
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 
 

11.09.2019                                        Перечин                                    № 107/01-31 

 

Про проведення І етапу  

Всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року -2020» 
 

 

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року 

№489/95 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про 

всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року №638 (зі змінами в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 року 

№370), наказів Міністерства освіти і науки України 31.05.2018 № 549 «Про 

затвердження графіка проведення третього туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року» у 2019 - 2023 роках», 10.06.2019 № 798 «Про проведення 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020», листа Міністерства освіти і 

науки України 23.08.2019 № 1/11-7730 «Про умови та порядок проведення 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020», наказу департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації 10.09.2019 №208 «Про проведення в 

області у 2019/2020 навчальному році першого та другого турів 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020», з метою підвищення 

престижності професії вчителя, виявлення та підтримки талановитих 

педагогічних працівників, популяризації педагогічних здобутків та 

належного проведення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року- 2020» 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести у 2019/2020 навчальному році І етап всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2020» (далі - Конкурс) у номінаціях «Зарубіжна 

література», «Історія», «Образотворче мистецтво», «Початкова освіта», 

«Хімія» у  листопаді 2019 року. 

2. Взяти до уваги: 



2.1. Перший тур Конкурсу проводиться в один або два етапи 

(відбірковий та фінальний). 

2.2. Конкурс проводиться на добровільних засадах. 

2.3. Учасниками Конкурсу є педагогічні працівники закладів 

загальної середньої освіти за основним місцем роботи, які мають стаж 

педагогічної діяльності не менше трьох років, зареєструвалися та подали 

організаційному комітету першого туру матеріали, що визначені умовами та 

порядком проведення. 

3. Організувати Конкурс у номінаціях, передбачених пунктом 1 

цього наказу, відповідно до умов та порядку проведення всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-2020» (лист МОН України від 23.08.2019         

№1/11-7730). 

4. Здійснити реєстрацію педагогічних працівників для участі у 

Конкурсі 16 вересня - 6 жовтня 2019 року на офіційній сторінці Конкурсу у 

розділі «Реєстрація учасників» (https://mon.gov.ua/ua/konkursі-dlya-

pedagogiv/konkurs-uchitel/uchitel-roku-2020/reyestraciya-uchasnikiv-2020); 

реєстраційна форма для ознайомлення додається. 

5. До 21 жовтня визначити зони для проведення першого туру 

Конкурсу із урахуванням результатів реєстрації педагогічних працівників-

учасників Конкурсу, взявши до уваги, що кількість учасників першого туру в 

одній зоні не може бути меншою ніж три особи в кожній номінації. 

6. Затвердити організаційний комітет з проведення першого туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020». 

7. Організаційному комітету з проведення першого туру Конкурсу 

до 25 жовтня 2019 року підготувати: 

7.1. Порядок проведення першого туру Конкурсу; 

7.2. Пропозиції до складу журі першого туру Конкурсу у номінаціях, 

передбачених пунктом 1 цього наказу. 

7.3. До 25 листопада 2019 року надіслати на електронну адресу 

ЗІППО інформацію про підсумки проведення першого туру та подання на 

учасників другого туру Конкурсу. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/konkursі-dlya-pedagogiv/konkurs-uchitel/uchitel-roku-2020/reyestraciya-uchasnikiv-2020
https://mon.gov.ua/ua/konkursі-dlya-pedagogiv/konkurs-uchitel/uchitel-roku-2020/reyestraciya-uchasnikiv-2020


Додаток 1 

до наказу відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту  

Перечинської міської ради 

11.09.2019 № 107/01-31 

 

 

 

ОРГКОМІТЕТ 

з проведення першого туру 

 всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» 

 

 

Голова оргкомітету 

 

БАРЗАК О.І.  – начальник відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради 

 

Заступник голови оргкомітету 

КУТЧАК М.І.  - головний спеціаліст з питань загальної 

середньої освіти 

 

Члени оргкомітету 

ЩЕРБАНИЧ М.В.  - провідний спеціаліст з організаційної роботи 

 

АФАНАСЬЄВА О.І. провідний спеціаліст з питань позашкільної 

освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту  

Перечинської міської ради 

11.09.2019 № 107/01-31 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


