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Про проведення конкурсу  

на кращий дистанційний курс у 2019 році 
 

На виконання Комплексної програми розвитку освіти  

м. Харкова на 2018-2022 роки (п. 3.4.4.19. - «Організація та проведення 

учнівських та педагогічних творчих конкурсів, кубків, змагань за напрямом 

інформаційних та комунікаційних технологій»), з метою розвитку контенту 

системи дистанційного навчання «Доступна освіта» та залучення педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти міста до запровадження 

у систему роботи технологій дистанційного навчання  
 

 

НАКАЗУЮ: 
 

 

1. Затвердити: 

1.1.  Положення про проведення конкурсу на кращий дистанційний курс 

серед учителів закладів загальної середньої освіти м. Харкова  

у 2019 році – далі Конкурсу (додаток 1). 

1.2.  Склад оргкомітету Конкурсу (додаток 2). 

2.  Оргкомітету Конкурсу: 

2.1.  Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 

методистів лабораторій комп’ютерних технологій в освіті управлінь освіти 

адміністрацій районів Харківської міської ради з питань проведення Конкурсу. 

До 04.02.2019 

2.2. Провести конкурс на кращий дистанційний курс серед учителів 

закладів загальної середньої освіти м. Харкова у два етапи: 

- І (районний) етап – з 06 лютого до 07 жовтня 2019 року; 

- ІІ (міський) етап – з 08 жовтня до 29 листопада 2019 року. 

3. Управлінням освіти адміністрацій районів Харківської міської ради, 

керівникам закладів загальної середньої освіти міського підпорядкування: 
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3.1. Інформувати педагогічних працівників підпорядкованих закладів 

загальної середньої освіти про проведення Конкурсу у 2019 році. 

До 29.01.2019 

3.2. Забезпечити проведення І (районного) етапу Конкурсу згідно 

із затвердженим цим наказом Положенням про проведення конкурсу на кращий 

дистанційний курс серед учителів закладів загальної середньої освіти м. Харкова 

у 2019 році. 

З 06.02.2019 до 07.10.2019 

3.3. Сприяти участі вчителів підпорядкованих закладів освіти у Конкурсі. 

З 06.02.2019 по 29.11.2019 

4. Надати до Науково-методичного педагогічного центру Департаменту 

освіти інформацію про проведення І (районного) етапу та заявки на участь                         

у ІІ (міському) етапі Конкурсу. 

До 07.10.2019 

 

5. Методисту Науково-методичного педагогічного центру Войтенку Є.О. 

розмістити цей наказ на сайті Департаменту освіти.  

До 22.01.2019 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти Віцько О. В. 

 

 

 

Директор Департаменту освіти                                        О.І. Деменко 
 

 

 

З наказом ознайомлені 

 

 

 

Віцько О.В. 

Войтенко Є.О.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шустакова 725 34 40 


