
    

  У К Р А Ї Н А  

МІЖГІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ   АДМІНІСТРАЦІЇ 

                                          ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

 

   03.12.2018                                        Міжгір’я                                   № 165 
 

 

Про підсумки першого  (районного)  туру 

Всеукраїнського  конкурсу  

«Учитель року» - 2019» 

та відзначення його переможців 
 

 

  На виконання наказу відділу освіти Міжгірської РДА  11.09.2018 № 127 

«Про проведення в районі у 2018/2019 навчальному році першого туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019», з метою виявлення та 

підтримки творчої праці вчителів, підвищення їхньої фахової  майстерності, 

популяризації педагогічних здобутків  у листопаді  2018 року проведено І 

(районний) тур зазначеного конкурсу. 

  Для участі в конкурсі  відповідно до умов Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року - 2019»  у  період з 17 вересня – 15 жовтня 2018 року на 

офіційній сторінці Конкурсу  в розділі «Реєстрація учасників»  

(https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-

roku/uchitel-roku-2019/reyestraciya-uchasnikiv) зареєструвалися сім 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти району  в двох 

номінаціях: Буркало Тетяна Дмитрівна, учитель географії Негровецького 

НВК І-ІІІ ступенів ім. В.Росохи, Звір Тетяна Іванівна, учитель географії 

Майданської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  Павлюк Олена Василівна, учитель 

географії  Колочавської   ЗОШ І-ІІІ  ступенів №1,  Тегза Мирослава 

Василівна, учитель географії Лісковецького НВК І-ІІ ступенів, (номінація 

«Географія»), Болехан Тетяна Василівна,  учитель початкових класів 

Міжгірської СЗОШ І-ІІІ ступенів ім. А.Волошина, Галас  Інна Василівна, 

учитель початкових класів Торуньської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Рущак Оксана 

Юріївна, учитель початкових класів Горбівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

(номінація «Вчитель інклюзивного класу»).  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2019/reyestraciya-uchasnikiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2019/reyestraciya-uchasnikiv


 Жоден педагогічний працівник не взяв участі в Конкурсі в номінаціях 

«Захист Вітчизни», «Основи здоров’я».  

       Журі в усіх номінаціях відзначило належний рівень фахової майстерності  

учасників Конкурсу  та підготовки поданих матеріалів. 

       На підставі зазначеного та протокольних рішень фахових  журі Конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 1.Визнати переможцями першого (районного) туру Всеукраїнського  

конкурсу «Учитель року - 2019»  учасників: 

 

у номінації «Географія»   Павлюк Олену Василівну,  учителя 

географії Колочавської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів №1; 

у номінації «Вчитель 

інклюзивного класу» 

Болехан Тетяну Василівну, учителя 

початкових класів Міжгірської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів імені Августина Волошина; 

  

 2. Визнати   лауреатами   першого   (районного)  туру  Всеукраїнського  

конкурсу   «Учитель року - 2019»  у номінації «Географія»    Буркало Тетяну 

Дмитрівну, учителя географії  Негровецького НВК І-ІІІ ступенів ім. 

В.Росохи; у  номінації «Вчитель інклюзивного класу» - Рущак Оксану 

Юріївну, учителя початкових  класів Горбівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Галас 

Інну Василівну, учителя початкових класів Торуньської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 3. Нагородити  переможців  та  лауреатів  першого  (районного)  туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019»  грамотами відділу освіти 

Міжгірської райдержадміністрації. 

 4. Відзначити  цілеспрямовану  роботу  з  виявлення  і  підтримки  

творчо працюючих учителів, педагогів-новаторів, сприяння в підвищенні 

ролі вчителя в суспільстві та престижності його професії керівників  

Міжгірської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 

Августина Волошина, Негровецького НВК І-ІІІ ступенів ім. В.Росохи, 

Колочавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, Майданської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,  Торуньської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів, Горбівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, 

Лісковецького навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».  

  5.Районному методичному кабінету: 

5.1.До 14 грудня   2018 року надіслати матеріали переможців першого  

(районного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019» з усіх 

номінацій у Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. 



5.2. Підсумковий наказ про результати першого (районного) туру 

конкурсу  «Учитель року - 2019»  розмістити на веб-сайті відділу освіти. 

5.3. Надати фахову допомогу переможцям першого (районного) туру 

конкурсу «Учитель року - 2019»  у підготовці конкурсних матеріалів до 

участі в другому (обласному) турі  Конкурсу. 

6.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

6.1.Забезпечити участь переможців першого (районного) туру конкурсу 

«Учитель року -  2019» у другому (обласному) турі. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на методиста 

районного  методичного кабінету Юртин М.М.  

 

 

 

 

Начальник відділу                                                                      Н. Олексієнко 


