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 19  грудня  2019 року                                                                  №   316 

 

Про підсумки першого  туру та участі  

в обласному турі Всеукраїнського 

конкурсу “ Учитель року – 2020” 

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

Всеукраїнський конкурс "Учитель року", наказу ДОН КОДА від 11.09.2019 № 224 «Про 

проведення першого та другого турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020», 

наказу відділу освіти Васильківської РДА від 22.10.2019 № 268 «Про проведення першого 

туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020», з метою виявлення і підтримки 

творчої праці вчителів, підвищення їхньої професійної компетентності та популяризації 

педагогічних здобутків протягом листопада 2019 року був проведений перший (зональний) 

тур Конкурсу з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України. 

Конкурс "Учитель року-2020" проводився з таких номінацій: «Зарубіжна література», 

«Історія», «Образотворче мистецтво», «Початкова освіта», «Хімія». 

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 16 

вересня до 6 жовтня 2019 року педагоги району мали можливість зареєструватися на 

офіційній сторінці конкурсу у розділі «Реєстрація учасників». 

Після закінчення реєстрації до першого етапу було допущено наступних педагогів, а 

саме: 

- Номінація «Зарубіжна література» -  Ведмеденко Ярослава Валентинівна, 

вчитель Гребінківської гімназії; Іванченко Наталія Миколаївна, вчитель 

Погребівської філії; Долгінінська Ірина Юріївна, вчитель Здорівського НВК. 

- Номінація «Історія» - Горна Ліна Петрівна, вчитель Гребінківської гімназії. 

- Номінація «Початкова освіта» - Черниш Наталія Вадимівна, вчитель 

Глевахівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

- Номінація «Хімія» - Мурашко Алла Василівна, вчитель Глевахівської ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

Вищеназвані педагоги протягом листопада місяця брали участь у визначених КНЗ  

КОР  КОІПОПК зонах районного зонального туру. 

 

 

 



 

У  другому (обласному) турі Конкурсу взяла участь та стала лауреатом  обласного 

етапу Конкурсу Ведмеденко Ярослава Валентинівна, вчитель зарубіжної літератури 

Гребінківської гімназії у номінації «Зарубіжна література». Інші учасники в обласному етапі 

участі не брали. 

Аналізуючи питання участі та презентації досвідів педагогами закладів освіти у 

фаховому конкурсі з 2018 року, необхідно зазначити, що є педагогічні колективи закладів 

освіти, які протягом останніх трьох 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:  Дослідницька 

ЗОШ, Калинівський НВК  №1, Барахтівський НВК, В.Вільшанський НВК, 

В.Новоселицький НВК, Данилівська ЗОШ, Застугнянська ЗОШ, Іванковичівський 

НВК, Кодаківська ЗОШ, Крушинська ЗОШ, Ксаверівська ЗОШ, Лосятинська ЗОШ, 

Малосолтанівська ЗОШ, Мархалівський НВК, Митницький НВК, Плесецька ЗОШ, 

Саливінківська ЗОШ, Тростинський НВК, Яцьківський НВК, Великобугаївський НВК, 

Великосолтанівський НВК, Гвоздівський НВК, Дзвінківський НВК, Кожухівська ЗОШ, 

Порадівська  НВК,    

Виходячи з вищесказаного,   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відзначити адміністрації закладів освіти за участь у конкурсі педагогів, а саме: 

Погребівської філії Путрівського НВК, Глевахівської ЗОШ, Здорівського НВК.  

2. Відзначити адміністрацію Гребінківської гімназії  за результативну участь у 

конкурсі.  

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

3.1 Відзначити педагогів закладів освіти грамотами та подяками на святі 

працівників освіти у жовтні 2020 року, а саме: Ведмеденко Ярославу Валентинівну, 

вчителя предмету «Зарубіжна література» Гребінківської гімназії, за участь та 

результативність в обласному турі Конкурсу та учасників районного туру Конкурсу - 

Іванченко Наталію Миколаївну, вчителя Погребівської філії; Долгінінську Ірину 

Юріївну, вчителя Здорівського НВК, Горну Ліну Петрівну, вчителя Гребінківської 

гімназії, Черниш Наталію Вадимівну, вчителя Глевахівської ЗОШ І-ІІІ ст., Мурашко 

Аллу Василівну, вчителя Глевахівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

4.  Вказати на незадовільну організацію роботи вищеназваним адміністраціям закладів 

освіти щодо участі педагогами у фаховому конкурсі. 

5.  Висловити подяку методистам районного методичного кабінету Андрикевич І.В., 

Педченко В.В., Красніковій В.В., Сперкач Т.Г. за підготовку та надання методичної 

допомоги у підготовці конкурсантів до районного (зонального) та обласного турів. 

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. 

 


