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Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2023»
Наказ МОН № 930 від 19.10.2022 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 930 від 19 жовтня 2022 року

Про проведення всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року - 2023»

Відповідно до 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 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від
31.05.2018 № 549 «Про затвердження графіка проведення другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року» у 2019-2023 роках» (із змінами), ураховуючи Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №
64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом країни від 24 лютого 2022 року №
2102-ІХ, Указ Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного
стану в Україні», затверджений Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ, лист Державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 30.09.2022 № 22.1/10-1403, з метою підвищення
престижності професії вчителя, виявлення й підтримки талановитих педагогічних працівників НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2022/2023 навчальному році всеукраїнський конкурс «Учитель року - 2023» (далі - Конкурс) з
дотриманням законодавства України в частині забезпечення заходів безпеки, пов'язаних із запровадженням
правового режиму воєнного стану в Україні, та запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у номінаціях «Захист України»,
«Основи здоров'я», «Початкова освіта», «Фізична культура» у два тури:

перший - січень - лютий 2023 року;

другий - квітень - травень 2023 року.

2. Здійснити реєстрацію педагогічних працівників для участі в Конкурсі з 28 листопада до 12 грудня 2022 року.

3. Затвердити склад центрального організаційного комітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2023»,
що додається.

4. Центральному організаційному комітетові Конкурсу до 01 листопада 2022 року затвердити й оприлюднити
умови та порядок проведення Конкурсу.

5. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Баженков Є.) здійснити організаційно-
методичне супроводження Конкурсу.

6. Структурним підрозділам з питань освіти обласних, Київської міської державних адміністрацій:

1) здійснити із дотриманням законодавства України в частині забезпечення заходів безпеки, пов'язаних із
запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні, та запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, організаційні заходи щодо
проведення першого туру Конкурсу;

2) до 06 березня 2023 року надіслати на електронну адресу vchytel_roku@ukr.net подання на учасників
другого туру Конкурсу за формою згідно в додатком.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рогову В.

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/89/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/10190/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61158/
http://osvita.ua/doc/files/news/876/87611/63528f7d33499067143998.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/876/87611/63528f7d33499067143998_1.pdf


26.10.22, 12:13 Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2023» – Освіта.UA

osvita.ua/legislation/Ser_osv/87611/print/ 2/2
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