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від и+£>гги>и> 2020 р. Чернігів №  УЗ

Про підсумки фінального етапу 
другого туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -  2020»

Н а виконання наказів Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації від 02.09.2019 №  262 «Про організацію та 
проведення першого і другого турів всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -  2020», від 30.01.2020 № 4 1  «Про підсумки відбіркового та 
проведення фінального етапів другого туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -  2020» 12 - 14 лю того 2020 року відбувся фінальний етап 
другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2020»
(далі -  Конкурс) у номінаціях «Зарубіжна література», «Історія», «Початкова 
освіта», «Хімія», «Образотворче мистецтво».

У фінальному етапі другого туру Конкурсу взяли участь 23 педагоги із 
закладів загальної середньої освіти: міст обласного підпорядкування -  7, 
районів -  4, о б ’єднаних територіальних громад - 1 2 .

Серед учасників Конкурсу 10 педагогів мають кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст вищої категорії», 8 -  «спеціаліст першої категорії», 
4 -  «спеціаліст другої категорії», 1 -  «спеціаліст», 1 -  педагогічне звання 
«учитель-методист», 3 -  «старший учитель».

Під час Конкурсу проведено випробування «Проект» у номінаціях 
«Початкова освіта», «Образотворче мистецтво»; «М айстер-клас» 
у номінації «Зарубіжна література»; «М етодичний практикум» -  у номінації 
«Історія»; «Хімічний експеримент» -  у номінації «Хімія». Конкурсне 
випробування «Урок» проводилося для учасників усіх номінацій.

У конкурсному випробуванні «Проект» учителі початкових класів 
продемонстрували вміння проектувати дослідницько-пош укову діяльність 
учнів, учителі образотворчого мистецтва -  культурно-освітню  діяльність,



враховуючи її актуальність та значимість в умовах розвитку Нової 
української школи. Творчий підхід у розробленні проектів презентувала 
Демьяненко Інна, вчитель початкових класів Борзнянської загальноосвітньої 
школи 1-І 11 ступенів імені Христини Алчевської Борзнянської міської ради 
Чернігівської області.

Учасники номінації «Зарубіжна література» адаптували власну 
педагогічну ідею до специфіки навчальних тем та  вікових особливостей 
учнів під час конкурсного випробування «М айстер-клас». Професійну 
компетентність та майстерність щодо ефективного використання методів і 

прийомів організації освітньої діяльності показала Пилипенко Лариса, 
вчитель Дроздівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
Куликівської селищ ної ради.

У конкурсному випробуванні «М етодичний практикум» учителі історії 
проводили фрагменти уроків із застосуванням сучасних методів та прийомів 
організації навчання. Симоненко Юлія, вчитель Прохорської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Комарівської сільської ради 
Борзнянського району Чернігівської області, виявила вміння аргументовано 
визначати та характеризувати події й явищ а в контексті історичних процесів.

Під час проведення конкурсного випробування «Хімічний 
експеримент» педагоги виконували експериментальні завдання у лабораторії 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 
Досконале володіння технікою  хімічного експерименту показала 
Логвин Ольга, вчитель Козелецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№  2 Козелецької селищ ної ради Козелецького району Чернігівської області.

У конкурсному випробуванні «Урок» педагоги продемонстрували 
спрямованість на формування предметних та ключових компетентностей 
учнів, творчий підхід до використання сучасних освітніх технологій. 
Інноваційністю та креативністю вирізнялися уроки Герасименко Олесі, 
вчителя початкових класів Прилуцької гімназії №  5 
імені Віктора А ндрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської 
області, Алісеєнка Андрія, вчителя хімії Чернігівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №  7 Чернігівської міської ради Чернігівської області, 
Борової Лю дмили, вчителя зарубіжної літератури Чернігівського колегіуму 
№  1 1 Чернігівської міської ради Чернігівської області, Лузан Юлії, вчителя 
історії Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №  24 
Чернігівської міської ради Чернігівської області та Ф едотова Андрія, вчителя 
образотворчого мистецтва Березнянського опорного закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів М енської районної ради Чернігівської області.



На підставі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, 
одержаних учасниками під час конкурсних випробувань фінального етапу 
другого туру Конкурсу та відповідно до рішення журі

н а к а з у ю :

1. Визнати переможцями другого туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -  2020», нагородити дипломами та грошовими преміями у 
розмірі 3730 гривень

Борову Лю дмилу, вчителя зарубіжної літератури Чернігівського 
колегіуму №  1 1 Чернігівської міської ради Чернігівської області,

Лузан Ю лію, вчителя історії Чернігівської загальноосвітньої школи 
1-ІII ступенів №  24 Чернігівської міської ради Чернігівської області,

Герасименко Олесю, вчителя початкових класів Прилуцької гімназії № 5  
імені Віктора Андрійовича Затолокіна П рилуцької міської ради Чернігівської
області,

А лісеєнка Андрія, вчителя хімії Чернігівської загальноосвітньої школи 
1-І 11 ступенів №  7 Чернігівської міської ради Чернігівської області,

Ф едотова Андрія, вчителя образотворчого мистецтва Березнянського 
опорного закладу загальної середньої освіти 1-ІII ступенів М енської районної 
ради Чернігівської області.

2. Відзначити дипломами лауреатів другого туру всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року -  2020» та нагородити грошовими преміями у 
розмірі 1865 гривень

у номінації  «Зарубіжна література»

Бредихіну Ю лію, вчителя Комунального закладу «Х оробицький ліцей» 

Городнянської районної ради Чернігівської області,

Пилипенко Ларису, вчителя Дроздівського закладу загальної середньої освіти 
1-І І ступенів Куликівської селищ ної ради,

Сердю к Віту, вчителя Гурбинської загальноосвітньої школи 1-І 11 ступенів 
Срібнянської селищ ної ради Чернігівської області,

Скляра Сергія, вчителя Сиволозької загальноосвітньої школи 1-І 11 ступенів 
Плисківської сільської ради Чернігівської області;



у номінації  «Історія»
Ляха Олександра, вчителя Корю ківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №  І Корюківської міської ради Чернігівської області,

Плотникову Валентину, вчителя Комунального закладу «Городнянський 
ліцей №  2» Городнянської міської ради Чернігівської області,

Стащ енка Юрія, вчителя Носівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№  4 Носівської міської ради Чернігівської області,

Симоненко Ю лію, вчителя Прохорської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Комарівської сільської ради Борзнянського району
Чернігівської області;

у номінації  «Початкова освіта»
Геращ енко Валентину, вчителя Новобілоуського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Новобілоуської сільської ради Чернігівського району 
Чернігівської області,

Д ем ’яненко Інну, вчителя Борзнянської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів імені Христини А лчевської Борзнянської міської ради 

Чернігівської області,

Закревську Д ар ’ю, вчителя Чернігівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №  19 Чернігівської міської ради Чернігівської області,

Захарченко Ганну, вчителя М енського опорного закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів імені Г. Г. Ш евченка М енської міської ради М енського 
району Чернігівської області;

у номінації  «Хімія» <
Деревянко Віталіну, вчителя Прилуцької гімназії №  5 
імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської 
області,

Логвин Ольгу, вчителя Козелецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№  2 Козелецької селищ ної ради Козелецького району Чернігівської області,

М арундик Тамару, вчителя Курінського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дош кільний навчальний 
заклад» Бахмацької районної ради Чернігівської області,

Силенка Миколу, вчителя Комунального закладу «Вихвостівська гімназія» 
Городнянської районної ради Чернігівської області;



у номінації  «Образотворче мистецтво»
Гладиш Валентину, вчителя Чернігівського колегіуму № 1 1  Чернігівської 

міської ради Чернігівської області,

Лапко Ірину, вчителя Володьководівицької загальноосвітньої школи 
1-І 11 ступенів Носівської міської ради Чернігівської області.

3. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К. Д. Ушинського (ректор А. Заліський):

3.1 Забезпечити організаційно-методичний супровід підготовки 
переможців другого туру Конкурсу до участі в третьому турі 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2020», що буде проведено у 

квітні 2020 року.

3.2 Вивчити досвід роботи переможців другого туру Конкурсу та 
поширювати його серед педагогів закладів освіти області.

3.3 Відзначити працівників інституту, які брали активну участь в 
організації та проведенні другого туру Конкурсу.

4. Структурним підрозділам з питань освіти райдержадміністрацій, 
у порядку рекомендацій органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування:

4.1 Проаналізувати підсумки перш ого і другого турів Конкурсу, 
провести цілеспрямовану організаційно-методичну роботу щодо активізації 
участі педагогів та підвищення результативності.

4.2 Рекомендувати атестаційним комісіям врахувати результати участі 
вчителів у другому турі Конкурсу при встановленні кваліфікаційних
категорій та присвоєнні педагогічних звань.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
начальника Управління -  начальника відділу загальної середньої та

М икола КО Н О П А Ц ЬКИ Й


