
 
 ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ  КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
 

Н А К А З 
 

05 жовтня 2016             № 380 
 

Про підготовку та проведення  

І (районного) туру Всеукраїнського  

конкурсу «Учитель року – 2017» 

 

На виконання Указу Президента України від 20 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 року № 638, постанови Кабінету Міністрів 

України від 14 вересня 2005 року  № 900 «Про внесення змін до Положення про 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року», наказу Міністерства освіти і науки 

України від 14 червня 2016 року № 668 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2017», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 28 вересня 2016 року № 795 «Про проведення І (районного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» та з метою виявлення і підтримки 

творчої праці вчителів, сприяння творчим педагогічним пошукам, підвищення їхньої 

професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести І (районний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» 

(надалі – Конкурс) у листопаді 2016 року у номінаціях «Біологія», 

«Інформатика», «Музичне мистецтво», «Початкова освіта». 

2. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки І (районного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» (додаток 1). 

3. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів: 

1)  Забезпечити участь учителів у І (районному) турі Конкурсу відповідно до 

номінацій. 

2)  Подати заявку на участь учителів у І (районному) турі Конкурсу та лист-

представлення згідно з додатками 2, 3 до районного науково-методичного 

центру (пр-т Миру, 10, каб. 207, т. 296-73-24) до 17 жовтня 2016 року. 

4. Районному науково-методичному центру: 

1) затвердити графік проведення та склад фахового журі з кожної номінації  

до 28 жовтня 2016 року; 

2) надати необхідну методичну допомогу вчителям та керівникам загальноосвітніх 

навчальних закладів району у підготовці матеріалів для участі у І (районному) 

турі Конкурсу; 

3) здійснити організаційні заходи щодо підготовки та проведення І (районного) 

туру Конкурсу відповідно до умов, порядку проведення Всеукраїнського 



конкурсу «Учитель року» та критеріїв відбору поданих на конкурс матеріалів і 

своєчасно довести їх до відома керівників установ освіти, педагогічних 

колективів; 

4) забезпечити висвітлення ходу та результатів І (районного) туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2017» на офіційному сайті управління освіти; 

5) подати інформацію про підсумки проведення І (районного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017» та матеріали переможців 

(заявку, лист представлення) до науково-методичного центру координації 

методичної роботи та освітніх вимірювань Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка  

(пр-т П. Тичини, 17, каб. 221, тел. 553-99-92) до 15 грудня 2016 року; 

6) забезпечити участь переможців І (районного) туру в ІІ (міському) турі 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017». 

5. Оргкомітету та районному журі підвести підсумки І (районного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» до 05 грудня 2016 року. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

В.о. начальника        Г. Тодосова 
 

 



Додаток 1 

до наказу управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

№ 380 

від «05» жовтня 2016 р. 

 

 

Склад 

організаційного комітету з підготовки та проведення  

І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» 
 

Голова оргкомітету 

1.  Іваніна Н.В. -  начальник управління освіти Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації. 

Заступники голови оргкомітету 

2.  Тодосова Г.І. -  заступник начальник управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

3.  Кучменко Н.В. -  директор науково-методичного центру управління 

освіти Дніпровської районної в місті Києві 

адміністрації. 

Члени оргкомітету 

4.  Сидоренко Н.А. -  заступник директора науково-методичного центру 

управління освіти Дніпровської районної в місті 

Києві адміністрації; 

5.  Кондратьєва Н.В. - методист районного науково-методичного центру; 

6.  Васильєва Н.В. - методист районного науково-методичного центру; 

7.  Стефанюк Н.В. - методист районного науково-методичного центру; 

8.  Польовий О.Г. - методист районного науково-методичного центру. 

 

 

 

В.о. начальника      Г. Тодосова 

 



 
Додаток 2 

до наказу управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

№ 380 

від «05» жовтня 2016 р. 

 

 

 
на бланку ЗНЗ 

 

Заявка 
 

на участь педагогічних працівників  

в I (районному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» 
 

№ 

з/п 
ПІБ 

Навчальний 

заклад 

Посада, 

фах 

Категорія, 

звання 
Пед.стаж 

Контактні 

дані: 

телефон,  

е-mail 

Номінація 

  
 

 
   

 «Біологія» 

  
 

 
   

 «Інформатика» 

      
 «Музичне 

мистецтво» 

      
 «Початкова 

освіта» 
 

 

 

Директор ЗНЗ              ___________________________         _______________________ 

 

 

(ПІБ, телефон виконавця ) 

 

 

 

 

 

В.о. начальника      Г. Тодосова 



Додаток 3 

до наказу управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

№ 380 

від «05» жовтня 2016 р. 

 

 

 
на бланку ЗНЗ 

ЛИСТ-ПРЕДСТАВЛЕННЯ 

 

Голові організаційного комітету  

І (районного) туру  

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2017» 

Іваніні Н.В. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(повна назва ЗНЗ) 

представляє___________________________________________________________________ 

                                      (прізвище, ім'я, по батькові учасника Конкурсу) 

_____________________________________________________________________________ 

(посада учасника Конкурсу) 

 

для участі в І (районному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»  

у номінації «__________________________________». 

                                      (указати номінацію) 

_____________________________________________________________________________________

(короткий висновок про педагогічну та методичну діяльність учасника Конкурсу) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Директор ЗНЗ               

                                                                                                        (прізвище, підпис) 
 

 

М.П. 

  

 

 

В.о. начальника      Г. Тодосова 

 


