
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

Управління освіти  
вул. Велика Перспективна, 41,м. Кропивницький, 25022, тел./факс 24 43 80 

Е-mail:osvita@krmr.gov.ua 
 

 

 

НАКАЗ 
 

від « 04 » листопада 2019 року     № 700/о 
 
 

Про проведення першого 

туру Всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2020»  

 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.06.2019 

року № 798 «Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2020”» 
та наказів начальника управління освіти, науки, молоді та спорту 
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10.07.2019 року № 573-од 
«Про проведення першого та другого турів всеукраїнського конкурсу “Учитель 
року – 2020”» тавід 30.10.2019 року № 799-од «Про визначення зональних 
територій проведення першого туру та затвердження складу фахових журі 
першого та другого турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020», 
відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 23.08.2019 року№ 
1/11-7730 «Про умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу 
“Учитель року – 2020”», з метою якісної організації та проведення зазначеного 
конкурсу 
 
НАКАЗУЮ:  

 

1. Провести І тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020» (далі-
Конкурс) у таких номінаціях: «Зарубіжна література», «Початкова освіта», 
«Хімія»відповідно до графіка (додаток 1) та умов і порядку проведення 
(додаток 2). 

2. Затвердити склад організаційного комітетупершого туру 
Конкурсу(додаток 3) та визнати членів журі,затверджених наказом начальника 
управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 
адміністраціївід 30.10.2019 року № 799-од «Про визначення зональних 
територій проведення першого туру та затвердження складу фахових журі 
першого та другого турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» 
(додаток 4). 
3.  Директорам закладів освіти (згідно додатку 1) створити належні умови для 
проведення І туру Конкурсу. 

4. Керівникам закладів освіти: 
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4.1. Забезпечити своєчасне прибуття членів журі (додаток 4)для участі в І 
турі   Конкурсу до визначених закладів згідно з графіком (додаток 1). 

5. Учасникам І туру Конкурсу до 07.11.2019 року надати в електронному і 
паперовому виглядіу Центр методичної та соціально-психологічної служби 
Міської ради Міста Кропивницького такі матеріали: 

- заяву на участь у І турі Конкурсу згідно додатку 5; 
- згоду на збір та обробку персональних даних згідно додатку 6; 
- інформаційну картку згідно додатку 7; 
- портретне фото (форматJPEG, 400х400 пікселів) та кілька сюжетних 

фотографій. 
6.Центру методичної та соціально-психологічної служби (директор 

Пахолівецька М. В.): 
6.1. Надіслати до 05.11.2019 року наказ управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького «Про проведення першоготуру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2020» Шолудько А. П., директору Навчально-
методичного кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області. 

6.2. Надати до 06.11.2019 року консультації учасникам Конкурсу щодо 
організації  його проведення . 

6.3. Надіслати 25 листопада 2019 року на електронну адресу комунального 
закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені Василя Сухомлинського» (koippo@ukr.net) звіт про підсумки 
проведення першого туру Конкурсу за визначеною формою (додаток 8). 

6.4. Забезпечити участь переможців першого туру Конкурсу тавчителя 
образотворчого мистецтва гімназії імені Олександра Пушкіна Радянської 
Анжели Петрівни у другому турі Конкурсу. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 
 
Начальник управління освіти  Лариса КОСТЕНКО 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Марцеліна Пахолівецька 0952101640 
Андрій Ткаченко 0663342572



Додаток 1 
до наказу управління освіти  
Міської ради міста Кропивницького 
від 04 листопада 2019  року № 700/о 

 

ГРАФІК 

проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року -2020»  
 

Етапи Дата і час 
проведення 

Місце проведення Номінація 

Відбірковий етап: 
Методичний 
практикум», 
«Практична 
робота»,  
«Тестування»; 

18.11.2019 року, 
14:00 

ЦМСПС Зарубіжна 
література 

«Методичний 
практикум», 
«Практична 
робота», 
«Тестування» 

13.11.2019 року, 
09:00 
15.11.2019 року 
09:00 

КЗ «Науковий ліцей» Початкова 
освіта 

«Контрольна 
робота», 
«Методичний 
практикум», 
«Практична робота» 

15.11.2019 року 
08:30 

НВО №8 Хімія 

Фінальний етап: 

Майстер-клас», 
«Урок» 
 

21.11.2019 року, 
09:00 

Комунальний заклад  
гімназія імені Тараса 
Шевченка 

Зарубіжна 
література 

«Проєкт», «Урок» 
 

19.11.2019 року 
09:00, 
20.11.2019 року 

09:00 

КЗ «Науковий ліцей» Початкова 
освіта 

«Урок»,«Хімічний 
експеримент» 

 

22.11.2019 року 
08:30 

НВО №8 Хімія 

 

Директор центру методичної та  

соціально-психологічної служби             Марцеліна ПАХОЛІВЕЦЬКА 

 

 
Марцеліна Пахолівецька 0952101640 
Андрій Ткаченко 0663342572



Додаток 2 
до наказу управління освіти  
Міської ради міста Кропивницького 
від 04 листопада 2019  року № 700/о 

 
Умови та порядок проведення  

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» 

 

І. Загальні положення 

 

1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2020» (далі – конкурс) 
проводиться 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 р. № 638 (у редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 р. № 370), наказу Міністерства 
освіти і науки України від 10.06.2019 № 798 «Про проведення всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2020» у номінаціях: «Зарубіжна література», 
«Історія», «Образотворче мистецтво», «Початкова освіта», «Хімія». 

2. Участь педагогічних працівників закладів загальної середньої та 
професійної (професійно-технічної) освіти в конкурсі здійснюється на 
добровільних засадах незалежно від фаху. Викладачі закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти беруть участь у конкурсі на загальних умовах. 

3. Для участі в першому турі конкурсу педагогічним працівникам 
необхідно: 

- зареєструватися в період з 16 вересня до 06 жовтня 2019 року на 
офіційній сторінці конкурсу в розділі «Реєстрація учасників 2020» 
(https://mon.gov.ua/ua/konkursi-dlya-pedagogiv/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-
2020/reyestraciya-uchasnikiv-2020); реєстраційна форма для ознайомлення –                
в додатку 1;  

- подати організаційному комітетові першого туру інформаційну картку 
(додаток 2). 

4. Організаційні комітети першого туру конкурсу протягом 10 днів після 
завершення першого туру подають організаційним комітетам другого туру такі 
документи:  

- подання на учасників другого туру із зазначенням прізвища, ім’я, по 
батькові, посади та місця роботи; 

- інформаційні картки конкурсантів з урахуванням змін, що відбулись у 
педагогічній та методичній діяльності від початку першого туру (додаток 2). 

5. Організаційні комітети другого туру конкурсу до 02 березня 2020 року 
надсилають центральному організаційному комітетові конкурсу подання на 
учасників третього туру із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади та 
місця роботи (поштова адреса: Інститут модернізації змісту освіти, вул. 
Митрополита Василя Липківського, буд. 36, каб. 404, м. Київ, 03035 з поміткою 
«Конкурс «Учитель року», електронна адреса: vchytel_roku@ukr.net). 
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Продовження додатку 2 

6. Учасники третього туру конкурсу надсилаютьдо 02 березня 2020 року на 
електронну адресу vchytel_roku@ukr.net:  

- інформаційну картку у форматі Microsoft Word з урахуванням змін, що 
відбулись у педагогічній та методичній діяльності від початку першого туру 
конкурсу (додаток 2); 

- посилання на відеорезюме (до 5 хвилин, орієнтовний план додається);  
- портретне фото у форматі JPG (400 х 400 пікселів). 
У темі повідомлення зазначається номінація, наприклад, «Хімія»;                     

у назвах файлів обов’язково вказуються номінація та прізвище, наприклад, 
«Хімія_Грицай». 

ІІ. Конкурсні випробування 

 

7. На всіх турах конкурсу проводяться такі випробування (опис додається):  
- номінація «Зарубіжна література» –«Майстер-клас», «Методичний 

практикум», «Практична робота», «Тестування», «Урок»; 
- номінація «Історія» – «Методичний експромт», «Методичний 

практикум», «Практична робота», «Тестування», «Урок»; 
- номінація «Образотворче мистецтво» – «Методичний практикум», 

«Практична робота», «Проєкт», «Тестування», «Урок»; 
- номінація «Початкова освіта» – «Методичний експромт», «Практична 

робота», «Проєкт», «Тестування», «Урок»; 
- номінація «Хімія» – «Контрольна робота», «Методичний практикум», 

«Практична робота», «Урок»,«Хімічний експеримент». 
8. На першому турі конкурсу можуть проводитися додаткові конкурсні 

випробування. 
Перший і другий тури конкурсу можуть проводитися в один або два 

(відбірковий та фінальний) етапи. 
Рішення про додаткові конкурсні випробування, кількість етапів та 

розподіл конкурсних випробувань за етапами приймається організаційними 
комітетами першого та другого турів конкурсу. На підставі цього рішення 
розробляється порядок проведення відповідного туру, який затверджується або 
організаційним комітетом, або органом управління освітою, оприлюднюється 
та доводиться до відома учасників першого/другого турів не пізніше ніж за два 
тижні до початку відповідного туру конкурсу. 

9. На третьому турі конкурсні випробування розподіляються таким чином: 
- номінація «Зарубіжна література»: відбірковий етап–«Методичний 

практикум», «Практична робота», «Тестування»; фінальний етап – «Майстер-
клас», «Урок»; 

- номінація «Історія»:відбірковий етап– «Методичний експромт», 
«Практична робота», «Тестування», фінальний етап – «Методичний 
практикум», «Урок»; 
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Продовження додатку 2 

- номінація «Образотворче мистецтво»:відбірковий етап– «Методичний 
практикум», «Практична робота», «Тестування», фінальний етап – «Проєкт», 
«Урок»; 

- номінація «Початкова освіта»:відбірковий етап– «Методичний 
експромт», «Практична робота», «Тестування», фінальний етап – «Проєкт», 
«Урок»; 

- номінація «Хімія»:відбірковий етап– «Контрольна робота», «Методичний 
практикум», «Практична робота», фінальний етап – «Урок»,«Хімічний 
експеримент». 

Центральний організаційний комітет конкурсу може вносити зміни до 
конкурсних випробувань третього туру. 

10. На кожному турі конкурсу теми, завдання, питанняконкурсних 
випробувань визначаються головою, який забезпечує секретність завдань 
конкурсних випробувань до моменту їх оприлюднення. 

 
ІІІ. Оцінювання конкурсних випробувань 

 

11. Оцінювання конкурсних випробувань здійснюється за бальною 
системою та критеріями, затвердженими відповідним журі. 

12. Оцінювання здійснюється особисто кожним членом журі, який вносить 
бали до оціночного листа, підписує та здає його секретареві журі одразу після 
закінчення кожним учасником відповідного конкурсного випробування. 

13. Не допускається обговорення виступів учасників під час проведення та 
оцінювання конкурсного випробування. 

 
ІV. Визначення переможців та лауреатів  

 

14. У разі проведення першого/другого турів конкурсу в один етап 
переможець, лауреати та учасники відповідного туру визначаються на основі 
рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час усіх 
конкурсних випробувань туру. 

У разі проведення першого/другого турів конкурсу у два (відбірковий та 
фінальний) етапи учасники фінального етапу визначаються на основі рейтингу, 
укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час конкурсних 
випробувань відбіркового етапу. Рішення про кількість учасників фінального 
етапу першого/другого турів приймається відповідним організаційним 
оргкомітетом. 

Переможець, лауреати та дипломанти відповідного туру конкурсу 
визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, 
одержаних під час конкурсних випробувань фінального етапу. 
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Продовження додатку 2 

15. На третьому турі конкурсу учасники фінального етапу у кількості 12 
осіб визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, 
одержаних під час конкурсних випробувань відбіркового етапу.  

Переможець, два лауреати, які посіли друге та третє місця, дипломанти 
конкурсу визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю 
балів, одержаних під час конкурсних випробувань фінального етапу третього 
туру конкурсу. 

16. Бали, набрані учасниками на відбірковому етапі відповідного туру 
конкурсу, анулюються. 

17. У випадку однакової кількості балів за результатами відбіркового 
або/та фінального етапів відповідного туру конкурсуперевага надається тому 
учасникові, який має вищий бал у пріоритетному конкурсному випробуванні.  

Пріоритетні конкурсні випробування відбіркового та фінального етапів 
визначаються на першому засіданні журі. 

18. Рішення журі кожного туру конкурсу приймаються колегіально та 
оформляються протоколами, які підписують голова та секретар журі. 

19. Уразі виникнення питань щодо результатів оцінювання конкурсних 
випробувань роз’яснення учасникам надає голова журі.  

 
V. Оприлюднення результатів конкурсних випробувань 

 

20. Результати оцінювання конкурсних випробувань доводяться до відома 
учасників кожного конкурсного дня. 

21. Зведені відомості кожного конкурсного випробування, рейтингові 
листи підписуються всіма присутніми членами журі й у сканованому вигляді 
розміщуються на відповідних офіційних вебсайтах. 

22. Відеозаписи конкурсних випробуваньпершого та другого турів можуть 
розміщуватися на відповідних офіційних вебсайтах. 

Відеозаписи конкурсних випробуваньтретього туру розміщуються на 
офіційній сторінці конкурсу.  
 

VІ. Громадське спостереження 

 

23. З метою формування незалежного уявлення про перебіг конкурсу 
можлива присутність представників громадських організацій, засобів масової 
інформації (далі – спостерігачі). 

24. Спостерігачі мають попередньо повідомити організаторів та 
зареєструватися у відповідному організаційному комітеті. 

25. Під час конкурсних випробувань та процесу оцінювання в одному 
приміщенні можуть бути присутніми не більше двох представників від 
громадських організацій і двох – від засобів масової інформації. 
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Продовження додатку 2 

26. Спостерігачі не можуть чинити вплив на перебіг конкурсу та його 
результати, перешкоджати проведенню конкурсу, відволікати учасниківта 
членів журі тощо. 

27. Висновок про перебіг конкурсу спостерігачі мають довести до 
відповідних організаційних комітетів у письмовій формі протягом одного дня 
після його завершення. 

28. Члени відповідних організаційних комітетів та журі конкурсу сприяють 
спостерігачам у здійсненні їхніх повноважень. 

 
 
 
 
 

Директор центру методичної та  

соціально-психологічної служби             Марцеліна ПАХОЛІВЕЦЬКА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Марцеліна Пахолівецька 0952101640 
Андрій Ткаченко 0663342572



Додаток 3 
до наказу управління освіти  
Міської ради міста Кропивницького 
від 04 листопада 2019  року № 700/о 

 
СКЛАД 

організаційного комітету першого туру 

конкурсу «Учитель року – 2020» 

 

Голова оргкомітету 

Костенко Л.Д., начальник управління освіти Міської ради міста 
Кропивницького. 
       Заступник голови оргкомітету 

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС управління освіти Міської ради 
міста Кропивницького. 

 
    Члени оргкомітету 

Ткаченко А.В., заступник директора ЦМСПСуправління освіти Міської 
ради міста Кропивницького. 

Романовська Н. І., методист ЦМСПС управління освіти Міської ради міста 
Кропивницького. 

Крамаренко О.О., методист ЦМСПС управління освіти Міської ради міста 
Кропивницького. 

Стрюкова О.М., методист ЦМСПС управління освіти Міської ради міста 
Кропивницького. 

Война Г. Г., директор гімназії імені Т.Шевченка 
Ткаченко Г. О., заступник директора гімназії імені Т.Шевченка  
Яковлєв І.В., директор НВО № 8 
Дубівка О.О., заступник з НВР НВО № 8, член оргкомітету 
Чередніченко Н.Ю., директор КЗ«Науковий ліцей». 
Шлєєва І.І., заступник директора КЗ «Науковий ліцей». 
Манукян Н.А., методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у Кіровоградській області, член оргкомітету (за згодою). 
 
 
 

Директор центру методичної та  

соціально-психологічної служби             Марцеліна ПАХОЛІВЕЦЬКА 

 

 
 
 
 
Марцеліна Пахолівецька 0952101640 
Андрій Ткаченко 0663342572



Додаток 4 
до наказу управління освіти  
Міської ради міста Кропивницького 
від 04 листопада 2019  року № 700/о 

 
Склад журі  

першого туру конкурсу «Учитель року – 2020» 

затверджений наказомначальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністраціївід 30.10.2019 

року № 799-од «Про визначення зональних територій проведення першого 

туру та затвердження складу фахових журі першого та другого турів 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» 

 

в номінації «Зарубіжна література» 

РОМАНОВСЬКА 
Наталія,  
методист, голова журі 

Центр методичної та соціально-психологічної 
служби управління освіти Міської ради міста 
Кропивницького 

ГУЗЬ Ольга,  
учительзарубіжноїліте
ратури, 
 заступник головижурі 

Комунальний заклад«Навчально-виховний 
комплекс«Спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26– 
дошкільний навчальний заклад – дитячий 
юнацький центр«Зорецвіт»Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» 

НЕБОГА Світлана, 
учитель зарубіжної 
літератури,  
секретар журі 

Комунальний заклад«Навчально-виховне 
об’єднання І-ІІІ ступенів«Науковий ліцей Міської 
ради містаКропивницькогоКіровоградської 
області» 

АНТОНОВА 
Наталія,  
учительзарубіжної 
літератури,  
член журі 

Комунальний заклад«Навчально-виховне 
об'єднання –«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 31 згімназійними класами, центр дитячої та 
юнацької творчості«Сузір'я» Кіровоградської 
міської радиКіровоградської області» 

АБРОСКІНА Олена, 
учитель зарубіжної 
літератури,  
член журі 

Комунальний заклад «Навчально-виховне 
об'єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, природничо-математичний ліцей,  
центр позашкільного виховання «Ліра»  
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

ТУЗ Таїсія, 
учительзарубіж
ної 
літератури,  
член журі 

Кіровоградська гімназія нових технологій 
навчання Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 
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Продовження додатку 4  

в номінації «Початкова освіта»  
ПАХОЛІВЕЦЬКА 
Марцеліна, 
директор,  
голова журі 
 

Центр методичної тасоціально-психологічної 
служби управління освітиМіської ради міста 
Кропивницького 

КРАМАРЕНКО Оксана, 
методист,  
заступник 
голови журі 
 

Центр методичної тасоціально-психологічної 
служби управління освітиМіської ради міста 
Кропивницького 

ДЕХТЯРЕНКО 
Валентина, 
заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, 
учитель початкових 
класів, 
секретар журі 
 

Комунальнийзаклад«Навчально-виховне 
об'єднання№35«Загальноосвітня школаІ-
ІІІступенів,позашкільнийцентрКіровоградської
 міської ради Кіровоградської області» 

ЛЕВШУН Ада, 
заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, 
учительпочаткових 
класів,  
членжурі 
 

Комунальнийзаклад«Навчально-виховне 
об'єднання№ 25«ЗагальноосвітняшколаІ-
ІІІступенів,природничо- математичнийліцей, 
центрпозашкільного виховання «Ліра» 
Кіровоградської міськоїрадиКіровоградськоїобласті» 

КРІПАКА Світлана, 
учитель початкових 
класів,  
член журі 
 

Комунальнийзаклад«Навчально-виховне об’єднання 
І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

ВДОВИЧЕНКО Тетяна, 
учитель початкових 
класів,  
член журі 

Комунальнийзаклад«Навчально-виховне об’єднання 
«Спеціалізований загальноосвітній 
навчальнийзаклад І ступеня «Гармонія» - 
гімназіяімені 
Т. Шевченка центр позашкільноговиховання 
«Контакт» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 
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Продовження додатку 4  

 
в номінації «Хімія»  

МИРОНЕНКО Олена, 
учитель хімії, 
голова журі 

Комунальний заклад«Навчально-виховне об'єднання 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
№ 16 – дитячий юнацький центр«Лідер» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

ПРОКОПЕЦЬ Наталія, 
учитель хімії, 
 заступник 
голови журі 
 

Комунальний заклад«Навчально-виховне 
об'єднання ліцей-школа-дошкільний навчальний 
заклад «Вікторія–П»Кіровоградської міської 
ради Кіровоградськоїобласті» 

БОЙКО Ірина, 
учитель хімії,  
секретар журі 

Комунальний заклад«Навчально-виховне об'єднання 
–«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з 
гімназійними класами,центр дитячої таюнацької 
творчості«Сузір'я»Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

ГОРДОВА Ольга, 
заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи,  
член журі 
 

Комунальний заклад «Новомиколаївська 
гімназія Міської ради міста Кропивницького» 

ІВАНАЩЕНКО Олена, 
учитель хімії,  
член журі 

Комунальний заклад«Навчально-виховне об’єднання 
І-ІІІ ступенів«Науковий ліцей Міськоїради міста 
КропивницькогоКіровоградської області» 

ТИКУЛ Ольга, 
учитель хімії, 
 член журі 

Комунальний     заклад«Навчально-виховне 
об'єднання №25«Загальноосвітня школа І-
ІІІступенів,природничо-математичний ліцей, центр 
позашкільного виховання «Ліра»Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» 

 

 

Директор центру методичної та  

соціально-психологічної служби             Марцеліна ПАХОЛІВЕЦЬКА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Марцеліна Пахолівецька 0952101640 
Андрій Ткаченко 0663342572 



Додаток 5 
до наказу управління освіти  
Міської ради міста Кропивницького 
від 04 листопада 2019  року № 700/о 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор центру методичної та  

соціально-психологічної служби             Марцеліна ПАХОЛІВЕЦЬКА 

 

 
 
 
 
 
Марцеліна Пахолівецька 0952101640 
Андрій Ткаченко 0663342572

Організаційному комітету  
з проведення І туру  
всеукраїнського конкурсу  
«Учитель року – 2020»   
учителя 
_______________________  
(предмет)  
_______________________ 
(найменування закладу)  
_______________________ 
 

 
 

ЗАЯВА 

 
Я, ___________________________________________ , даю згоду на 

участь у І (міському) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2020» у номінації «_____________________». 

З умовами та порядком проведення конкурсу ознайомле(на/ий) і 

погоджуюсь. 

Даю згоду на публікацію матеріалів у періодичних та інших 

освітянських виданнях з можливим редагуванням. 

 

«____»__________2019р. ______________ 



Додаток 6 
до наказу управління освіти  
Міської ради міста Кропивницького 
від 04 листопада 2019  року № 700/о  

 

Згода 

на збір та обробку персональних даних 

 
Я, ________________________________________________________,  

паспорт серії ______№ _______________, шляхом підписання цього тексту, 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 
2010 року № 2297-VІ, надаю згоду організаційному комітету з проведення І 
(міського) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» на обробку моїх 
персональних даних з метою забезпечення моєї участі в І (міському) турі 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» та заходах, що пов’язані з його 
проведенням.  

Ця згода надається на здійснення дій відносно моїх персональних даних, що 
будуть необхідними або бажаними для досягнення зазначених вище цілей, а саме: 
збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), 
використання, розповсюдження (передача), надання третім особам (Міністерству 
освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», комунальному 
закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені Василя Сухомлинського», центру методичної та соціально-психологічної 
служби управління освіти Кіровоградської міської ради та ін.).  

 
«____» __________ 2019 р. _______________ / _______________________ /  

(ПІБ) (підпис) 
 
Підпис ______________________________________ підтверджую.  
 
Директор ЗНЗ _______________ / ___________________________ /  
(підпис) (ПІБ)  

 
Печатка закладу освіти 

 

Директор центру методичної та  

соціально-психологічної служби             Марцеліна ПАХОЛІВЕЦЬКА 

 

 
 
 
 
Марцеліна Пахолівецька 0952101640 
Андрій Ткаченко 0663342572



Додаток 7 
до наказу управління освіти  
Міської ради міста Кропивницького 
від 04 листопада 2019  року № 700/о 

 
 

Інформаційна картка * 

учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»  

у номінації «________________________» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Посада (відповідно до запису в 
трудовій книжці) 

 

Місце роботи (найменування 
закладу освіти відповідно до статуту) 

 

Освіта (найменування закладу 
вищої освіти, рік закінчення 
навчання) 

 

Самоосвіта (зазначається за 
останні 3 роки впорядку зменшення  
за категоріями: друга освіта; очні, 
дистанційні курси; конференції, 
семінари; конкурси тощо)  

 

Педагогічний стаж   

Кваліфікаційна категорія   
Педагогічне звання                    
(за наявності) 

 

Науковий ступінь                        
(за наявності) 

 

Посилання на інтернет-
ресурси, де Ви представлені 
(за наявності) 

 

Посилання на відеорезюме**  
Педагогічне кредо  

Опис педагогічної ідеї 
(обсяг – до двох сторінок) 

 
Необхідно висвітлити суть Вашої педагогічної ідеї; представити технології, методи, прийоми, 
форми роботи, які Ви застосовуєте для реалізації педагогічної ідеї; навести приклади.  

 
 

* Формат інформаційної картки не змінювати 
** Для учасників третього туру 

Директор центру методичної та  

соціально-психологічної служби             Марцеліна ПАХОЛІВЕЦЬКА 

 

 
 
Марцеліна Пахолівецька 0952101640 
Андрій Ткаченко 0663342572



Додаток 8 

до наказу управління освіти  
Міської ради міста Кропивницького 
від 04 листопада 2019  року № 700/о 

 
Звіт 

про підсумки проведення першого туру 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» 

в ______________________________ 

 
№  
з/п 

Зони проведення першого 
туру Конкурсу  
(перелік адміністративних 

одиниць, що об’єднано в 

одну зону)  

Кількість 
педагогічних 
працівників від 
кожної 
адміністративної 
одиниці, які 
зареєструвалися на 
перший тур 
Конкурсу  

Кількість 
педагогічних 
працівників від 
кожної 
адміністративної 
одиниці, які 
взяли участь у 
першому турі 
Конкурсу  

 

 

 

 

 

 

Директор центру методичної та  

соціально-психологічної служби             Марцеліна ПАХОЛІВЕЦЬКА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Марцеліна Пахолівецька 0952101640 
Андрій Ткаченко 0663342572 


