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Про організацію та проведення
всеукраїнського конкурсу
«Учитель року - 2021»
На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року
№ 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», наказу Міністерства
освіти і науки України «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель
року - 2021» від 09 червня 2020 року № 777, відповідно до Положення про
всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638 (зі змінами),
пункту 6, підпункту 13 пункту 1 1 Положення про департамент освіти і науки
Миколаївської облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови
Миколаївської облдержадміністрації від 21 червня 2018 року № 257-р. із
метою підтримки престижності професії вчителя, талановитих педагогічних
працівників
НАКАЗУЮ:
1. Провести у 2020-2021 навчальному році всеукраїнський конкурс «Учитель
року - 2021» (далі - Конкурс) у номінаціях: «Керівник закладу освіти»,
«Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література» у де а
тури:
1) перший (зональний) тур - із 02-20 листопада 2020 року;
2) другий (обласний) тур Конкурсу провести у два етапи:
і
- відбірковий етап - з 07-11 грудня 2020 року;
- фінальний етап - 09-12 лютого 2021 року.
2. Затвердити організаційний комітет другого (обласного) туру Конкурсу в
складі згідно з додатком 1.
І

3. Покласти відповідальність за організаційно-педагогічне та науковометодичне забезпечення підготовки, проведення Конкурсу на Миколаївський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

4. Миколаївському обласному інституту гііслядипломної педагогічної освіти
(Шуляр В. І.):
1) визначити зони для проведення першого (зонального) туру Конкурсу
3 урахуванням результатів педагогічних працівників - учасників Конкурсу;
2) до 13 листопада 2020 року підготувати пропозиції до складу журі'
другого (обласного) туру Конкурсу в номінаціях, передбачених пунктом 1
цього наказу;
3) здійснити організаційно-методичні заходи щодо проведення першого
(зонального) та другого (обласного) турів Конкурсу;
4) надіслати на поштову адресу Державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти»: вул. Митрополита ГЗасиля Липківського, буд. 36,
каб. 404, м. Київ, 03035 та на електронну адресу vchytel_roku@ukr.net:
до 02 грудня 2020 року інформацію про проведення першого
(зонального) туру Конкурсу згідно з додатком 2;
до 02 березня 2021 року подання на учасників третього туру Конкурсу
згідно з додатком 3.
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5. Начальникам
управлінь,
відділів
освіти
міських
рад,
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад:
1) провести перший (зональний) тур Конкурсу з 02-21 листопада
2020 року;
2) створити належні організаційно-методичні умови для якісного
проведення першого (зонального) туру Конкурсу;
, >
3) надати до 25 листопада 2020 року до Миколаївського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти (вул. Адміральська, 4-а):
інформацію про підсумки проведення першого (зонального) туру
Конкурсу згідно з додатком 2;
інформаційні картки конкурсантів із урахуванням змін, що відбулись
у педагогічній та методичній діяльності від початку першого (зонального)
туру, згідно з додатком 4;
і
і
4) створити педагогічним працівникам у період із 14 вересня до .
04 жовтня 2020 року відповідні умови для електронної реєстрації на
офіційній сторінці Конкурсу в розділі «Реєстрація учасників - 2021»
https://mon.gov.ua/ua/konkursi-dlva-pedagogiv/konkurs-uchitel-roku/uchitelгоки-2021;
5) забезпечити участь переможців першого (зонального) туру в
конкурсних випробуваннях другого (обласного) туру конкурсу: на
відбірковому етапі —грудень 2020 року та фінальному - лютий 2021 року..
6. Начальнику
управління
освіти
Миколаївської
міської
ради
Личко Г. В. до 11 січня 2021 року визначити та узгодити з Миколаївським
обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти заклади загальної
середньої освіти міста Миколаєва, на базі яких проводитимуться конкурсні
уроки під час фінального етапу другого туру Конкурсу.

7. Головному
бухгалтеру
Миколаївського
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти Бабич А. О. забезпечити фінансування
витрат згідно з кошторисом на проведення фінального етапу другого туру
Конкурсу в лютому 2020 року.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Олена УДОВИЧЕНКО

Додаток 1
Склад оргкомітету другого (обласного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2021»
Удовиченко
Олена Олександрівна

директор департаменту освіти і науки
Миколаївської
обласної
державної
адміністрації, голова оргкомітету;

Шуляр
Василь Іванович

доктор педагогічних наук, доцент, професор
кафедри теорії й методики мовно-літературної
та художньо-естетичної освіти, директор
Миколаївського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти,
заслужений учитель України, заступник
голови оргкомітету;

Бабич
Альона Олександрівна

головний
бухгалтер
обласного
інституту
педагогічної освіти;

Бугайова
Любов Вікторівна

методист
кафедри
теорії
й методики
природничо-математичної
освіти
та
інформаційних технологій Миколаївського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної освіти;

Бурлака
Тетяна Юріївна

методист навчально-методичної лабораторії
управління розвитком регіональної освіти
Миколаївського
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти;

Діордіца
Діна Павлівна

методист кафедри теорії й методики мовнолітературної та художньо-естетичної освіти
Миколаївського
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти;

Оборонько
Віра Михайлівна

голова Миколаївського обласного комітету
профспілки працівників освіти і науки,
заслужений
працівник
освіти
України
(за узгодженням);

Рогожинська
Еліна Костянтинівна

методист
кафедри
теорії
й методики
природничо-математичної
освіти
та
інформаційних технологій Миколаївського

Миколаївського
післядипломної

обласного
інституту
педагогічної освіти;

ПІСЛЯДИПЛОМ НОЇ

Саранчина
Світлана Миколаївна

директор
Палацу
творчості
Миколаївської міської ради;

учнів

Сокульська
Наталя Вікторівна

заступник директора департаменту освіти і
науки облдержадміністрації - начальник
управління;

заступник директора з науково-педагогічної
роботи Миколаївського обласного інституту
Трубнікова
педагогічної
освіти,
Людмила Володимирівна післядипломної
відповідальна
за
проведення
другого
(обласного) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року» у Миколаївській області;

Тюпа
Анжела Іванівна

Щукіна
Лариса Вікторівна

методист навчально-методичної лабораторії
акмеології
Миколаївського
обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти,
координатор
другого
(обласного)
туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у
Миколаївській області;

директор обласного Будинку художньої
творчості Миколаївської обласної ради.
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Людмила ТРУБНІ КОВ А

Додаток 2
Інформація про проведення першого туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2021»
(за номінаціями)
№
з/п

Зони проведення
першого туру
конкурсу

Кількість педагогічних
працівників від кожної
адміністративної
(пере. 7ік ад.м іні страт йен их
одиниці, які
одиниць , що об ’єднано в
зареєструвалися на
одну зону)
перший тур конкурсу
Номінація «Керівник закладу освіти»

Кількість педагогічних
працівників від кожної
адміністративної
одиниці, які взяли
участь у першому турі
конкурсу

Номінація «Математика»
Номінація «Трудове навчання»
Номінація «Українська мова та література»
'«:

Усього

Т. в. о. директора МОІППО
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Додаток З
Подання
на учасників другого туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2021»

Номінація

№
з/п
1.
2.

3.
4.

Кількість
учасників
першого
туру

Прізвище,
ім’я.
по батькові

Інформація про учасника
другого туру
Мобільний Електронна
Посада,
телефон
місце
адреса
роботи
(власна)

Керівник
закладу освіти
Математика
Трудове
навчання
Українська
мова та
література
Усього

Т. в. о. директора МОІППО
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Додаток 4
Інформаційна картка *
учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2021»
у номінації «_________________________ »
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада (відповідно до запису в
трудовій книжці)
МІСЦЄ роботи (найменування
закладу освіти відповідно до статуту)
Освіта (найменування закладу
вищої освіти.
рік закінчення
навчання)
Самоосвіта
(зазначається
за
останні 3 роки в порядку зменшення
за категоріями: друга освіта: очні,
дистанційні курси: конференції,
семінари; конкурси тощо)

1

Педагогічний стаж
Кваліфікаційна категорія
Педагогічне
звання
(за наявності)

Науковий

ступінь

(за наявності)

Посилання
на
інтернетресурси, де Ви представлені
(за наявності)

Педагогічне кредо
Опис педагогічної ідеї
(обсяг - до двох сторінок)
Необхідно висвітлити суть Вашої педагогічної ідеї; представити технології, методи, прийоми,
форми роботи, які Ви застосовуєте для реалізації педагогічної ідеї; навести приклади
* Формат інформаційної картки не змінювати.

Т. в. о. директора МОІГІІ10

Людмила ТРУБНИКОВА

