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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

УПРАВЛIННrI ОСВIТИ, НАУКИ ТА МОЛОДI

нАкАз

м. Луцьк J{p 3йZ

Про проведення першого та
другого TypiB всеукраiЪського
конкурсу <<Учитель року *2а|9>>

Вiдповiдно до ПоложеннrI про всеукраiнський конкурс <<Учитель року),
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 11 серпня 1995 року
J\b 638 (зi змiнами), на виконання Указу Президента УкраiЪи вiд 29 червня
1995 року J\Ъ 489 оПро всеукраiнсъкий конкурс <<Учитель року>, наказiв
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 31 травня 2018 року Ns 549 <Про
затвердженнrI графiка проведення третього туру всеукраiнського конкурсу
<<Учитель року> в 20|9-202З роках), вiд 7 червня 2018 року Jtlb 603 <Про
проведення
пiдвищення
таJIановитих

НАКАЗУtо:

всеукраiнського
престижностi

конкурсу
професii

педагогiчних працiвникiв

1. Провести у 201g20119 навчztльному роцi всеукраiнський конкурс
<<Учитель року - 2019) (далi - Конкурс) у ношriнацiях <<Вчитель iнклюзивного
класУ) (початковi класи), <<Географiпо, <<Захист Вiтчизни>>, <<Основи здоров'я),
<Французька мова) у два тури:

перший - у листоладi 2018 року;
другий - протяго]\4 грудня 20|8 року - лютого 20|9 року.
2. Затвердити склад оргкомiтету другого туру Конкурсу, що дода€ться.

, 3. Оргкомiтету другого туру Конкурсу:
3.1. Що 10 Bepecнrl 2018 року затвердити й оприлюднити порядок

проведення конкурсу.
3.2. ПРОтягОм 17 вересня - l5 жовтня 20l8 року забезпечити реестрацiю

педагогiчних працiвникiв для участi в KoHKypci.
з.З. ýо 1 листопада 2018 рощу пiдготувати пропозицiТ щодо складу

фахових журi першого та другого туру Конкурсу та подати на затвердження в

управлiння освiти, науки та молодi облдержадмiнiстрацiТ.
4. Волинському iнституту пiслядипломноi педагогiчноi освiти

(Олешко П. С.):
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4.1 Визначити зони для проведення першого туру Конкурсу iз

врахуванням результатiв реестрацii педагогiчних працiвникiв-учасникiв
Конкурсу.

4.2. Забезпечити органiзацiйно-методичний супровiд шiдготовки та

проведення першого та другого TypiB Конкурсу.
4.З. Профiнансувати витрати на проведення другого туру Конкурсу

вiдповiдно до затвердженого кошторису.
' 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

нач€шьника-начаJIьника вiддiлу дошкiльноi, загалъноi середньоi та вищоi освiти

управлiння освiти, науки та молодi облдержадмiнiстрацii Соломiну T.I.

Началъник управлiння -r#ц, л. плАхотнА

Роговська727151'
Шинкарук247 15



ЗАТВЕРДХtЕНО
Нак,аз управлiння освiти, науки
та молодi облдержадмiнiстрацii
/},0e..ЮИttgЩ

Склад
оргкомiтету другого туру

/'
всеукраТнського конкурсу <Учитель року - 2019>

Плахотна
Людмила
Володимирiвна

"голQва оргкомiтеry, начiLпьник управлiння освiти, науки та
молодi В Ьлинськоi облдержадмiнiстрацii

Соломiна
Тетяна IBaHiBHa

заступник голови оргкомlтету, заступник начiLльника-
начаJIьник вiддiлу дошкiльноi, загальноi середньоТ та вищоi
освiти управлiння освiти, науки та молодi Волинськоi
облдержадмiнiстрацii

олешко
Петро Степанович

заступник голови оргкомiтету, ректор Волинського iнстиryту
пiслядипломноТ педагогiчноТ освiти

Шинкарук
Iрина BiKTopiBHa

секретар, завiдувач вiддiлу новацiй та передових педагогiчних
технологiй Волинського iнституту пiслядипломноi
педагогiчноi освiти

Вiтюк
валентина
василiвна

проректор з науково-методичноi роботи Волинського
iнстиryry пiслядипломноi педагогiчноi освiти

Грановський
василь Григорович

голова Волинського обласного KoMiTery профспiлки
працiвникiв освiти i науки Украiни (за згодою)

Григор'ева
Наталiя
Володимирiвна

завiдувач вiддiлу природничих дисциплiн Волинського
iнстlтгуту пiслядипломноТ педагогiчноi освiти

!икий
олег Юрiйович

методист вiддiлу виховноi роботи Волинського iнституту
пiслядипломноi педагогiчноi освiти

Корець
Ангелiна
йосипiвна

застуrrник начальника вiддiлу дошкiльноi, загальноi середньоi
та вищоi освiти управлiння освiти, науки та молодi Волинськоi
облдержадмiнiстрацiТ

Корнейко
Микола
миколайович

методист вiддiлу виховноI роботи Волинського iнституту
пiслядипломноi педагогiчноi освiти

Лещенко
Зiновiя Богданiвна

начzLпьник управлiння освiти ЛуцькоТ MicbKoT ради

Майко
Свiтлана
михайлiвна

методист вiддiлу новацiй i передових rrедагогiчних технологiй
Волинського iнстиryту пiслядипломноТ педагогiчноi освiти

Покалюк
раiъа Миколатвна
роговська
Лариса IBaHiBHa

загальноi середньоi та
та молодi Волинськоi

головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноi,
вищо1 освlти управлlння освlти, науки
облдержадмiнiстрацii

романюк Свiтлана
Володимирiвна

методист вiддiлу
iнклюзивноi освiти
педагогiчноi освiти

питань управлiнськоi
Волинського iнституту

дiяльностi та
пiслядипломноi

з

Урасва
Iрина Григорiвна




