






 

 

   Додаток 1  

   до наказу департаменту освіти  

   і науки облдержадміністрації 

   10.09.2019 № 208 

 

 

Реєстраційна форма для участі  

у всеукраїнському конкурсі „Учитель року – 2020” 

(для ознайомлення) 

 

1.  Електронна адреса (на цю адресу буде 

надіслано повідомлення про отримання 

реєстраційної форми) 

 

2.  З умовами конкурсу 

ознайомлений/ознайомлена та погоджуюсь 
 

3.  Даю згоду на обробку персональних даних  

4.  Прізвище, ім’я, по батькові (вписується 

повністю, без скорочень, у зазначеному 

порядку) 

 

5.  Стать (оберіть необхідне) Чоловіча 

Жіноча 

6.  Дата народження (дд/мм/рррр, вписується в 

зазначеному порядку) 
 

7.  Номер мобільного телефону  

(***-***-**-**) 
 

8.  Власна електронна адреса  

9.  Посада (вписується відповідно до запису в 

трудовій книжці) 
 

10.  Найменування закладу освіти (вписується 

відповідно до статуту) 
 

11.  Область, де знаходиться заклад освіти (оберіть 

необхідне) 

(список областей за 

алфавітом) 

12.  Район, де знаходиться заклад освіти  

13.  Найменування ОТГ, де знаходиться заклад 

освіти 
 

14.  Найменування населеного пункту, де 

знаходиться заклад освіти 
 

15.  Тип населеного пункту, де знаходиться заклад 

освіти (оберіть необхідне) 

Місто 

Селище міського типу 

Село  

16.  Тип закладу освіти (оберіть необхідне) 

 

Заклад загальної 

середньої освіти 

Заклад професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 
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17.  Педагогічний стаж (вписується цифрами без 

зазначення кількості місяців)  
 

18.  Кваліфікаційна категорія (оберіть необхідне) Спеціаліст 

Спеціаліст другої 

категорії  

Спеціаліст першої 

категорії 

Спеціаліст вищої 

категорії 

19.  Педагогічне звання (за наявності оберіть 

необхідне) 

Учитель-методист 

Викладач-методист 

Старший учитель 

Старший викладач 

20.  Інше педагогічне звання (за наявності)  

21.  Науковий ступінь (за наявності)  

22.  Державні нагороди, відзнаки Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України (за 

наявності) 

 

23.  Відомчі заохочувальні відзнаки (за наявності)  

 
  



 

 

   Додаток 2  

   до наказу департаменту освіти  

   і науки облдержадміністрації 

   10.09.2019 № 208 

 

Інформація  

про проведення першого  (зонального) туру всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2020” 

та подання на учасників другого (регіонального) туру конкурсу 

 

Зона проведення ____________________________ 

 

№ 

з/п 

Номінації Кількість 

педагогічних 

працівників, 

які зареєстру-

валися на 

перший тур 

конкурсу 

Кількість 

учасників 

першого 

туру 

Інформація про учасників другого (регіонального) туру 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

переможця 

першого туру 

(учасника 

другого туру) 

Посада, 

місце роботи* 

Мобільний 

телефон 

 

Е-mail 

(власний) 

1. „Зарубіжна 

література” 

      

2. „Історія”       

3. „Образотворче 

мистецтво” 

      

4. „Початкова 

освіта” 

      

5. „Хімія”       

 Усього   

 
*  Вказати повну юридичну назву закладу освіти без скорочень 



 

 

   Додаток 3  

   до наказу департаменту освіти  

   і науки облдержадміністрації 

   10.09.2019 № 208 

 

 

Інформація  

про проведення першого (зонального) туру  

всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2020” 

 

№ 

з/п 

Зони  

проведення першого 

туру конкурсу  

(перелік адміністра-

тивних одиниць, що 

об’єднано в одну зону) 

Кількість  

педагогічних пра- 

цівників від кожної 

адміністративної 

одиниці, які 

зареєструвалися на 

перший тур конкурсу 

Кількість 

педагогічних пра- 

цівників від кожної 

адміністративної 

одиниці, які взяли 

участь у першому 

турі конкурсу 

    
 



 

 

   Додаток 4 

   до наказу департаменту освіти  

   і науки облдержадміністрації 

   10.09.2019 № 208 

 

 

Подання  

на учасників третього туру всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2020” 

 

№ 

з/п 

Номінації Кількість 

учасників 

другого 

туру 

Інформація про учасників третього туру 

прізвище, ім’я, 

по батькові  

посада, 

місце роботи 

мобільний телефон 

 

е-mail (власний) 

1. „Зарубіжна 

література” 

     

2. „Історія”      

3. „Образотворче 

мистецтво” 

     

4. „Початкова 

освіта” 

     

5. „Хімія”      

 Усього  

 
 



 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

   Наказ департаменту освіти  

   і науки облдержадміністрації 

   10.09.2019 № 208 

 

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

з проведення другого (регіонального) туру  

всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2020”  

 

Голова оргкомітету 

СОПКОВА   Г.І – директор департаменту освіти і науки 

Закарпатської обласної державної адміністрації, 

заслужений працівник освіти 

Заступники голови оргкомітету: 

ПЕТЕЧУК  В.М. – в. о. директора Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

фізико-математичних наук, доцент 

БАСАРАБ   М.М. – заступник директора з науково-дослідної 

роботи та  міжнародної діяльності Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат історичних наук 

Секретар оргкомітету 

РАЙХЕЛЬ  Г.Є. – методист  кабінету  координаційно-

методичної діяльності Закарпатського інституту 

післядипломної   педагогічної  освіти 

Члени оргкомітету: 

БАЯНОВСЬКА М.Р. – завідувач кафедри суспільно-гуманітарної                 

та етико-естетичної освіти Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

ГАЙОВИЧ  Є.Ф. – завідувач інформаційного центру 

Закарпатського інституту післядипломної  

педагогічної освіти 

ГНАТКОВИЧ  Т.Д. – завідувач кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук 

ГОЛОМБ О.М. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

ГОРДУЗ Н.О. – завідувач  кабінету дошкільної, початкової                         

та інклюзивної освіти Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук 
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ГРАБАР Є.С. – начальник відділу дошкільної, загальної 

середньої, інклюзивної  та позашкільної освіти 

управління освіти та науки департаменту освіти                   

і науки Закарпатської обласної державної 

адміністрації 

ГРЕБА О.М. – головний спеціаліст відділу дошкільної, 

загальної середньої, інклюзивної та позашкільної 

освіти управління освіти та науки департаменту 

освіти і науки  обласної державної адміністрації 

ДОВГАНИЧ О.С. – заступник начальника управління –  

начальник відділу вищої, професійно-технічної 

освіти та науки управління освіти та науки 

департаменту освіти  і науки обласної державної 

адміністрації 

ЖАБЛЯК М.Д. – методист  кабінету  координаційно-

методичної діяльності Закарпатського інституту 

післядипломної   педагогічної  освіти 

ЗЕЛИК  О.І. – головний бухгалтер Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ЛУКАЧ  А.Ю. – завідувач обласного методичного центру при 

департаменті освіти і науки обласної державної 

адміністрації 
МУХОМЕДЬЯНОВА Н.Б. – начальник управління освіти Ужгородської 

міської ради (за згодою) 

ОРОС  В.М. – завідувач  кафедри  природничо-математичної 

освіти та інформаційних технологій Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти,  

кандидат фізико-математичних наук 

СЛАВИК О.І. – начальник відділу організаційно-кадрової                

та правової роботи управління фінансово-

економічної, кадрової, юридичної роботи, 

бухгалтерського обліку та звітності департаменту 

освіти і науки облдержадміністації 

ХОДАНИЧ  Л.П. – завідувач кафедри педагогіки та психології 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

ШЕВЕРЯ  М.М. – заступник директора департаменту –  

начальник управління освіти та науки департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації 

ШИМОН  Ю.Ю. – завідувач кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 
 


