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НАКАЗ

‘. / 0  ”  201 С  р. №  3 /в
м.Київ

Про проведення першого та 
другого турів всеукраїнського 
конкурсу "Учитель року -  2017й

«вч

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 
"Про всеукраїнський конкурс "Учитель року", наказу Міністерства освіти і 
науки України від 14 червня 2016 року № 668 "Про проведення всеукраїнського 
конкурсу "Учитель року -  2017", відповідно до Положення про всеукраїнський 
конкурс "Учитель року", затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 серпня 1995 року № 638, листа Міністерства освіти і науки 
України від 30.09.2016 № 1/9-517 «Про організацію та проведення
всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2017» та з метою виявлення і 
підтримки творчої праці педагогічних працівників області, розвитку їхньої 
професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2016/2017 навчальному році перший (районний, міський)
та другий (обласний) тури всеукраїнського конкурсу "Учитель року -  2017" 
(далі -  Конкурс) у номінаціях: "Біологія", "Інформатика", "Музичне
мистецтво", "Початкова освіта" на добровільних засадах.

2. Затвердити склад оргкомітету та журі другого (обласного) туру 
Конкурсу (додатки 1, 2).

3. Керівникам місцевих органів управління освітою:

3.1. до 20.11. 2016 провести перший (районний, міський) тур Конкурсу 
з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України (відповідно 
до умов та проведення третього (заключного) туру Конкурсу);

3.2. до 01.12.2016 подати КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" 
матеріали для участі у другому (обласному) турі Конкурсу згідно з додатками
З, 4, 5 на паперових та електронних носіях;
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3.3. здійснити витрати на підготовку та проведення першого 
(районного, міського) туру Конкурсу за рахунок місцевих бюджетів.

4. КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" (Осадчий І.Г.):

4.1. забезпечити організаційний та науково-методичний супровід 
проведення другого (обласного) туру Конкурсу у визначених номінаціях;

4.2. провести другий (обласний) тур Конкурсу у грудні 2016 року -  
січні 2017 року у три етапи:

4.2.1. перший (відбірковий) етап (ознайомлення членів журі з 
документами конкурсантів, тестування з фахової майстерності, майстер-клас) -  
на базі КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти";

4.2.2. другий етап (проведення уроків та їх самоаналіз) -  на базі 
загальноосвітніх навчальних закладів Київської області;

4.2.3. третій (фінальний) етап (практична робота, навчальний проект, 
презентація власної педагогічної системи з використанням персонального 
Інтернет-ресурсу, експертиза підручника) -  на базі КВНЗ КОР "Академія 
неперервної освіти";

4.3. підбити підсумки другого (обласного) туру Конкурсу та надіслати 
відповідні матеріали на адресу ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" МОН 
України до 06.03.2017;

4.4. оприлюднити результати Конкурсу на сайті департаменту освіти і 
науки Київської обласної державної адміністрації, освітньому порталі КВНЗ 
КОР "Академія неперервної освіти", висвітлити на обласній педагогічній 
виставці "Освіта Київщини";

4.5. відзначити дипломами та книгами переможців другого (обласного) 
туру Конкурсу.

5. Здійснити фінансування другого (обласного) туру та витрати на 
участь у третьому (заключному) турі Конкурсу за рахунок коштів обласного 
бюджету.

6. Покласти контроль за виконанням наказу на ректора КВНЗ КОР 
"Академія неперервної освіти" Осадчого І.Г.
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