
 

 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 

Зачепилівка 

05.12.2017                     № 411 

Про проведення першого 

(районного) туру 

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2018» та 

затвердження складу журі  

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

19.06.2017 № 866 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

– 2018», відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель 

року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 

№ 638, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації від 04.07.2017 № 230 «Про проведення першого (районного, 

міського)  та другого (обласного) турів всеукраїнського  конкурсу «Учитель 

року - 2018», керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести перший районний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

– 2018» (далі конкурс) у номінаціях: «Українська мова та література», 

«Німецька мова», «Фізика», «Фізична культура». 

                                                                                       Жовтень-листопад 2017 року 

2. Затвердити персональний склад районного журі І  (районного) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» (додаток 1). 

3. Районному методичному кабінету відділу освіти  (Корінна): 



3.1. Здійснити координацію підготовки та проведення  (районного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018». 

                                    Грудень 2017 року 

3.2. Провести заочний етап  (вивчення та аналіз матеріалів, наданих 

конкурсантом) на базі методичного кабінету відділу освіти. 

                                   До 08.12.2017  

3.3. Підготувати навчально – матеріальну базу для проведення  очного етапу 

І (районного) туру професійного конкурсу «Учитель року - 2018» в 

навчальному закладі відповідно до номінації: 

- 06.12.2017 року на базі Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – «Фізична 

культура». 

4. Методисту районного методичного кабінету Коломієць Л. В.: 

5.1. Надати методичну, консультативну допомогу педагогічним працівникам 

з питань підготовки до першого (районного) туру конкурсу . 

                            Грудень 2017 року 

5.2.  Надати заявки, матеріали переможців, інформацію про підсумки 

проведення першого (районного) туру конкурсу за формою   (додаток 2) до 

організаційного комітету за адресою: Комунальний вищий навчальний заклад 

«Харківська академія неперервної освіти» (м. Харків,  вул. Пушкінська, 

буд. 24, каб. 4).  

                            До 29.12.2017 року 

6. Керівникам навчальних закладів забезпечити участь у роботі журі 

учителів навчальних закладів району зазначених у додатку. 

7. Інженеру ЛКТО господарчої групи Батаєву Д.І. забезпечити технічне 

забезпечення конкурсу та розміщення даного наказу на сайті. 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти         О.М. Зеленський 

 

 

 

 

 



Додаток  

до наказу відділу освіти  

Зачепилівської районної  

державної адміністрації 

05.12.2017  №  411 

 

Склад журі І (районного) туру 

 всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 

 

Голова журі: 

 

Зеленський Олександр Миколайович  

             

 начальник відділу освіти 

 

Заступник голови журі: 

 

Корінна Олена Михайлівна                завідувач районного методичного 

кабінету 

 

Члени журі: 

 

  

  

Коломієць Лариса 

Вікторівна 

 

методист райметодкабінету 

Гергель  

Тетяна Вікторівна 

 

методист райметодкабінету 

 

Пилипенко  Галина  

Володимирівна 

 

Геков Олексій 

Анатолійович 

 

Коржевич Світлана 

Євгеніївна 

методист райметодкабінету 

 

 

керівник РМО вчителів фізичної 

культури 

 

Директор Зачепилівської ЗОШ І- 

ІІІ ступенів 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист РМК    Л.В. Коломієць 

Інженер ЛКТО    Д.І. Батаєв 

Юрисконсульт    І.О. Литвин 


