
РІШЕННЯ  

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

 

 

“_05__” ___07_____2011р.                                                                                  Протокол №_1/4-19__ 

 

Про підсумки всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2011" 

 

Розглянувши та обговоривши доповідну записку директора Інституту інноваційних технологій і 

змісту освіти Удода О.А. “Про підсумки всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2011"”, 

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

1.  Доповідну записку “Про підсумки всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2011"” взяти до 

відома. 

2. Порушити клопотання про: 

2.1.  Присвоєння переможцям всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2011" звання 

“Заслужений вчитель України” (додаток 1). 

2.2. Нагородження лауреатів Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (додаток 2) та 

Верховної  Ради України (додаток 3). 

2.3. Відзначення працівників місцевих органів державної виконавчої влади, органів управління 

освітою, науково-методичних установ, вищих та загальноосвітніх навчальних закладів за організацію 

і проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2011". 

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням 

освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій: 

3.1. Рекомендувати обласним атестаційним комісіям присвоїти педагогічне звання “вчитель-

методист” всім учасникам заключного туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2011".  

3.2. Забезпечити вивчення досвіду роботи учасників всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 

2011" і впровадження його в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів та залучення 

учасників всеукраїнського конкурсу до участі в роботі курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників при інститутах післядипломної педагогічної освіти. 

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.): 

4.1. Спільно з видавництвом "Педагогічна преса", фаховими освітянськими виданнями 

забезпечити публікацію матеріалів з досвіду роботи учасників конкурсу "Учитель року – 2011". 

4.2. Забезпечити видання збірки матеріалів “Перлини всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 

2011"” з досвіду роботи переможців та лауреатів конкурсу у номінаціях: “Початкові класи”, “Світова 

література”, “Історія”, “Іноземна мова. Німецька”, “Образотворче мистецтво”. 

4.3. Провести в 2011 – 2012 н.р. Школу педагогічної майстерності “Конкурс "Учитель року" – 

досвід, проблеми та перспективи” в м. Севастополі. 

4.4. Затвердити графік проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року" на 2012 – 2014 рр. 

(додаток 4). 

5. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.), Міністерству освіти і науки, молоді та спорту 

Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій провести всеукраїнський конкурс "Учитель року – 2012" у таких 

номінаціях: “Українська мова та література”, “Біологія”, “Іноземна мова. Англійська”, “Етика”,  

“Фізичне виховання ”. 

6. Доповідну записку, рішення колегії опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України, розмістити  на сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України  –  www.mon.gov.ua, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти – 

www.iitzo.gov.ua, всеукраїнського конкурсу “Учитель року” – www.ur.gov.ua  та Інтернет-порталі 

“Єдине освітнє інформаційне вікно України” – www.osvita.com.  

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.ur.iitzo.gov.ua/
http://www.osvita.com/
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7. Контроль за виконанням рішення покласти на Заступника Міністра Жебровського Б.М. 

 

Голова колегії, 

Міністр                                                                                  Д.В. Табачник 

 

 

Директор Інституту інноваційних   

технологій і змісту освіти              

                       О.А. Удод

  

                             

Клясен Н.Л. 

227-21-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток 4 
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                                                                                         до рішення колегії  

від05.07.2011  

протокол №1/4-19 

Графік проведення 

заключного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 

на  2012- 2014 роки 

 

№ Область 2012 2013 2014 

1 АР Крим   Географія 

2 Вінницька  Основи здоров’я  

3 Волинська  Музичне мистецтво  

4 Дніпропетровська  Фізика  

5 Донецька    

6 Житомирська  Французька мова  

7 Закарпатська   Правознавство 

8 Запорізька Біологія   

9 Івано-Франківська    

10 Київська    

11 Кіровоградська    

12 Луганська Фізичне виховання  Хімія  

13 Львівська    

14 Миколаївська    

15 Одеська Англійська мова   

16 Полтавська    

17 Рівненська 
Українська мова та 

література 
  

18 Сумська    

19 Тернопільська   Початкові класи 

20 Харківська  Інформатика  

21 Херсонська    

22 Хмельницька Етика    

23 Черкаська   Математика 

24 Чернівецька    

25 Чернігівська    

26 м. Київ    

27 м. Севастополь    

 

 

Директор Інституту інноваційних 

технологій  і змісту освіти                                                                         О. А. Удод             

                                                                                                                                                                                                

Додаток 4 

до рішення колегії  

від “___”_______2011р. 

протокол №______ 
 


