
   

 
УКРАЇНА 

 ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 
 

 

НАКАЗ 
 

від   17  грудня   2019  року                                                                      № 242 - од 

 

Про підсумки  І туру  

всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2020» 

 

 

На виконання Указу Президента України від 29.06.1995 № 489 «Про все-

український конкурс «Учитель року», відповідно до Положення про всеукраїн-

ський конкурс «Учитель року» в редакції постанови Кабінету Міністрів Украї-

ни від 16.05.2018  № 370, наказу МОН України від 10.06.2019 № 798 «Про про-

ведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020», наказу  управління 

освіти і науки Тернопільської  обласної державної адміністрації від 11.11.2019 

№ 265-од «Про визначення зон І туру та умови  проведення ІІ туру всеукраїнсь-

кого конкурсу «Учитель року – 2020» (далі Конкурс), листа МОН України «Про 

умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» 

від  23.08.2019 №1/11-7730» , наказу відділу освіти від 14.11.2019 р. №207-од 

«Про проведення І туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2020», та 

враховуючи результати добровільної реєстрації учасників на офіційній сторінці 

Конкурсу , з метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення 

їх професійної майстерності та популяризації педагогічних здобутків,  

 на базі Підволочиської гімназії імені І.Франка відбувся І (зональний) тур все-

українського конкурсу «Учитель року-2020» в номінації «Початкова освіта». 

Відповідно до умов проведення,Конкурс передбачав реєстрацію на плат-

формі МОНУ. До оргкомітету конкурсу в номінації  «Початкова освіта» подано 

4 заявки із закладів освіти,зокрема: Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. (Шуран І.В.), 

Підволочиської гімназії імені І.Франка (Кобильняк Н.В.), НВК «Оріховецький  

ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ» (Мотик Л.В.), НВК «Богданівський ЗНЗ І-ІІ ст. -ДНЗ»  

(Васильчук Г.П.). 

Конкурс передбачав такі випробування: «Методичний експромт», 

«Урок». 

Конкурсанти продемонстрували  високий  професійний та науково-

методичний рівень, ефективні шляхи розв’язання педагогічних проблем, над 

якими вони працюють. Оцінювалася доцільність методів та прийомів, майстер-

ність та ефективність їх використання. Вміння використовувати на уроці еле-



2 

менти кооперативного навчання,розвиток м` яких навичок в учнів (solff-skills), 

формування ключових та предметних компетентностей ,впровадження ігрових 

та діяльнісних підходів. На методичному експромті було взято до уваги влас-

ність педагогічній ідеї,меті,змісту навчання , вміння презентувати ,творчий під-

хід,цікаві форми роботи. 

 Відповідно до  наказу  управління освіти і науки Тернопільської  облас-

ної державної адміністрації від 11.11.2019 № 265-од «Про визначення зон І туру 

та умови  проведення ІІ туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»     

Старинська І.В.(Кам янківська ЗОШ І-ІІІ ст.), була учасником   зонального ета-

пу Конкурсу в номінації «Образотворче мистецтво»,який проходив на базі 

 Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст. 

         Кульбаба Т.І. (Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст), учасник   зонального туру Кон-

курсу в номінації «Історія»,який відбувся на базі Острівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

 Лацік Н.Я.(Підволочиська гімназія імені І.Франка) брала участь в Конкурсі    в 

номінації «Хімія» на базі Великобірківської ЗОШ І-ІІІ ст.ім.Балея. 

       Левицька Л.І. (Підволочиська гімназія імені І.Франка),  учасник Конкурсу в 

номінації «Зарубіжна література»,який проходив на базі Тернопільського кому-

нального центру науково-освітніх інновацій та моніторингу.  

         Журі відзначило високий професіоналізм учасників і готовність до засто-

сування стратегічних, інноваційних освітніх ідей. 

Належну роботу по організації та підготовці конкурсантів провели 

працівники методичного кабінету Г.Сакевич, В. Сеник, Ю. Мокрій, Л. 

Горалечко, Г.Петрунів, керівники ЗЗСО, зокрема: НВК «Богданівський ЗНЗ І-ІІ 

ст. -ДНЗ» (Вучкан Г.М.), Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст  (Кучеравенко О.П.), 

 Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст.(Козловська Г.А.), Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. 

(Добрунова М.А.), Підволочиської гімназії імені І.Франка (Коцій О.В.),НВК 

«Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст . -ДНЗ» (Кравчук Г.С.)   

 На підставі протоколів засідань фахових журі від 29.11.2019 р.№2 в но-

мінації «Образотворче мистецтво»,від 05.12.2019 р.№2 в номінації «Історія», 

«Хімія», спільного наказу відділу освіти Підволочиської селищної ради, 

наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 06.12.2019 

р.№226 

  

НАКАЗУЮ: 

1. Відповідно до  рішень  фахового  журі І (зонального) туру  конкурсу 

«Учитель року – 2020» в номінації «Початкова освіта» визнати переможцем та  

вручити грошову винагороду  вчителю початкових класів  Васильчук Г.П. 

(НВК «Богданівський ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ»). 

2. Присвоїти звання «Учитель року – 2020» та вручити грамоти відділу 

освіти і грошові премії переможцям конкурсу: 

    Старинській Інні Володимирівні, учителю образотворчого мистецтва   

Кам ’янківської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  

  Кульбабі Тарасу Ігоровичу, учителю історії  Качанівської  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

3. Відзначити грамотами   лауреатів та учасників  І туру конкурсу: 
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 Левицьку Л.І,учителя зарубіжної літератури Підволочиської гімназії іме-

ні І.Франка; 

Лацік Н.Я,учителя хімії Підволочиської гімназії імені І.Франка; 

Мотик Л.В,учителя початкових класів НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст.-

ДНЗ»; 

Шуран І.В,учителя початкових класів Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст; 

Кобильняк Н.В,учителя початкових класів Підволочиської гімназії 

 імені І.Франка. 

4. Відзначити цілеспрямовану роботу з виявлення і підтримки творчо 

працюючих учителів, педагогів-новаторів, сприяння у підвищенні ролі вчителя 

в суспільстві та престижності його професії   керівникам  НВК «Богданівський 

ЗНЗ І-ІІ ст. -ДНЗ» (Вучкан Г.М.), Підволочиської гімназії імені І.Франка (Коцій 

О.В.) Підволочиської 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 

«Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» (Кравчук Г.С.), 

5.Оголосити подяку завідувачу методичним кабінетом Г.Сакевич,  мето-

дистам  В.Сеник, Ю.Мокрій,  Л. Горалечко, Г.Петрунів  за добру організацію та 

підготовку учителів до участі в зональному  етапі конкурсу «Учитель року – 

2020 ». 

          6. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

          1) Активізувати роботу щодо залучення до участі у конкурсі вчителів, які 

мають відповідну результативність роботи та належну фахову підготовку. 

          2) Рекомендувати шкільним атестаційним комісіям урахувати результати 

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року –2020” у відповідності з пунктом 4.7 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 No 930 та зареєст-

рованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за No 1255/18550. 

        3) Забезпечити участь переможців І етапу конкурсу в обласному етапі 

Конкурсу. 

7. Методичному кабінету:  

1) До 01.01.2020  року занести досвід роботи учителів-переможців та при-

зерів  І туру конкурсу «Учитель року – 2020» у картотеку перспективного педа-

гогічного досвіду і сприяти його поширенню у педагогічних колективах. 

2) Протягом 2019 року практикувати обмін досвідом роботи вчителів-

переможців з педагогічними працівниками на семінарах-практикумах, засіданні 

методичних об’єднань. 

         3) Забезпечити вивчення педагогічного досвіду вчителів-переможців кон-

курсу через систему науково-методичної роботи та шляхом розміщення на сай-

ті відділу. 
          4) До  14.12.2019 року забезпечити своєчасне подання документів пере-

можців районного туру для участі в ІІ (обласному) турі. 

8.  Протягом грудня 2019 року - січня 2020 року надати методичну допо-

могу у фаховій підготовці переможців  І туру для участі в обласному етапі 

  конкурсу. 
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6) Проводити активну роботу по залученню вчителів у конкурсах педаго-

гічної майстерності. 

 7) Контроль за виконанням даного наказу доручити головному спеціаліс-

ту відділу освіти Беню Р. І. 

   
Галина  Сакевич   

 

Юрисконсульт    І. Витвицька  


