
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13

Головам громадських об’єднань 
закордонних українців, 
засновникам/директорам закладів 
загальної середньої освіти 
за кордоном

Шановне товариство!

9 листопада в День української писемності та мови починається 
IV Міжнародний конкурс «Найкращий учитель української мови за кордоном» 
(далі - Конкурс).

Конкурс проводиться з метою піднесення престижу української мови, 
сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконалення фахової 
майстерності вчителя української мови за кордоном.

Повідомляємо про строки, визначені наказом Міністерства освіти і 
науки України від 18.10.2017 № 1393 «Про організацію та проведення 
IV Міжнародного конкурсу «Найкращий учитель української мови за 
кордоном» у 2017/2018 навчальному році», (наказ МОН України від 
18.10.2017 № 1393 та Положення про Міжнародний конкурс додаються).

З огляду на те, що організаційно-методичне забезпечення проведення 
Конкурсу здійснює Інститут модернізації змісту освіти (uknTiova_zo@ukr.net) 
разом з Українською Всесвітньою Координаційною Радою 
(uvkr.org@gmail.com), просимо вчасно надсилати такі документи:

1) регіональних координаторів Конкурсу - списки переможців І етапу 
Конкурсу, учасників II етапу, згідно з додатком 1;

2) учасників II етапу Конкурсу направляти конкурсні матеріали 
відповідно до рекомендацій, зазначених у додатках 2-5.

Запрошуємо долучитися до організації IV Міжнародного конкурсу 
«Найкращий учитель української мови за кордоном» та вжити заходів до 
його проведення.

З повагою

Виконуючий обов’язки директора 
Інституту модернізації змісту освіти авалевськии

Михайловська Н.А., 248-21-61

mailto:uknTiova_zo@ukr.net
mailto:uvkr.org@gmail.com


Додаток 1
до листа ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»

Список переможців І етапу, учасників II етапу, 
Міжнародного конкурсу «Найкращий учитель української мови за кордоном»

у 2017/2018 навчальному році

Назва країни
(усього взяли участь - )

№
п/
п

Прізвище, 
ім’я та 

по
батькові

Навчальний 
заклад, 
у якому 
працює 
учасник 

Конкурсу 
(повна 
назва)

Стаж
педаго
гічної

роботи

Клас, 
у якому 
викладає 
учасник 

Конкурсу

Кількість 
балів, 

набраних 
перемож 

цем 
І етапу 

Конкурсу

e-mail 
переможця 

І етапу 
Конкурсу

1 2 3 4 5 6 7

Номінація «Учитель початкової школи»

Номінація «Учитель загальної середньої школи»

* Регіональний координатор Конкурсу

(із зазначенням посади) Г І . І . Б .

* Регіональним координатором Конкурсу може бути директор навчального закладу за 
кордоном чи його засновник, голова об’єднання українців за кордоном, представник 
посольства, українського культурно-освітнього центру або української церкви, гуртків, 
пунктів навчання української мови тощо.



Додаток 2
до листа ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»

Перелік конкурсних матеріалів 
учасника II етапу Міжнародного конкурсу 

«Найкращий учитель української мови за кордоном»

1. Заява на участь у Конкурсі (додаток 3).
2. Лист-подання на учасника II етапу Конкурсу від регіонального 

координатора Конкурсу (додаток 4).
3. Резюме учасника (додаток 5).
4. Опис власного педагогічного досвіду з розв’язання проблеми, над 

якою працює вчитель у програмі Microsoft Power Point.
5. Розробки 3 уроків, що розкривають специфіку системи роботи 

вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення української мови за 
кордоном.

Розробки уроків рекомендуємо подати з фотографіями (4-5 сюжетних 
про педагогічну діяльність - тип JPEG, розмір - до 5 МБ) та фрагментами 
відеоуроків (до 3 хвилин).

Перед відправкою перевірте наявність повного пакету документів та 
матеріалів. Електронний варіант виконується у програмі Microsoft Word, 
Microsoft Power Point; комп’ютерний набір українською мовою формату A4, 
Times New Roman, півтора інтервала між рядками, розмір шрифту 14.



Додаток З
до листа ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»

Голові журі II етапу 
Міжнародного конкурсу 
«Найкращий учитель 
української мови за 
кордоном»

Учителя української мови

(повна назва навчального закладу за 
кордоном)

Переможця І етапу Конкурсу

П.І.Б.(повністю)

ЗАЯВА*

Прошу дозволити взяти участь у II етапі Міжнародного конкурсу
«Найкращий учитель української мови за кордоном» у 2017/2018
навчальному році (далі -  Конкурс) у номінації
«______________________________________________ » .

(вказати номінацію)

Даю згоду на те, що мої конкурсні матеріали, надіслані на Конкурс, не 
повертаються.

З умовами Конкурсу ознайомле(на/ий) і погоджуюсь.

(дата) (підпис)

* Заява пишеться власноруч, сканується і відправляється електронною поштою



Додаток 4
до листа ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти»

(бланк навчального закладу за кордоном) 

ЛИСТ-ПОДАННЯ
на участь у II етапі Міжнародного конкурсу 

«Найкращий учитель української мови за кордоном» 
у 2017/2018 навчальному році

(повне найменування відповідного навчального закладу за кордоном)

направляє__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові учасника Конкурсу)

(посада і місце роботи учасника Конкурсу)

для участі у II етапі Міжнародного конкурсу «Найкращий учитель 
української мови за кордоном» у номінації «__________________________ ».

(вказати номінацію)

(короткий висновок про педагогічну га методичну діяльність учасника Конкурсу

Регіональний координатор Конкурсу (підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)
М. П.



Додаток 5
до листа ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»

РЕЗЮМЕ* *

Прізвище, ім’я, по батькові:

Дата й місце народження:

Домашня адреса:

Електронна
пошта:________________________________________________________

Освіта (заклади освіти, підготовка, перепідготовка, курси тощо):
Навчання:__________________________________________________________

Трудова діяльність, досвід
роботи____________________________________________________________

Досягнення________________________________________________________

Інтереси___________________________________________________________

Мови______________________________________________________________

Додаткові відомості (особисті якості, знання, навички, суміжні 
спеціальності):

(дата) (підпис)

* Резюме - документ, у якому особа в стислій формі повідомляє основні відомості про себе 
з метою участі в Конкурсі. Обсяг резюме - більше однієї сторінки тексту.


