ВІДДІЛ ОСВІТИ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н А К А З
__02.12.2015_________________

м. Первомайськ

№ 294-аг

Про підсумки районного туру
Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2016»
На

виконання

наказу

департаменту

освіти,

науки

і

молоді

облдержадміністрації від 14.10.2015 року № 173 «Про проведення І (районного),
ІІ (обласного) турів ХХІ всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016»,
наказу відділу освіти райдержадміністрації від 06.11.2015 року № 286-аг «Про
проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» з 23 по 27
листопада 2015 року на базі РМК, Підгороднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся
районний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016». Конкурс
проходив у 3 номінаціях: «Англійська мова», «Математика», «Історія». У
професійних

змаганнях

взяли

участь

5

педагогів,

які

представили

Кінецьпільську, Софіївську, Лисогірську №1, Кумарівську, Підгороднянську
ЗОШ І-ІІІ ступенів:
Некрасова М.В., учитель англійської мови Кінецьпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
спеціаліст першої категорії;
Гоцуляк О.П, учитель математики Підгороднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
спеціаліст;
Гарбуз О.І., учитель історії Софіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, спеціаліст вищої
категорії;
Бєлєнцова О.В., учитель історії Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, спеціаліст
ІІ категорії;

Пукас Л.С., учитель історії Кумарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, спеціаліст другої
категорії.
Учасники конкурсу

представили на розгляд журі матеріали, які включали,

зокрема, опис досвіду роботи і його презентацію, розробки уроків з повним
дидактичним забезпеченням. Аналіз конкурсних матеріалів свідчить, що учителі
здійснили науково-теоретичне обґрунтування основної ідеї досвіду, розкрили
технологічне

підґрунтя

її

реалізації,

форми,

методи,

прийоми,

які

використовують у практичній діяльності, розробили конспекти уроків в системі
особистісно орієнтованого навчання, створили персональні блоги. Аналіз
відкритих уроків, проведених учасниками конкурсу в номінації «Історія» у
Підгороднянській ЗОШ, дозволяє зробити висновок про те, що учитель Гарбуз
О.І. зумів забезпечити мотивацію навчання, комфортне освітнє середовище для
школярів, правильно дібрав зміст уроку, що, в свою чергу, позитивно вплинуло
на результативність заняття. Учителі Бєлєнцова О.В. і Пукас Л.С. доцільно
використали мультимедійні технології, що сприяло візуалізації засвоєння нових
знань.
На підставі вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1.

Відзначити високий організаційний рівень проведення районного туру

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016», забезпечений педагогічним
колективом Підгороднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Красуцька О.Л.,
заступник директора Жигалюк Н.І.).
2.

Відзначити системну роботу керівників Кінецьпільської ЗОШ І-ІІІ

ступенів (директор Кравцова Н.М., заступник директора Бурдейна Л.В.),
Підгороднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Красуцька О.Л., заступник
директора Жигалюк Н.І.), Софіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Поліщук
І.І., заступник директора Руда Т.В.), Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
(директор Кириленко В.Ю., заступник директора Царан Л.В.), Кумарівської
ЗОШ

І-ІІІ

ступенів

Добровольська Н.Г.)

(директор

Хайсина

Л.В.,

заступник

директора

по залученню педагогів до професійних конкурсів,

самоосвітньої діяльності, поширення ППД.

Затвердити рішення журі про присудження місць учасникам конкурсу в

3.

номінації «Історія» (додаток №1).
Нагородити переможців і учасників районного туру Всеукраїнського

4.

конкурсу

«Учитель

року

–

2016»

грамотами

відділу

освіти

райдержадміністрації.
РМК (завідуюча Бірюкова О.В.):

5.

5.1. Надати звітну інформацію про проведення І туру конкурсу в ОІППО до 07
грудня 2015 року.
5.2. Забезпечити підготовку матеріалів переможців районного туру конкурсу та
своєчасне надходження їх до оргкомітету обласного туру конкурсу.
5.3. Забезпечити участь переможців районного туру конкурсу у відбірковому
етапі обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016».
5.4. Поширювати продуктивний педагогічний досвід учасників районного туру
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» серед педагогів району.
Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу РМК Бірюкову

6.
О.В.

В.о. начальника відділу освіти
Бірюкова
4-25-74

Н. П. Мірянова

Додаток №1
до наказу відділу освіти Первомайської
райдержадміністрації
від 02.12. 2015 р. № 294-аг
Номінація «Історія»
І місце – Гарбуз Олег Іванович, учитель Софіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
ІІ місце – Бєлєнцова Олена Володимирівна, учитель Лисогірської ЗОШ
І-ІІІ ступенів №1.
ІІІ місце – Пукас Леся Сергіївна, учитель Кумарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
В. о. начальника відділу освіти

Н. П. Мірянова

