06.2014 № 764, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17 липня 2014 р. за № 829/25606, з метою піднесення
престижу української мови та розвитку українського шкільництва за кордоном
НАКАЗУЮ:
1. Провести у 2018/2019 навчальному році Міжнародний конкурс
«Найкращий учитель української мови за кордоном» (далі —Конкурс) заочно у
таких номінаціях: «Учитель початкової школи», «Учитель загальної середньої
школи».
2. Конкурс провести у два етапи:
1) перший (І етап) — регіональний (за кордоном) з 09 листопада до
24 грудня 2018 року;
2) другий (II етап)—підсумковий (Україна, м. Київ) з 03 січня до 01 червня
2019 року.
3. Затвердити такі, що додаються:
1) склад організаційного комітету Конкурсу;
2) склад журі II етапу Конкурсу.
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4. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти»
(далі — ІМЗО) (Спірін О. М.) разом з Українською Всесвітньою
Координаційною Радою (далі-УВКР) (Ратушний М. Я., за згодою):
1) здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення
Конкурсу;
2) до 28 грудня 2018 року забезпечити прийом від регіональних
координаторів затверджених списків переможців І етапу Конкурсу.
Регіональні координатори Конкурсу до 26 грудня 2018 року надсилають
списки переможців І етапу Конкурсу, які є учасниками II етапу Конкурсу,
з поміткою «Міжнародний “конкурс «Найкращий учитель української мови за
кордоном» на електронні адреси ІМЗО (икгтоуа_ 20 @икг.пе1:) та УВКР
(иукг.ог§@§таі1.сот).
3) до 01 червня 2019 року забезпечити прийом конкурсних матеріалів
учасників II етапу Конкурсу.
Учасники II етапу Конкурсу надсилають конкурсні матеріали на
електронні адреси ІМЗО (икгпюуа_2 о@икг.пеІ) та УВКР (цукг.ог§@§таі1.сот).
Контактні тел./факси: ІМЗО (044) 248 21 61; УВКР (044) 287 22 41.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Лілія Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України

// Ж Х р /Я №

'/'■ £ /У

Склад організаційного комітету Міжнародного конкурсу
«Найкращий учитель української мови за кордоном»
Хобзей
Павло

заступник Міністра освіти
співголова оргкомітету

Кобець
Ольга

заступник
Голови
Української
Координаційної
Ради,
голова
співголова оргкомітету (за згодою)

Завалевський
Юрій

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

Кононенко
Юрій

директор департаменту загальної середньої
та
дошкільної освіти Міністерства освіти і науки
України

Бєскова
Наталія

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

Соломінська
Галина

і

науки

України,

Всесвітньої
секретаріату,

журналістка,
ведуча
Всесвітньої
служби
радіомовлення України, передача «Українці в світі»
(за згодою)

Зінько Марія
Христина

заступник
Голови
Української
репрезентації в Аргентині (за згодою)

Іванова
Людмила

директор загальноосвітнього навчального закладу
І - III ступенів «Міжнародна українська школа»

Кендзера
Алла

центральної

член Президії УВКР, голова секретаріату товариства
«Україна-світ» (за згодою)
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Луценко
Віра

Фундація українців Нідерландів (за згодою)

Михайловська
Неля

начальник
відділу наукового
та
навчальнометодичного
забезпечення
змісту
загальної
середньої освіти в Новій українській школі
ДНУ
«Інститут
модернізації змісту
освіти»
Міністерства освіти і науки України

Петрецький
МиколаМирослав

Голова Союзу українців Румунії (за згодою)

Пилипчук
Валентин

член Президії УВКР, представник
Конгресу Росії в Україні (за згодою)

Піпка
Петро

директор комплексу загальноосвітніх шкіл № 2
з українською мовою навчання ім. Маркіяна
Шашкевича в м. Перемишлі, Польща (за згодою)

Романів
Стефан

Голова Союзу українських організацій Австралії,
заступник Голови УВКР, генеральний секретар
Світового Конгресу У країнців (за згодою)

Сокол
Петро

член Контрольно-ревізійної комісії УВКР, голова
Союзу русинів-українців Словацької Республіки
(за згодою)

Футей
Андрій

Президент Українського
Америки (за згодою)

Українського

Конгресового

Комітету

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Директор ДНУ «Інститут'
м одернізації змісту освіти»

О. М. Спірін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України

А. /ги р /ік. ША

Склад журі II етапу Міжнародного конкурсу
«Найкращий учитель української мови за кордоном»

Ратушний
Михайло Ярославович

голова Української Всесвітньої Координаційної
Ради, голова журі (за згодою)

Котусенко
Олена Юріївна

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

Михайловська
Неля Анатоліївна

начальник відділу наукового та навчальнометодичного
забезпечення
змісту
загальної
середньої освіти в Новій українській школі
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Міністерства освіти і науки України, секретар

Г аврилюк
Марія Іванівна

директор української суботньої школи «Ерудит»
м. Праги, Чехія (за згодою)

Дупляк
Марія

представник Українського Конгресового Комітет)'
Америки (за згодою)

Иолкіна
Лариса Віссаріонівна

доцент
кафедри
української
літератури
Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук,
доцент

Коник Віра

журналістка, голова Конгресу українців Естонії,
член комісії в справах національних меншин
Талліннської мерії, Естонія (за згодою)

2

Крулько
Іван Іванович

народний депутат України (за згодою)

Ляхоцька
Лариса Леонідівна

професор кафедри відкритих освітніх систем та
інформаційно-комунікаційних
технологій
Державного
вищого
навчального
закладу
«Університет менеджменту освіти» Національної
академії педагогічних наук України, кандидат
педагогічних наук, доцент (за згодою)

Михайлова
Наталія Вікторівна

учитель української мови і літератури ліцею
«Наукова зміна» м. Києва

Пархоменко
Наталія Євгенівна

начальник відділу наукового та навчальнометодичного забезпечення змісту дошкільної та
початкової освіти в Новій українській школі
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Міністерства освіти і науки України

Поливач
Валентина Дмитрівна

учитель
української
мови
і
спеціалізованої школи №102 м. Києва

Тарасенко
Олена Олександрівна

учитель української мови і літератури гімназії
№117 ім. Лесі Українки м. Києва

літератури

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Директор ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»

О. М. Спірін

