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Про підсумки проведення першого (районного) 

туру міського конкурсу «Учитель року – 2022» 

 

 

На виконання Указу Президента України від 29.06.1995 №  489 

«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення 

про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 № 638 (зі змінами), наказу 

Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 № 549 «Про 

затвердження графіка проведення третього туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року» у 2020-2023 роках» (із змінами), наказу Міністерства освіти  

і науки України від 29.09.2021 № 1034 «Про проведення всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2022»», листа Міністерства освіти і науки України 

від 07.10.2021 № 1/9-532 «Про умови та порядок проведення 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022», рішення Харківського 

міськвиконкому від 11.01.1995 № 17 «Про запровадження системи професійних 

конкурсів серед різних категорій педагогів установ освіти міста», на 

виконання пункту 4 розділу 3.2 Комплексної програми розвитку освіти 

м. Харкова на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 16 сесії Харківської 

міської ради 7 скликання від 18.11.2017 № 826/17, наказу Департаменту 

освіти Харківської міської ради від 12.10.2021 № 758 «Про проведення 

міського конкурсу «Учитель року – 2022», наказу Управління освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської міської ради від 18.10.2021 № 90 

«Про проведення першого  (районного) туру міського конкурсу «Учитель  

року – 2022», з метою виявлення та підтримки творчо працюючих педагогів, 

підвищення їхньої професійної компетентності, популяризації педагогічних 

здобутків в жовтні – листопаді 2022 року проведено перший  (районний)  

тур міського конкурсу «Учитель року – 2022» у номінаціях: «Біологія», 

«Інформатика», «Мистецтво», «Основи правознавства»). Усього до оргкомітету 

було надано 20 заявок на участь у конкурсі.  

За рішенням журі визначено переможців І (районного) етапу міського 
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конкурсу «Учитель року – 2022»: 

у номінації «Біологія», –  Кохан Л.Г. – ХСШ № 80; 

у номінації «Інформатика» –  Чужданова А.І. – ХЗОШ № 157; 

у номінації «Мистецтво», – Пущіна Т.В. – ХЗОШ № 168; 

у номінації «Основи правознавства» –  Ашортіа Є.Д. – ХСШ № 80. 

Враховуючи вищезазначене 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити рішення журі першого (районного) туру міського конкурсу 

«Учитель року – 2022» про визначення переможців конкурсу. 

2.Нагородити грамотами Управління освіти адміністрації Індустріального 

району Харківської міської ради переможців першого (районного) туру 

міського конкурсу «Учитель року – 2022». 

Травень 2022 

3. Завідувачу Центром освітніх технологій Управління освіти Куртовій О.Я. 

забезпечити участь переможців першого (районного) туру міського конкурсу  

в обласному етапі конкурсу «Учитель року – 2022». 

Грудень 2021 – лютий 2022 

4. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити  

цей  наказ  на сайті Управління освіти.                                                                                             

До 10.12.2021 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 
 

 

Начальник Управління освіти                                                   О.Л. ЗБИЦЬКА 
 

 

З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 

Назва посади П.І.Б. Підпис  Дата 

ознайомлення 

1. Заступник начальника Управління освіти Грицун Н.О.   

2. Головний спеціаліст Управління освіти Паламар Д.Л.   

3. Завідувач ЦОТ Управління освіти Куртова О.Я.   

 

 

Куртова                   Грицун 


