
 
У К Р А Ї Н А 

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

НАКАЗ 
від 15 жовтня 2015 року                                  № 226-од 
 

 
Про проведення в районі Всеукраїнського  
конкурсу «Учитель року – 2016» 
 

Відповідно до  Указу Президента України від 29 червня  1995 року             
№ 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», постанов Кабінету 
Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638 та від 14 вересня 2005 року 
№900, наказу Міністерства освіти і науки від 24.09.2015р. №969 «Про проведення 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016», наказу департаменту освіти і 
науки Тернопільської обласної  державної  адміністрації  від 08.10.2015 року      
№ 284  «Про  проведення  в   області всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 
2016», з метою пошуку і підтримки творчо працюючих педагогів району, 
активізації роботи з поширення кращого педагогічного досвіду та педагогічних 
інновацій 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Провести в районі в  2015/2016 навчальному році всеукраїнський конкурс 

«Учитель року» (далі Конкурс)  в номінаціях: «Англійська мова», «Захист 
Вітчизни», «Історія», «Математика» у такі терміни:  

І тур – районний – у 2 етапи: 
- І етап – відбірковий (заочний) –  07 грудня  2015 року; 
- ІІ етап – фінальний   –  10  грудня  2015 року. 

2. Забезпечити проведення районного туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2016» відповідно до Умов проведення І (районного) туру 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в Лановецькому районі, які 
затверджені  наказом  відділу освіти  від 18  грудня  2007 року № 375, та з 
урахуванням методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України до 
проведення Конкурсу (лист МОН від 05.11.2014 №1/9-578). 

3. Затвердити склад оргкомітету (додаток 1) та фахових журі (додаток 2) 
районного  туру  всеукраїнського  конкурсу «Учитель року – 2016». 

4. Педагогічним працівникам, які бажають взяти участь у І турі Конкурсу, до 
03.12.2015 року подати оргкомітету особисту заяву про згоду брати участь в 
районному Конкурсі разом з матеріалами, визначеними чинним Положенням про 
всеукраїнський конкурс «Учитель року», які розкривають систему роботи, ідеї, 
методи, технології.  



5. Оргкомітету районного туру  Конкурсу: 
1)  07 грудня 2015 року  організувати роботу фахових журі  з вивчення  

поданих матеріалів учасників Конкурсу, визначити склад фіналістів  та  надіслати 
їм запрошення для участі 10 грудня 2015 року у фінальному етапі І туру 
Конкурсу; 

2) розробити програму проведення та провести фінальний етап районного 
туру Конкурсу на базі Лановецького РМК; 

3) розмістити матеріали переможців І туру на сайті Лановецького  районного  
методичного кабінету в рубриці «Учитель року»; 

4) до 18 грудня 2015 року надіслати в оргкомітет обласного туру Конкурсу    
звіти про підсумки I туру Конкурсу, заявки на участь переможців (один в кожній 
номінації) у ІІ турі Конкурсу, особисті заяви вчителів - переможців про згоду 
брати участь в обласному турі разом з матеріалами, визначеними чинним 
Положенням про всеукраїнський конкурс «Учитель року» (додаток 3); 

5) забезпечити участь переможців І  районного туру  в   ІІ  обласному турі 
Конкурсу. 

6. Лановецькому районному методичному кабінету (ПАЛАМАРЧУК В.І.): 
1) здійснити організаційно-педагогічне та науково-методичне забезпечення  

підготовки і проведення районного туру, направлення матеріалів  на обласний тур 
Конкурсу; 

2) до 01 грудня 2015 року підготувати кошторис видатків на проведення 
районного  туру Конкурсу. 

7. Централізованій бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту            
(КАЗМІРУК Г.Ф.) забезпечити своєчасне фінансування видатків на проведення 
районного туру Конкурсу відповідно до кошторису. 

8. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на завідувача  сектору з 
питань освіти відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 
ЗУБРИЦЬКОГО Р.Й. 
 
 
 
 
 

Начальник відділу освіти, молоді                                          
та спорту райдержадміністрації                                 О.І.ХОДАНОВИЧ 

 
 
Р.Й.Зубрицький 
В.І.Паламарчук   
Г.Ф. Казмірук 
О.В.Дашковська 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток  1  
до наказу відділу освіти  
молоді та спорту РДА 
від 15.10.2015 р. № 226-од 

 
 

Склад оргкомітету 
районного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 

 
 
 

Зубрицький Р.Й... –  завідувач  сектору з питань освіти відділу освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації, голова  

Паламарчук В.І.   – завідувач   районним методкабінетом, заступник голови 

 
Рейтор І.П.   – методист РМК, секретар 
 
Дзюба Н.П.   – методист РМК 
 
Стромчинська О.Б. – методист РМК  
 
Кутрань О.І  – методист РМК  
 
Лахманюк С.В.   – методист РМК 
 
Матевощук І.П.  – методист РМК 
 
Паньків Т.А.   – методист РМК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Додаток 2 
до наказу відділу освіти 
молоді та спорту РДА 
від 15.10.2015 р. № 226-од 

 
Склад журі 

районного туру всеукраїнського конкурс «Учитель року – 2016» 
 

1) у номінації  «Англійська мова»: 

Дмітращук С.А.  –  вчитель Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст., голова журі; 

Куза І.В.   –  вчитель НВК«Лановецька ЗОШ  №1 І-ІІІ ст – ліцей», секретар;  

Тимошенко Н.М.  –  вчитель  Борсуківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

 

2) у номінації  «Математика»: 

Вітрук П.І.    –  вчитель Вишгородоцької ЗОШ І-ІІІ ст., голова журі;  

Волохата О.Я.   –  вчитель Передмірської ЗОШ  І-ІІ ст., секретар; 

Цибак В.І.    –  вчитель Борсуківської  ЗОШ  І-ІІІ ст. 

 

 

3) у номінації  «Історія»: 

Волянюк Л.М.  –  вчитель Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст., голова журі; 

Семенюк М.П.  –  вчитель  Іванковецької ЗОШ  І-ІІ ст., секретар; 

Серафим О.М.   - вчитель Загірцівської ЗОШ І-ІІ ст. 

 

 

4) у номінації  «Захист Вітчизни»: 

Лизун П.І.  – вчитель Вишгородоцької ЗОШ І-ІІІ ст., голова журі; 

Бондарець В.М. – вчитель НВК«Лановецька ЗОШ  №1 І-ІІІ ст. - ліцей», секретар; 

Дарморост В.П.   – вчитель Юськовецької ЗОШ   І-ІІІ ст. 

 

 
 

 

 
 
 
 

 



Додаток 3 
до наказу відділу освіти 
молоді та спорту РДА 
від 15.10.2015 р. № 226-од 

 
Перелік матеріалів учасника районного туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 
 
1. Заява вчителя про участь в конкурсі 
2. Анкета учасника Конкурсу встановленого зразка 
3. Інформаційна картка учасника ІІ туру конкурсу 
4. Лист-представлення  дирекції  навчального закладу 
5. Висновок  шкільної  методичної  ради  про  педагогічну та методичну 
діяльність учасника 
6. Перелік публікацій (якщо такі є) 

 
Вимоги та рекомендації щодо оформлення  матеріалів  
 учасника районного туру всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2016» 
1. Заява написана власноруч про згоду брати участь в Конкурсі подається на ім’я 
голови оргкомітету.  
 
2. АНКЕТА учасника  всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016»  
 
1. Прізвище, ім’я та по батькові ________________________________________ 
 
2. Дата і місце народження ____________________________________________ 
 
3. Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон, e-mail  
____________________________________________________________________ 
 
4. Паспортні дані (серія, №, ким, коли виданий, адреса реєстрації)  
____________________________________________________________________ 
 
5. Ідентифікаційний код _______________________________________________ 
 
6. Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом  
____________________________________________________________________ 
7. Місце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу, e-mail)  
____________________________________________________________________ 
 
8. Стаж роботи: загальний: _________________ 
 
9. У тому числі педагогічний: _______________ 
 
10. Кваліфікаційна категорія _______________ 
 



11. Звання _______________________________ 
 
12. Державні нагороди, відзнаки (обов’язково рік нагородження) 
______________________________________________________________________  
 
13. Класи, в яких викладаєте______________________________________________  
 
14. Педагогічне кредо 
______________________________________________________________________ 
 
15. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуєте 
______________________________________________________________________ 
 
16. Власний особистісний і педагогічний портрет (у формі короткої замітки 
обсягом до однієї сторінки)  
 
17. Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів в 
періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням  
 
18. Підпис учасника _____________________ Дата______________________  
 
 

3. Інформаційна картка учасника ІІ туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року - 2016» 

1. Прізвище, ім’я та по батькові ___________________________________________ 
 
2. Фото конкурсанта  
 
3. Місце роботи (найменування освітнього закладу відповідно до Статуту)  
______________________________________________________________________ 
4. Посада  
______________________________________________________________________ 
5. Педагогічний стаж роботи  
______________________________________________________________________ 
6. Кваліфікаційна категорія  
______________________________________________________________________ 
7. Звання  
______________________________________________________________________ 
8. Педагогічне кредо  
______________________________________________________________________ 
9. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуєте  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
10. Власний особистісний і педагогічний портрет (у формі короткої замітки 
обсягом до однієї сторінки в електронній формі)  
 
 



11. Посилання на блог* 
* У випадку відсутності блогу, вчитель подає опис (до 5 сторінок тексту) та 
презентацію (до 12 слайдів) досвіду, матеріали з досвіду роботи (розробки уроків, 
позакласних заходів). 
 
4. Лист-представлення дирекції школи 

-  подається на бланку школи   за  підписом  директора школи; 
-  обсяг листа до 1 друкованої сторінки. 

 
5. Висновок методичної ради школи  про педагогічну та методичну 
діяльність учасника: 
- подається на бланку навчального закладу  за підписом заступника директора з 
НВР; 
- у висновку про вчителя слід викласти відомості про систему його роботи, 
результативність діяльності (участь учнів у предметних олімпіадах різних рівнів, 
МАН, конкурсах, конференціях, виставках, фестивалях тощо), методичну 
діяльність на рівні навчального закладу, району,  області;  
- обсяг висновку до 2 друкованих сторінок. 
 
6. Перелік публікацій вчителя (якщо такі є) оформляється з дотриманням вимог  
Бібліографічного опису літературних (інформаційних) джерел за стандартом 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006).    
 

Вимоги  та рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 

 

1. Документи подаються відповідно до поданого вище переліку і 

оформляються на паперових та електронних носіях;  

у випадку підготовки матеріалів до п. 3.*  - тільки на електронних носіях.  

2. Матеріали  у  паперовому вигляді надаються в одному екземплярі та 

зібраними в папку.  

3. Матеріали в електронному варіанті подаються на компакт-диску із 

зазначенням на ньому прізвища, імені та по батькові учасника конкурсу, району, 

який він представляє. Компакт-диск подається у пластиковому футлярі.  

4. Текст набирається на аркушах білого паперу стандартного формату А-4, з 

використанням шрифтів текстового редактора Word, кеглем 14, через 1,5 

інтервали  (30 рядків на сторінці) з дотриманням таких розмірів полів: верхнього, 

нижнього і лівого – 20 мм, правого – 10 мм.  

  

Не підлягають розгляду матеріали,  

підготовлені з порушенням вимог щодо їх  оформлення. 
 




