
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

Н А К А З

25.10.2021 Харків № 147

Про проведення першого туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2022»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 29.09.2021
№ 1034 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»,
відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 № 638
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 № 370) (зі
змінами), враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 09.12.2020
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2» (зі змінами) та лист Комунального вищого навчального закладу
«Харківська академія неперервної освіти» від 06.10.2021 № 549, керуючись
статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2021/20212 начальному році перший тур всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2022» (далі – Конкурс) у номінаціях: «Біологія»,
«Інформатика», «Мистецтво», «Основи правознавства» протягом грудня
2021 року – лютого 2022 року.

2. Утворити організаційний комітет першого туру Конкурсу
(далі – організаційний комітет Конкурсу) та затвердити його персональний
склад, що додається.

3. Відділу загальної середньої, позашкільної освіти та ліцензування
освітньої діяльності управління освіти Департаменту науки і освіти Харківської
обласної державної адміністрації:



3.1. Здійснити із дотриманням законодавства України в частині запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби

2

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, організаційні заходи
щодо проведення першого туру Конкурсу.

3.2. Надіслати до 01 березня 2022 року на електронну адресу
vchytel_roku@ukr.net подання на учасників другого туру Конкурсу за формою,
що додається.

4. Рекомендувати Департаменту освіти Харківської міської ради
(Ольга ДЕМЕНКО), керівникам місцевих органів управління у сфері освіти,
Науково-методичному центру професійно-технічної освіти у Харківській
області (Тетяна РУСЛАНОВА), керівникам закладів освіти обласного
підпорядкування та закладів фахової передвищої освіти довести до відома
зацікавлених педагогічних працівників про терміни електронної реєстрації
щодо участі у першому турі Конкурсу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації –
начальника управління освіти Ольгу АЛФЬОРОВУ.

Директор Департаменту                                                         Анжеліка КРУТОВА



Додаток 1

до наказу директора
Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної
адміністрації
від  25 жовтня 2021 № 147

Склад організаційного комітету першого туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»

1. АЛФЬОРОВА Ольга – заступник директора Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління освіти,
голова організаційного комітету.
2. ПОКРОЄВА Любов – ректор Комунального вищого навчального закладу
«Харківська академія неперервної освіти», заступник голови організаційного
комітету (за згодою).
3. ГАЛУШКО Наталя – методист Центру інноваційного розвитку освіти
Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної
освіти», секретар організаційного комітету (за згодою).
4. ДРИГАЙЛО Світлана – начальник відділу економіки, фінансування та
бухгалтерського обліку Департаменту науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації – головний бухгалтер.
5. ЄЛІЗАРОВА Ірина – методист Центру інноваційного розвитку освіти
Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної
освіти» (за згодою).
6. КОНОНЕНКО Олена – начальник відділу загальної середньої,
позашкільної освіти та ліцензування освітньої діяльності управління освіти
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.
7. ПОСМІТНА Юлія – завідувач Центру інноваційного розвитку освіти
Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної
освіти» (за згодою).
8. ЧЕПУРНА Олена – головний спеціаліст відділу загальної середньої,
позашкільної освіти та ліцензування освітньої діяльності управління освіти
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Директор Департаменту                                                         Анжеліка КРУТОВА



Додаток 2

до наказу директора
Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної
адміністрації
від  25 жовтня 2021 № 147

Подання
на учасників другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»

№ Номінація Кількість
учасників
першого

туру

Інформація про учасника другого туру

Прізвище
, ім’я, по
батькові

Посада,
місце
роботи

Мобільни
й
телефон

E-mail
(власни
й)

1 «Біологія»
2 «Інформатика»
3 «Мистецтво»
4 «Основи

правознавства»
Усього

Директор Департаменту                                                         Анжеліка КРУТОВА


