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НАКАЗ 
 

від 20  грудня 2017 року             смт. Підволочиськ                               № 260 - од 

 

Про підсумки районного 

туру всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року - 2018» 

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

всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення про всеукраїнсь-

кий конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 1995 р. № 638 та наказу Міністерства освіти і науки від 19.06.2017 

№866 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018», наказу 

управління освіти і науки від 18.10.2017 №298 «Про організацію та проведення все-

українського конкурсу «Учитель року – 2018»,наказу відділу освіти від 18.10.2017 р. 

№298 «Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-

2018», відповідно до розпорядження голови Підволочиської районної державної ад-

міністрації №367-од від 07.12.2017 року «Про підсумки проведення районного туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018», з метою виявлення і підтримки 

творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності та популяризації пе-

дагогічних здобутків, протягом грудня 2017 року було проведено районний тур кон-

курсу у номінаціях «Українська мова та література», «Фізика», «Фізична культура», 

«Німецька мова», у якому взяли участь 6 педагогічних працівників по одному вчите-

лю з фізики, фізичної культури, двоє-української мови та літератури, німецької мови. 

На відбірковий етап Конкурсу надійшли матеріали з Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст, Пі-

дволочиської гімназії імені І.Франка, Кам янківської, Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст, НВК 

«Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст. -ДНЗ», Хмелиськівської ЗОШ І-ІІ ст.  

Конкурс складався з трьох етапів: проведення уроку у запропонованому кла-

сі,представлення практичної роботи,аналізу матеріалів з досвіду роботи.  Результа-

ти випробувань показали високий рівень професійності, креативності, творчого поте-

нціалу учасників. 

Журі відмітило достатній рівень володіння учителями сучасними технологі-

ями,обізнаність учасників конкурсу із вимогами до рівня викладання предметів, 

вимогами державних стандартів. 

На підставі матеріалів оргкомітету та рішень фахових журі Конкурсу «Учитель 

року – 2018» переможцем районного туру в номінації «Фізика» став Муляр Б.І. (Під-

волочиська гімназія імені І.Франка). 
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Борис Іванович працює над проблемою «Розвиток дослідницької та експериме-

нтальної діяльності учнів на уроках фізики на основі сучасної цифрової техніки». 

Вчитель відзначається високим рівнем професіоналізму, добре володіє сучас-

ними освітніми технологіями і методами викладання фізики на уроках. Працює твор-

чо, вміло поєднує традиційні методи з нестандартними інноваційними формами робо-

ти. 

Інформаційно-комп’ютерні технології, мультимедійні презентації вчитель ви-

користовує як під час уроків, так і в позаурочній діяльності, що вносить елементи не-

стандартності й підвищує інтерес до вивчення фізики, науково-дослідницької роботи, 

допомагає дітям адаптуватися в інформаційному просторі, формувати інформаційну 

культуру. Свої уроки вчитель моделює відповідно до сучасних вимог. 

Вміло залучає учнів до різних видів творчої діяльності: олімпіад, конкурсів, на-

уково-дослідницької та експериментальної роботи у франківському науковому братс-

тві гімназії, є керівником секції фізики Тернопільського територіального відділення 

МАН України. Під час яких використовує цифрову лабораторію «Архімед». Добива-

ється результативності: його учні є переможцями ІІ етапу і учасниками ІІІ етапу 

олімпіад з фізики, переможцями ІІ етапу і учасниками ІІІ етапу Всеукраїнського кон-

курсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, лауреатами ІV і V 

Всеукраїнської виставки-фестивалю «Обдаровані діти України».  

Призер загальнонаціонального конкурсу зі створення електронних освітніх ре-

сурсів у номінації « Фізика».  

Переможцем конкурсу в номінації «Німецька мова» стала вчитель німецької 

мови Швачук Наталія Петрівна (Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст.).  

Працює над проблемою «Використання інтерактивних технологій навчання на 

уроках іноземної мови як передумова успіху творчої особистості учня». 

Провідні ідеї її творчого підходу до праці: зацікавлення учнів навчальним ма-

теріалом і процесом оволодіння ним та раціоналізації навчальної діяльності учнів. Ре-

алізує ці ідеї такими методами: словесним, наочним, практичним, проблемним, дослі-

дницьким. Насамперед звертає увагу на розвиток пізнавального інтересу учнів. Пра-

цює з обдарованими дітьми, щорічно її учні стають призерами районних  олімпіад з 

німецької мови, інтелектуальних турнірів та конкурсів: Гринвіч, Пазл, знавців англій-

ської мови. 
Шапочка Марія Володимирівна,вчитель української мови та літератури НВК 

«Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ»,переможець конкурсу в номінації «Українська мова 

та література». Працює над проблемою «Формування ключових компетентностей 

школярів на уроках української мови та літератури шляхом використання інновацій-

них технологій». 

Провідна ідея досвіду полягає у використанні сукупності технологій навчання 

української словесності, що сприяють розвитку ключових компетенцій, творчих здіб-

ностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у сучасних 

школярів. Мета досвіду: забезпечення компетентнісного підходу у навчанні українсь-

кої мови і літератури в умовах технологізації освіти, формування в учнів здатності 

знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях. 

Марія Володимирівна очолює шкільне методичне об'єднання вчителів-

словесників, член творчої групи. Ділиться своїм досвідом на семінарах, творчих гру-

пах, на засіданнях «Школа молодого вчителя». Займається видавничою діяльністю. 

Значну увагу вчитель приділяє роботі з обдарованою молоддю. Учні Шапочки 

М.В. є неодноразовими переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
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олімпіади з української мови та літератури,конкурсів знавців рідної мови імені П. 

Яцика, мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка. 

Учителі-переможці активно долучаються до проведення методичної роботи як 

керівники різноманітних методичних структур – методичних об'єднань, засідань шкіл 

молодого вчителя, педагогічної майстерності тощо. 

Належну роботу по організації та підготовці конкурсантів провели працівники 

методичного кабінету Сакевич Г.Р, Петрунів Г.Г., Гладич М.М, Дрейко С.М, керівни-

ки Підволочиської гімназії імені І. Франка (Худо Н.І.), Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. 

(Добрунова М.А.), Кам янківської (Кучеравенко О.П.), НВК «Іванівської ЗНЗ І-ІІІ ст.-

ДНЗ» (Хлистун Л.І.), Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст. (Козловська Г.А.), Хмелиськівської 

ЗОШ І-ІІ ст.(Кирилів С.З.). 

Розглянувши матеріали оргкомітету та фахових журі районного туру Всеукра-

їнського конкурсу «Учитель року-2018» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити підсумки проведення районного туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2018» за результатами протоколів оргкомітету та фахових журі.  

2. Присвоїти звання «Учитель року – 2018» та вручити грамоти відділу освіти і 

грошові премії переможцям конкурсу: 

Шапочці Марії Володимирівні, учителю української мови та літератури НВК 

«Іванівської ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ», 

Муляру Борису Івановичу,учителю фізики Підволочиської гімназії імені І. 

Франка, 

Швачук Наталії Петрівні, учителю німецької мови Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

3. Відзначити грамотами та грошовими преміями призерів та учасників район-

ного туру конкурсу: 

Панчука Андрія Євгеновича, учителя фізичної культури Підволочиської ЗОШ 

І-ІІІ ст., 

Крупу Тетяну Петрівну, учителя української мови та літератури Кам’янківської 

ЗОШ І-ІІІ ст., 

Марків Марію Несторівну, учителя німецької мови Хмелиськівської ЗОШ І-ІІ 

ст. 

4. Керівникам Підволочиської гімназії імені І. Франка (Худо Н.І.), Підволочи-

ської ЗОШ І-ІІІ ст. (Добруновій М.А.), Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст. (Козловській Г.А.), 

Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст. (Кучеравенко О.П.), НВК «Іванівської ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

(Хлистун Л.І.), Хмелиськівської ЗОШ І-ІІ ст. (Кирилів С.З.), Петрунів Г.Г., Гладич 

М.М, Дрейку С.М. оголосити подяку за добру організацію та підготовку учителів до 

участі в районному етапі конкурсу «Учитель року – 2018». 

5. Методичному кабінету:  

1) До 01.02.2018 року занести досвід роботи учителів-переможців та призерів 

районного туру конкурсу «Учитель року – 2018» у картотеку перспективного педаго-

гічного досвіду і сприяти його поширенню у педагогічних колективах. 

2) Протягом 2018 року практикувати обмін досвідом роботи вчителів-

переможців з педагогічними працівниками на семінарах-практикумах, засіданні мето-

дичних об’єднань. 
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3) До 26.12.2017 року висвітлити інформацію про підсумки районного туру 

Конкурсу «Учитель року – 2018» на сайті відділу освіти Підволочиської селищної ра-

ди. 

4) До 21.12.2017 року забезпечити своєчасне подання документів переможців 

районного туру для участі в ІІ (обласному) турі. 

5) Протягом грудня 2017 року-січня 2018 року надати методичну допомогу у 

фаховій підготовці переможців районного туру для участі в обласному етапі Конкусу. 

6) Проводити активну роботу по залученню вчителів у конкурсах педагогічної 

майстерності. 

6. Керівникам закладів загальної середньої освіти вчителі, яких не взяли участі 

у відповідних номінаціях конкурсу, активізувати роботу по підвищенню мотивації 

участі вчителів-предметників у всеукраїнському конкурсі «Учитель року» тощо. 

7. Контроль за виконанням даного наказу доручити головному спеціалісту від-

ділу освіти Беню Р.І. 

 

 

 
Сакевич Г.Р. 

 

Юрисконсульт    І.О. Витвицька  


