УКРАЇНА

Ч Е Р Н ІГ ІВ С Ь К А О Б Л А С Н А Д Е Р Ж А В Н А А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
віл Ж

сіг-шл- 2020 р.

Чернігів
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№

Про підсумки відбіркового
т а проведення ф інального ет апів
другого т уру всеукраїнського конкурсу
«Учит ель рок у - 2020»
На

виконання

наказу

У правління

освіти

і

науки

Чернігівської

облдерж адміністрації від 02.09.2019 № 2 6 2 «Про організацію та проведення
першого і другого турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020»
упродовж 21-23 січня 2020 року проведено відбірковий етап другого туру
всеукраїнського

конкурсу

«Учитель

року

-

2020»

(даті

-

Конкурс)

у номінаціях «Зарубіж на література», «Історія», «П очаткова освіта», «Хімія»,
«О бразотворче мистецтво».
У відбірковому етапі другого туру Конкурсу взяли участь 50 учителів:
23 - із закладів загальної середньої освіти районів та міст області, 26 - із
закладів освіти о б ’єднаних територіальних громад, 1 - із закладу освіти
обласного підпорядкування.
Учасники Конкурсу змагалися у таких конкурсних випробуваннях:
«Тестування», «П рактична робота», «М етодичний практикум» - у номінаціях
«Зарубіжна

література»

та

«О бразотворче

мистецтво»;

«Тестування»,

«Практична робота», «М етодичний експромт» - у номінаціях «Історія» та
«Початкова

освіта»;

«Контрольна

робота»,

«П рактична

робота»,

«М етодичний практикум» - у номінації «Хімія».
Під час тестування та контрольної роботи оціню вався рівень знаннєвої
складової

професійної

компетентності

вчителів,

методики

викладання

предмета, загальної педагогіки та психології.
Конкурсне випробування «П рактична робота» вклю чало проведення
фрагментів уроків, під час яких учителі зарубіж ної літератури показали
педагогічну майстерність із проведення аналізу та інтерпретації поетичного
тексту; вчителі історії - вміння визначати основні тенденції історичного
періоду, складові історичних процесів, подій та відображ ати їх графічно;

вчителі хімії -

вміння організовувати дослідницько-пош укову діяльність

учнів. Учителі початкових класів аналізували педагогічні ситуації та обирали
оптимальні

шляхи

їх

виріш ення;

учителі

образотворчого

мистецтва

демонстрували майстерність володіння методикою ведення педагогічного
малю нка та вправності його виконання.
У конкурсному випробуванні «М етодичний
зарубіжної літератури,

образотворчого

мистецтва

практикум»
й

учителі

хімії презентували

інф ормаційно-комунікаційну компетентність та вміння використовувати в
освітньому процесі сучасні методи, прийоми, форми і засоби навчання, в
тому числі й освітні інтернет-сервіси та платформи.
Учасники номінацій «Історія» та «П очаткова освіта» демонстрували
вміння адаптувати власну педагогічну ідею до специфіки навчальних тем та
вікових особливостей учнів у конкурсному випробуванні «М етодичний
експромт».
На

підставі

рейтингу,

укладеного

за

загальною

кількістю

балів,

одержаних учасниками під час конкурсних випробувань відбіркового етапу
Конкурсу, відповідно до ріш ення журі другого туру К онкурсу
наказую:
1.

Визнати учасниками фінального етапу другого туру всеукраїнського

конкурсу «Учитель року - 2020» педагогічних працівників:
Борову Л ю дмилу

у ном інації «Зарубіж на література»
М иколаївну, вчителя Чернігівського колегіуму № 11

Чернігівської міської ради Чернігівської області,
Бредихіну Ю лію М иколаївну, вчителя Х оробицької

загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів Городнянської районної ради Чернігівської області,
Пилипенко Л арису Віталіївну, вчителя Д роздівського закладу загальної
середньої освіти І-ІІ ступенів К уликівської селищ ної ради,
Сердю к

Віту

Іванівну,

вчителя

Гурбинської

загальноосвітньої

школи 1-ІII ступенів С рібнянської селищ ної ради Ч ернігівської області,
Скляра

Сергія

Ю рійовича,

вчителя

С иволозької

загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів Плисківської сільської ради Ч ернігівської області;
Лузан

Ю лію

у ном інації «Історія»
Вікторівну,
вчителя
Чернігівської

загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 24 Чернігівської міської ради Чернігівської області,
Л яха О лександра Володимировича, вчителя К орю ківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1 Корю ківської міської ради Чернігівської області,
П лотникову

Валентину

«Городнянський
області,

ліцей

Володимирівну,
№ 2»

вчителя

Городнянської

комунального

міської ради

закладу

Ч ернігівської

Стащ енка

Ю рія

А натолійовича,

вчителя

Н осівської

загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 4 Н осівської міської ради Ч ернігівської області,
С имоненко Ю лію Володимирівну, вчителя П рохорської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Комарівської сільської ради Борзнянського району
Чернігівської області;
у ном інації «П очаткова освіта»
Геращ енко Валентину Іванівну, вчителя Н овобілоуського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Н овобілоуської сільської ради Чернігівського
району Чернігівської області,
Герасименко Олесю А натоліївну,

вчителя

П рилуцької

гімназії

№ 5

імені В іктора А ндрійовича Затолокіна П рилуцької міської ради Чернігівської
області,
Д ем ’яненко

Інну

Віталіївну, вчителя

Борзнянської

загальноосвітньої

ш коли І-ІІІ ступенів імені Х ристини А лчевської Борзнянської районної ради
Чернігівської області,
Закревську Д ар ’ю

Сергіївну, вчителя

Ч ернігівської

загальноосвітньої

ш коли І-ІІІ ступенів № 19 Ч ернігівської міської ради Ч ернігівської області,
Захарченко Ганну Іванівну, вчителя М енського опорного закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Т. Г. Ш евченка М енської міської ради
М енського району Чернігівської області;
А лісеєнка

Андрія

у ном інації «Х імія»
Івановича, вчителя Чернігівської

загальноосвітньої

ш коли І-ІІІ ступенів № 7 Чернігівської міської ради Чернігівської області,
Д еревянко Віталіну Сергіївну, вчителя П рилуцької гімназії № 5 імені Віктора
А ндрійовича Затолокіна П рилуцької міської ради Чернігівської області,
Л огвин

О льгу

Володимирівну,

вчителя

Козелецької

загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 2 К озелецької селищ ної ради Козелецького району
Чернігівської області,
М арундик Тамару Іванівну,

вчителя

К урінського

навчально-виховного

комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дош кільний
навчальний заклад» Бахмацької районної ради Чернігівської області,
Силенка М иколу Івановича, вчителя комунального закладу «Вихвостівська
гімназія» Городнянської районної ради Чернігівської області;
Гладиш

у ном інації «О бразотворче м истецтво»
Валентину Д митрівну, вчителя Чернігівського

колегіуму № 11

Ч ернігівської міської ради Ч ернігівської області,
Лапко Ірину Володимирівну, вчителя В олодьководівицької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Н осівської міської ради Чернігівської області,
Ф едотова .Андрія А натолійовича, вчителя Березнянського опорного закладу
загальної

середньої

Чернігівської області.

освіти

І-ІІІ

ступенів

М енської

районної

ради

2. Провести фінальний етап другого туру Конкурсу 12-14 лю того
2020 року на базі

Чернігівського

обласного

інституту післядипломної

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського.
3. Керівникам
райдерж адміністрацій,

структурних
у

підрозділів

порядку

із

рекомендації

питань

освіти

керівникам

органів

управління освітою органів місцевого самоврядування забезпечити участь
педагогічних працівників у ф інальному етапі другого туру Конкурсу.
4. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної
освіти імені К. Д. Уш инського (ректор А. Заліський) забезпечити створення
належних умов для проведення фінального етапу другого туру Конкурсу.
5. Урочисте відзначення переможців і лауреатів другого туру Конкурсу
провести

14 лю того

2020

року

на

базі

комунального

позаш кільного

навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва.
6. Затвердити план заходів щодо підготовки та проведення урочистого
відзначення переможців і лауреатів другого туру Конкурсу (додається).
7. Комунальному позаш кільному навчальному закладу Ч ернігівському
обласному Палацу дітей та ю нацтва (директор І. М ельниченко) забезпечити
створення

належних

умов

для

проведення

урочистого

відзначення

переможців і лауреатів другого туру Конкурсу.
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
начальника Управління - начальника
корекційної освіти О. Соронович.

відділу

загальної

середньої

та

М икола КОН ОПА ЦЬКИЙ

