
 

Комунальний заклад Львівської обласної ради 

ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

 

  
 

79007‚  м. Львів‚  вул.  Огієнка, 18а           тел./факс  +38 0322 553830           e-mail: loippo@ukr.net           www.loippo.lviv.ua 

 

 

Від    12.10.2021р. № 351 

На ________  від ____________ 

Керівникам органів управління освітою 

територіальних громад 

Керівникам закладів загальної середньої 

освіти 

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2021 

року №1034 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2022», листа Міністерства освіти і науки України  від 07.10.2021 №1/9-532 

«Про умови та порядок  проведення  всеукраїнського конкурсу  «Учитель року 

– 2022»,  наказу  департаменту  освіти  і  науки Львівської  

облдержадміністрації  від 30.09.2021 р.  № 02-01/01/385  «Про  проведення   І 

туру  всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»  просимо  здійснити  

організаційні  заходи  щодо  реєстрації   педагогічних працівників  у  конкурсі. 

Цього року конкурс проводиться у номінаціях: «Біологія», «Інформатика», 

«Мистецтво», «Основи правознавства» 

Звертаємо Вашу увагу, що участь педагогічних працівників закладів 

загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти в конкурсі 

здійснюється на добровільних засадах незалежно від фаху. Педагогічний стаж 

учасника конкурсу має бути не менше 3-х років на дату реєстрації на конкурс. 

Основним місцем роботи учасників конкурсу має бути заклад загальної 

середньої або професійної (професійно-технічної) освіти. У номінації 

«Мистецтво» беруть участь вчителі музичного мистецтва. 

Для участі в конкурсі педагогічним працівникам необхідно: 

- зареєструватися в період з 11 жовтня до 31 жовтня 2021 року на 

офіційній сторінці конкурсу в розділі «Реєстрація учасників 2022»  

https://mon.gov.ua/ua/konkursi-dlya-pedagogiv/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-

2022/reyestraciya-uchasnikiv-2022 (реєстраційна форма для ознайомлення – 

додаток 1); 

- з 11 жовтня  до  31  жовтня 2021 року подати організаційному комітетові 

першого туру   інформаційну  картку на  адресу   КЗ ЛОР «Львівський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (вул. Огієнка, буд. 18 а, 

каб.  410, м. Львів, 79007), e-mail:  kpv@loippo.lviv.ua (додаток 2). 

 

Заступник  директора Микола  КАЦЮБА 

  

           Суховерська І.,    

           255-38-27, 

           0986378062 
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Додаток 1 

 

Реєстраційна форма для участі  

у всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2022»  

(для ознайомлення) 

 

 

1.  Власна електронна адреса  
 

2.  З умовами конкурсу 

ознайомлений/ознайомлена та погоджуюсь 
 

3.  Згода на обробку персональних даних 
 

4.  Прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) 
(вписується у зазначеному порядку без скорочень) 

 

5.  Стать (оберіть необхідне) 
 

6.  Дата народження (вписується в такому порядку: 

дд/мм/рррр)  
 

7.  Номер мобільного телефону (000-000-00-00) 
 

8.  Посада (вписується відповідно до запису в трудовій 

книжці) 
 

9.  Повне найменування закладу освіти (вписується 

відповідно до статуту) 
 

10.  Область та м. Київ, де розташовано заклад 

освіти (оберіть необхідне) 
(список регіонів за алфавітом) 

11.  Район, де розташовано заклад освіти 
 

12.  Найменування ОТГ, де розташовано заклад 

освіти 
 

13.  Найменування населеного пункту, де 

розташовано заклад освіти 
 

14.  Тип населеного пункту, де розташовано 

заклад освіти (оберіть необхідне) 

Місто 

Селище міського типу 

Село  

15.  Тип закладу освіти (оберіть необхідне) 

 

Заклад загальної середньої освіти 

Заклад професійної (професійно-

технічної) освіти 

16.  Педагогічний стаж (кількість повних років на дату 

реєстрації на конкурс вписується цифрами без 

зазначення кількості місяців)  
 

17.  Кваліфікаційна категорія (оберіть необхідне) Спеціаліст 

Спеціаліст другої категорії 

Спеціаліст першої категорії 

Спеціаліст вищої категорії 

18.  Педагогічне звання (за наявності оберіть 

необхідне) 

Учитель-методист 

Викладач-методист 

Старший учитель 

Старший викладач 

Вихователь-методист 



Педагог-організатор-методист 

Практичний психолог-методист 

Керівник гуртка-методист 

Старший вожатий-методист 

Старший вихователь 

Майстер виробничого навчання I 

категорії 

Майстер виробничого навчання II 

категорії 

19.  Почесне звання (за наявності оберіть необхідне) Народний вчитель України 

Заслужений вчитель України 

Заслужений працівник освіти 

України 

Інше 

20.  Науковий ступінь (за наявності)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Інформаційна картка * 

учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»  

в номінації «________________________» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (у 

разі наявності) 

 

Посада (відповідно до запису в 

трудовій книжці) 
 

Місце роботи (повне найменування 

закладу освіти відповідно до статуту) 
 

Освіта (найменування закладу вищої 

освіти, рік закінчення навчання) 
 

Самоосвіта (інформація зазначається 

за останні 3 роки в зворотній хронології)  
курси  
конференції  
семінари  
вебінари  
конкурси  
інше  

Педагогічний стаж   

Кваліфікаційна категорія   

Педагогічне звання (за наявності)  

Науковий ступінь (за наявності)  

Посилання на відеорезюме   

Педагогічна ідея  
 

Обсяг – до 4 сторінок, шрифт – Times New Roman; міжрядковий інтервал – 

одинарний; розмір шрифту – кегль 14. 

 

Необхідно висвітлити суть Вашої педагогічної ідеї; представити технології, 

методи, прийоми, форми роботи, які Ви застосовуєте для реалізації педагогічної 

ідеї; продемонструвати ефективність та результативність впровадження 

педагогічної ідеї. 
 

* Формат інформаційної картки не змінювати 

 

___________________________________ 

 

 

 



НОВОЯВОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ

81053, м. Новояворівськ, вул. Т.Шевченка, буд 2 , Яворівський район, Львівська область 
e-mail: osvitanovoyavorivsk@ukr.net Код ЄДРПОУ 44008653

12.10.2021 №01-02/614

Керівникам ЗЗСО 

Про проведення І туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2022»

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року №489 
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський 
конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 серпня 1995 року №638 (зі змінами), наказу Міністерства 
освіти і науки України від 29 вересня 2021 року №1034 «Про проведення 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2022», з метою підвищення 
престижності професії вчителя, виявлення та підтримки талановитих 
педагогічних повідомляємо про проведення у 2021/2022 навчальному році 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2022» (далі Конкурс) у таких 
номінаціях: «Біологія», «Інформатика», «Мистецтво» (музичне мистецтво), 
«Основи правознавства».

Просимо довести до відома педагогічних працівників дану інформацію 
та здійснити організаційні заходи щодо реєстрації у період з 11 жовтня до 3 1 
жовтня 2021 року педагогічних працівників для участі у Конкурсі.

Начальник

Виконавець:

Тетяна Юр 0679545358

Михайло Дорош

mailto:osvitanovoyavorivsk@ukr.net


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

З Р  2021 р. Львів №

Про проведення І туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року - 2022»

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року 
№489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про 
всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 серпня 1995 року №638 (зі змінами), наказу 
Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2021 року №1034 «Про 
проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2022», з метою 
підвищення престижності професії вчителя, виявлення та підтримки 
талановитих педагогічних працівників 
НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2021/2022 навчальному році І тур всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -  2022» (далі Конкурс) у таких номінаціях: «Біологія», 
«Інформатика», «Мистецтво», «Основи правознавства».

2. Затвердити склад організаційного комітету І туру Конкурсу (додаток 1).
3. Керівникам місцевих органів управління освітою, закладів загальної 

середньої та професійної (професійно-технічної) освіти:
3.1. Здійснити організаційні заходи щодо реєстрації у період з 11 жовтня до 

31 жовтня 2021 року педагогічних працівників для участі у Конкурсі.
3.2. До 10 жовтня 2021 року подати пропозиції до складу журі І туру 
Конкурсу.

4. Комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівський інститут 
післядипломної педагогічної освіти» (Павло ХОБЗЕЙ):
4.1. До 25 жовтня 2021 року оприлюднити порядок проведення І туру 
Конкурсу.
4.2. До 01 листопада 2021 року подати пропозиції до складу журі І туру 
Конкурсу.



4.3. У грудні 2021 року -  лютому 2022 року забезпечити проведення І туру 
Конкурсу.
4.6. До 01 березня 2022 р. надіслати на електронну адресу усЬуІе! roku@ukr.net 
подання на учасників II туру Конкурсу за встановленою формою.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департамен Олег ПАСКА
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Додаток 1
до наказу департаменту освіти і науки 

Львівської облдержадміністрації 
в і д ^ -  ^  2021 р. № ^

Склад оргкомітету

І туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2022»

Олег ПАСКА - директор департаменту освіти і науки Львівської 
облдержадміністрації, голова оргкомітету

Павло ХОБЗЕЙ - директор Комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти», заступник 
голови оргкомітету

Леся ГРИЗА - завідувачка кабінету координаційно-методичної 
діяльності Комунального закладу Львівської
обласної ради «Львівський обласний інститут

*

післядипломної педагогічної освіти», член 
оргкомітету

Ірина СИСЛЮК - начальниця відділу дощкільної, загальної 
середньої освіти та позашкільної роботи 
департаменту освіти і науки Львівської 
облдержадміністрації, член оргкомітету

V

Ірина СУХОВЕРСЬКА - методистка кабінету координаційно-методичної 
діяльності Комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти», член 
оргкомітету

Директор департамен Олег ПАСКА


