
 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

 

НАКАЗ 
    

15.09.2016                               № 238 

 

 

Про проведення в області І та ІІ турів 

всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2017»  

 

Відповідно до Указу Президента України від 29.06.1995 року № 489  «Про 

всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс 

«Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України               

від 11.08.1995 року № 638, на виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 14.06.2016  № 668  «Про проведення всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року - 2017», керуючись п.7 Положення про управління  освіти і науки 

обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням  

облдержадміністрації від 08.12.2015 № 629, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести у 2016-2017 навчальному році І та ІІ тури всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2017» (далі – Конкурс) у таких номінаціях: «Біологія», 

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

2. Затвердити склад оргкомітету ІІ (обласного) туру Конкурсу (додаток 1). 

3. Затвердити умови проведення ІІ (обласного)  туру Конкурсу (додаток 2). 

4. Керівникам органів управління освітою: 

4.1. Провести І (районний, міський) тур Конкурсу з 03 жовтня до 14  

листопада 2016 року. 

4.2. Утворити оргкомітет та журі І туру Конкурсу, затвердивши їх наказом. 

4.3. Подати до 21 листопада 2016 року до КНЗ «Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної 

ради»  (кабінет 105) конкурсні матеріали переможців  І туру Конкурсу (по одній 

роботі з кожної номінації). 

4.4. Витрати на підготовку та проведення І туру Конкурсу здійснити за 

рахунок місцевих бюджетів. 
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5. Комунальному навчальному закладу «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»  

(Чепурна Н.М.): 

5.1. Забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво 

підготовкою та проведенням ІІ (обласного) туру Конкурсу з відповідних 

номінацій. 

5.2. Провести ІІ (обласний) тур Конкурсу у грудні  2016 року – січні 2016 

року у два етапи: 

- з 1 по 23 грудня 2016 року –  відбірковий (дистанційний)  етап  обласного 

туру Конкурсу. 

- з 25 по 27 січня  2017 року – другий етап (фінал) обласного туру Конкурсу 

на базі КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради»  і загальноосвітніх навчальних закладів           

(за окремим переліком). 

5.3. Підбити підсумки обласного туру Конкурсу та до 06 березня 2017 року 

подати інформацію до ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. 

5.4. Затвердити в установленому порядку кошторис витрат на організацію та 

проведення ІІ туру Конкурсу. 

5.5. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації результатів 

Конкурсу. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

  

Начальник         В. В. Данилевський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


