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 26  грудня  2018 року                                                                  №   474 

 

Про підсумки першого  туру та 

участі  в обласному турі 

Всеукраїнського конкурсу  

“ Учитель року – 2019” 

 
На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 "Про 

Всеукраїнський конкурс "Учитель року", наказу ДОН КОДА від 01.10.2018 № 265 «Про 

проведення першого та другого турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019», 

наказу відділу освіти Васильківської РДА від 03.10.2018 № 378 «Про проведення першого 

туру Всеукраїнського конкурсу « Учитель року – 2019 », з метою виявлення і підтримки 

творчої праці вчителів, підвищення їхньої професійної компетентності та популяризації 

педагогічних здобутків  протягом листопада 2018 року був проведений перший 

(зональний) тур Конкурсу з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України. 

Конкурс "Учитель року-2019" проводився з таких номінацій: «Вчитель 

інклюзивного класу», «Географія», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька 

мова». 

Керівникам закладів освіти  району було доведено до відома умови проведення та 

наказ про проведення першого (районного) туру Всеукраїнського конкурсу.  

З урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України у період з 17 

вересня до 15 жовтня 2018 року педагоги району мали можливість зареєструватися на 

офіційній сторінці конкурсу у розділі «Реєстрація учасників» 

(https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-

2019/reyestraciya-uchasnikiv). 

У другому (обласному) турі Конкурсу, який  проводиться в очній формі в три 

етапи: відбірковий етап; демонстраційний урок та його самоаналіз; фінальний етап, взяли 

участь та стали лауреатами обласного етапу Конкурсу Засуха Роман Валерійович, 

вчитель предмету «Захист Вітчизни» Гребінківської гімназії у номінації «Захист 

Вітчизни», Угнівенко Світлана Анатоліївна, вчитель основ здоров’я  Гребінківської 

гімназії у номінації «Основи здоров’я»,  Красніков  Віталій Костянтинович, вчитель 

географії Погребівської філії Путрівського НВК у номінації «Географія». 

Усі учасники фахового конкурсу презентували свої матеріали з досвіду роботи та 

давали відкриті уроки членам журі конкурсу.  
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Аналізуючи питання участі та презентації досвідів педагогами закладів освіти у 

фаховому конкурсі з 2011 року, необхідно зазначити, що є педагогічні колективи закладів 

освіти, які протягом останніх п’яти років не беруть участі у даному конкурсі та не 

презентують фахову майстерність своїх педагогів. Осторонь цієї форми проведення 

методичної роботи стоять адміністрації наступних закладів освіти, а саме: НВК 

«Ковалівська гімназія», Пшеничнянського Барахтівського, Яцьківського, 

В.Ставського, Гвоздівського, Дзвінківського,  В.Солтанівського, В.Вільшанського, 

Мархалівського, Порадівського НВК, Застугнянської, Плесецької, Саливінківської 

ЗОШ І-Ш ст., В. Бугаївської, , Кожухівської, ЗОШ І-ІІ ст.  
Виходячи з вищесказаного,   

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відзначити адміністрації закладів освіти за результативну участь у конкурсі, а 

саме:  Гребінківської гімназії  та   Погребівської філії Путрівського НВК.  

2. Завідуючій районним методичним кабінетом  Андрикевич І.В.: 

2.1 Відзначити педагогів закладів освіти грамотами та подяками на святі 

працівників освіти у жовтні 2019 року, а саме: Засуху Романа Валерійовича, 

вчителя предмету «Захист Вітчизни» Гребінківської гімназії, Угнівенко Світлану 

Анатоліївну, вчителя  основ здоров’я  Гребінківської гімназії,  Краснікова  

Віталія  Костянтиновича, вчителя  географії Погребівської філії Путрівського 

НВК за участь та результативність в обласному турі Конкурсу.. 

3.  Вказати на незадовільну організацію роботи адміністраціям закладів освіти 

щодо участі педагогами у фаховому конкурсі: НВК «Ковалівська гімназія»,  

Пшеничнянського Барахтівського, Яцьківського, В.Ставського, 

Гвоздівського, Дзвінківського,  В.Солтанівського, В.Вільшанського, 

Мархалівського, Порадівського НВК, Застугнянської, Плесецької, 

Саливінківської ЗОШ І-Ш ст., В. Бугаївської, , Кожухівської, ЗОШ І-ІІ ст.  
4. Висловити подяку методистам районного методичного кабінету Красніковій 

В.В., Педченко В.В. за підготовку та надання методичної допомоги у підготовці 

конкурсантів до обласного туру. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу районним 

методичним кабінетом Андрикевич І.В.  

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                     О.СУКЕННІКОВ 

             

 

 

 

Ознайомлені: 

 Андрикевич І. 

Даний наказ направлений по закладам освіти через мережу Інтернет на електронні 

скриньки  закладів освіти. 

 


