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Про реєстрацію учасників 

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2023» 

 

Нагадуємо, що, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 19.10.2022 № 930 «Про проведення всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2023», у 2022-2023 н.р. захід відбудеться за номінаціями: 

«Захист України», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Початкова 

освіта» (за добровільної участі конкурсантів).  

Реєстрація для участі в конкурсі здійснюватиметься у період з                             

28 листопада до 12 грудня 2022 року на реєстраційній 

платформі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023», у процесі якої 

учаснику варто дотримуватися рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України, щодо успішного заповнення реєстраційної форми, зокрема: 

заповнити реєстраційну форму один раз; ознайомившись та погодившись з 

умовами всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023», коректно 

заповнити пункти анкети, послуговуючись державною мовою; використати 

поштову скриньку gmail, у зв'язку з тим, що реєстрація відбувається у 

застосунку Google форма (на вказану електронну адресу надійде 

підтвердження щодо вдалої реєстрації), власникам поштових скриньок на 

інших доменах підтвердження про реєстрацію не надходитеме; обов’язково 

заповнювати поля форми, що позначені зірочкою*; указувати найменування 

закладу освіти, відповідно до статуту (звертаємо увагу на використання 

абревіатур, великих літер, знаків пунктуації); педагогічним працівникам 

закладів освіти, що знаходяться в містах обласного підпорядкування, у пункті 

«Район, де знаходиться заклад освіти» потрібно вказувати район міста 

(наприклад: Зарічний). 
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Гіперактивні посилання на реєстраційні форми учасників 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023» подано нижче:  

− реєстраційна форма для участі у номінації «Захист України»;  

− реєстраційна форма для участі у номінації «Основи здоров’я»; 

− реєстраційна форма для участі у номінації «Початкова освіта»; 

− реєстраційна форма для участі у номінації «Фізична культура». 

Окрім того, для інформування потенційних учасників, надаємо 

гіперактивні посилання на перелік інформаційних матеріалів та документи 

конкурсу, що розмішені на сайті МОН України (https://mon.gov.ua/                              

ua/konkursi-dlya-pedagogiv/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2023/dokumenti-

2023), зокрема:  

− умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2023» (umovi.konkursu.UR-2023.pdf (mon.gov.ua); 

− випробування у рамках програми всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2023»; 

− реєстраційна форма для участі у всеукраїнському конкурсі «Учитель 

року – 2023» (для ознайомлення) (.docx); 

− інформаційна картка учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2023» (.docx); 

− орієнтовний план відеорезюме учасника всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2023». 

Телефони центрального оргкомітету для довідок: 044-248-26-55, 097-

828-44-98. 

Просимо інформацію довести до відома зацікавлених осіб. 

 

 

В.о. ректора                                                                                       Ю.О. НІКІТІН 
Підпис наявний в оригіналі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Удовиченко І.В. 334067 
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