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31.12.2020                     № 137 

 

 

Про підсумки проведення першого (зонального) 

туру професійного конкурсу «Учитель року–2021» 

 

 

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 

«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», 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 травня 2018 року № 370), наказу 

Міністерства освіти і науки України від 09.06.2020 № 777 «Про проведення 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021», наказу Управління освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської міської ради від 16.10.2020 

№ 97 «Про проведення першого  (зонального) туру професійного конкурсу 

«Учитель року – 2021», з метою виявлення та підтримки творчо працюючих 

педагогів, підвищення їхньої професійної компетентності, популяризації 

педагогічних здобутків в жовтні – листопаді 2020 року проведено перший  

(зональний) етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»  

у номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове навчання», 

«Українська мова та література». Усього до оргкомітету було надано 24 заявки 

на участь у конкурсі.  

За рішенням журі визначено переможців І (зонального) етапу конкурсу 

«Учитель року – 2021»: 

у номінації «Керівник закладу освіти» –  Возний І.В. – ХСШ № 155; 

у номінації «Математика» –  Голубченко І.А.. – ХЗОШ № 113; 

у номінації «Трудове навчання» – Коваленко Т.Ф. – ХЗОШ № 157; 

у номінації «Українська мова та література»  –  Пилипчук С.Ю. – ХГ № 163. 

Враховуючи вищезазначене 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/370-2018-%D0%BF/paran9#n9
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НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити рішення журі першого (зонального) етапу всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2021» про визначення переможців конкурсу. 

2. Нагородити грамотами Управління освіти адміністрації Індустріального 

району Харківської міської ради переможців першого (зонального) етапу 

конкурсу «Учитель року – 2021». 

Травень 2021 

3. Завідувачу Центром освітніх технологій Управління освіти  

Куртовій О.Я. забезпечити участь переможців першого (зонального) етапу 

конкурсу в   другому (обласному) етапі конкурсу «Учитель року – 2021». 

Грудень 2020 – лютий 2021 

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

наказ  на сайті Управління освіти.                                                                                             

До 05.01.2021 

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 


