
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З  

м. Київ 

 11.03.  2016          № 246 

 

 

Про проведення  

третього (заключного) туру 

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2016» 

 

Відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. 

№ 638, Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 95 (із змінами), наказу Міністерства 

освіти і науки України від 24.09.2015 № 969 «Про проведення всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2016», враховуючи листи департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 07.12.2015 № 063-10400, управління освіти, 

науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 15.02.2016               

№ 531/07/2-16, управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 28.01.2016 № 02-12/328, департаменту освіти і науки 

Львівської обласної державної адміністрації від 28.01.2016 № 08-07/263, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести третій (заключний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2016» (далі – Конкурс) з 14 по 22 квітня 2016 року. 

2. Затвердити Перелік закладів, на базі яких буде проводитись третій 

(заключний) тур Конкурсу, що додається. 

3. Департаменту економіки і фінансування (Даниленко С. В.) забезпечити 

фінансування видатків на організацію та проведення третього (заключного) 

туру Конкурсу в межах затвердженого кошторису. 

4. Інституту модернізації змісту освіти (Вяткіна Н. Б.) здійснити 

відшкодування витрат у межах затвердженого кошторису на організацію та 

проведення третього (заключного) туру Конкурсу закладам, на базі яких буде 

проводитись третій (заключний) тур Конкурсу. 
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5. Закладам, на базі яких буде проводитись третій (заключний) тур 

Конкурсу, забезпечити оплату проїзду, харчування, проживання учасників та 

відряджень членів фахових журі третього (заключного) туру Конкурсу за 

рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до затвердженого 

кошторису на організацію та проведення третього (заключного) туру Конкурсу. 

6. Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, 

Київської міської державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, 

закладів післядипломної педагогічної освіти відрядити учасників та членів 

фахових журі третього (заключного) туру Конкурсу до місць проведення 

Конкурсу. 

7. Департаментам (управлінням) освіти і науки Волинської, Львівської, 

Чернігівської обласних та Київської міської державних адміністрацій: 

1) до 31 березня 2016 року підготувати програму третього (заключного) 

туру Конкурсу і сценарії його урочистого відкриття та закриття; 

2) забезпечити висвітлення у засобах масової інформації проведення 

третього (заключного) туру Конкурсу. 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.     

 

 

 

Міністр                                                                С. М. Квіт



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти і 

науки  

_11.03.________2016 № _246___ 

 

 

ПЕРЕЛІК 

закладів, на базі яких буде проводитись третій (заключний) тур 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 

 

 

№ 

з/п 

Номінація Назва закладів  Адреса 

1 «Англійська 

мова»  

Київський університет імені 

Бориса Грінченка  

 

04053,  

м. Київ, 

вул. Бульварно-

Кудрявська, 18/2 

2 «Захист 

Вітчизни» 

Волинський інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти 

43000,  

м. Луцьк,  

вул. Винниченка, 31 

3 «Історія» Чернігівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти імені К. Д. Ушинського 

14021, 

м. Чернігів,  

вул. Слобідська, 83 

4 «Математика» Комунальний заклад Львівської 

обласної ради «Львівський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» 

79007, 

м. Львів,  

вул. Огієнка, 18а 

 

 

 

Директор Інституту 

модернізації змісту освіти       

  

Н. Б. Вяткіна 

 

Директор департаменту 

загальної середньої та 

дошкільної освіти 

  

Ю. Г. Кононенко 

 

 


