
С /  у ґУ 6 ‘/6

Про визначення територіальних зон 
проведення першого (зонального) туру 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019»

Відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 
1995 року № 638 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 16 серпня 2018 року № 370), на виконання наказів Міністерства освіти і 
науки України від 07 червня 2018 року № 603 «Про проведення 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року- 2019», департаменту освіти і науки 
Миколаївської облдержадміністрації від ЗО серпня 2018 року № 513 «Про 
проведення першого (зонального), другого (обласного) турів всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року-2019», відповідно до пункту 6, підпункту 13 
пункту 11 Положення про департамент освіти і науки Миколаївської 
облдержадміністрації від 21 червня 2018 року № 257-р, із метою належної 
організації першого (зонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року-2019»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити список територіальних зон проведення першого 
(зонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» згідно з 
додатком 1 (далі -  Конкурс).

2. Затвердити склад журі першого (зонального) туру Конкурсу (додатки 
2, 3, 4).

3. Начальникам управлінь, відділів освіти міських рад, районних 
державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад:

1) організувати та провести з 12 до 30 листопада 2018 року перший 
(зональний) тур Конкурсу в номінаціях «Географія». «Основи здоров’я», 
«Захист Вітчизни» відповідно до визначених територіальних зон, із 
урахуванням результатів реєстрації педагогічних працівників -  учасників 
Конкурсу. Якщо перший (зональний) тур в окремих адміністративно- 
територіальних одиницях області не проводиться, педагогічні працівники, які



зареєструвалися на офіційній сторінці Конкурсу, надсилають до 26 листопада 
2018 року організаційному комітету другого (обласного) туру Конкурсу в 
електронному (anzheia.tvpa@moippo.mk.ua) та паперовому варіантах 
(вул. Адміральська, 4-а, каб. 26, м. Миколаїв, 54001) матеріали, визначені 
Умовами та порядком проведення Конкурсу;

2) забезпечити до 05 листопада 2018 року інформування педагогічних 
працівників районів, міст та об’єднаних територіальних громад, які 
приєднуються до зональних змагань, про зміст конкурсних випробувань, 
місце та час їх проведення:

3) організувати проживання учасників першого туру Конкурсу з районів, 
міст та об’єднаних територіальних громад, які приєднуються до зональних 
змагань (за потреби);

4) сприяти матеріальному та моральному заохоченню педагогічних 
працівників, які стали переможцями (1 місце) та лауреат-ми (2 та 3 місця) 
першого (зонального) туру Конкурсу;

5) подати матеріали учасників Конкурсу в номінації «Учитель 
інклюзивного класу» до 26 листопада 2018 року до оргкомітету другого 
(обласного) туру Конкурсу (м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, каб. 26) на 
електронну адресу: anzhela.typa@moippo.mk ua (додаток 5);

6) надати інформацію про підсумки першого (зонального) туру 
Конкурсу не пізніше 03 грудня 2018 року за формою, поданою в додатку 4 
наказу департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації 
від ЗО серпня 2018 року № 513 «Про проведення першого (зонального), 
другого (обласного) турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» до 
Миколаївського обласного інституту шслядипломної педагогічної освіти 
(м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, каб. 26);

7) забезпечити участь переможців першого (зонального) туру в 
конкурсних випробуваннях другою (обласного) гуру Конкурсу на 
відбірковому етапі І 1-І 3 грудня 2018 року;

8) витрати на направлення учасників до місць проведення зональних
знов, що відряджають, 
наказу залишаю за собою.

О. УДОВИЧЕНКО
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