
 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

04.07.2017        Харків     № 230 

 

 

Про проведення першого 

(районного, міського) та другого 

(обласного) турів всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2018»  

 

 

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, 

керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести другий (обласний) тур всеукраїнського конкурсу                     

«Учитель року – 2018» (далі – конкурс) у номінаціях: «Українська мова та 

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

Термін:  

січень – лютий 2018 року (другий тур) 

 

2. Утворити організаційний комітет другого (обласного) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» (далі – організаційний 

комітет)  та затвердити його персональний склад (додається). 

 

3. Організаційному комітету: 

3.1. Здійснити координацію підготовки та проведення другого 

(обласного) туру конкурсу. 

Термін: січень – лютий 2018 року 
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3.2. Надати інформацію про підсумки проведення першого (районного, 

міського) та другого (обласного) турів конкурсу до Інституту модернізації 

змісту освіти Міністерства освіти і науки України. 

Термін: до 10.03.2018 

 

4. Комунальному вищому навчальному закладу «Харківська академія 

неперервної освіти» надати до Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації пропозиції щодо персональних складів журі.  

Термін: до 29.12.2017 

 

5. Рекомендувати Департаменту освіти Харківської міської ради   

(Деменко О.І.), начальникам місцевих органів управління освітою: 

5.1. Провести перший (районний, міський) тур конкурсу. 

Термін:  

листопад-грудень  2017 року (перший тур) 

5.2. Надати заявки, матеріали переможців, інформацію про підсумки 

проведення першого (районного, міського) туру конкурсу за формою                  

(додаток 1) до організаційного комітету за адресою: Комунальний вищий 

навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» (м. Харків,                 

вул. Пушкінська, буд. 24, каб. 4).  

Термін: до 29.12.2017 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації – начальника управління освіти і науки Ігнатьєва В.В. 

 

 

Заступник    

директора Департаменту    підписано             О.О.Труш 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної 

державної адміністрації              

04.07.2017 № 230 

 

Склад організаційного комітету другого (обласного) туру 

 всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 

 

1. Ігнатьєв В.В. – заступник директора Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління 

освіти і науки, голова організаційного комітету;  

2. Байназарова О.О. – заступник начальника управління освіти і науки 

Департаменту науки і освіти – начальник відділу дошкільної, загальної 

середньої, корекційної та позашкільної освіти, заступник голови 

організаційного комітету; 

3. Покроєва Л.Д. – ректор Комунального вищого навчального закладу 

«Харківська академія неперервної освіти», заступник голови 

організаційного комітету; 

4. Вольянська С.Є. – проректор з науково-методичної роботи Комунального 

вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», 

заступник голови організаційного комітету; 

5. Галушко Н.А. – методист Центру інноваційного розвитку освіти 

Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія 

неперервної освіти»; 

6. Дригайло С.О. – начальник управління ресурсного забезпечення 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;  

7. Ставицький С.Б. – завідувач Центру інноваційного розвитку освіти 

Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія 

неперервної освіти», секретар організаційного комітету. 

 

 

Покроєва, 731-21-31 
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Додаток 1  

до наказу Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної 

державної адміністрації 

04.07.2017 № 230 

 

 

 

Інформація  

про підсумки проведення першого (районного, міського) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 

 

№ Номінація 
Кількість 

учасників 

Прізвище, ім’я, по батькові 

переможця, місце роботи, 

посада, педагогічний стаж 

Контактний 

телефон, 

е – mail та  

посилання на 

сайт (блог) 

переможця 

1 

 

Українська мова та 

література 
 

   

2 

 

Німецька мова 

  

 

 

  

3 

 

Фізика 
 

   

4 

 

Фізична культура 
 

 

 

  

Усього: 

 

  

 

 

Начальник районного (міського) 

відділу (управління) освіти       _____________  
 

 

 
Покроєва, 731-21-31 
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Візи: 

 

 

Заступник директора  

Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації –  

начальник управління освіти і науки В. Ігнатьєв 

 

 

Заступник начальника управління освіти і науки  

Департаменту науки і освіти  

Харківської обласної державної адміністрації – 

начальник відділу дошкільної, загальної 

середньої, корекційної та позашкільної освіти О. Байназарова 

 

 

Начальник відділу управління персоналом та 

кадрового забезпечення системи освіти області  

управління ресурсного забезпечення 

Департаменту науки і освіти  

Харківської обласної державної адміністрації О. Мірошник 

 

 

Заступник начальника відділу 

правового забезпечення діяльності структурних  

підрозділів облдержадміністрації управління  

правової роботи контролю та забезпечення  

режиму інформації Юридичного  

департаменту Харківської обласної  

державної адміністрації С. Чиркевич 

 

 

 
Покроєва, 731-21-31 

Вольянська, 

Ставицький, 731-69-06 


