
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 

Зачепилівка 

16.12.2016                                                                  № 406 

 

Про підсумки І (районного) туру 

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року - 2017»   

 

         На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016 

№ 668 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року  - 2017», 

наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації від 15.11.2016 № 431 «Про проведення першого (районного, 

міського)   та другого (обласного) турів всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року  - 2017», наказів відділу освіти Зачепилівської районної державної 

адміністрації від 30.11.2016 № 372 «Про організацію проведення першого 

(районного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017», 

13.12.2016 № 392 «Про проведення заключного етапу першого (районного) 

туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017», відповідно до 

Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року, затвердженого 

постановою Кабінетів Міністрів України від 11.08.1995 № 638, керуючись 

статтею 6 Закону України «Про місцеві адміністрації», з метою популяризації  

кращих здобутків і професійної  майстерності відділом освіти проведено 

районний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017» у номінаціях: 

«Біологія», «Початкова освіта», «Інформатика». 

 До організаційного комітету районного туру конкурсу було подано 5 

пакетів матеріалів від учителів з п'яти загальноосвітніх навчальних закладів: 

Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Чернещинського 

навчально-виховного комплексу «ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ», Бердянського 

навчально-виховного комплексу «ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ», Орчицької 



загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Миколаївської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів.  

 Протягом листопада – грудня 2016 року оргкомітетом було 

організовано 4 етапи конкурсу: відкритий урок  (проведений  протягом  1-5 

грудня на базах  Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Леб'язької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів),    тестова контрольна робота 

(07.12.2016), оцінювання  педагогічного портфоліо та Інтернет-ресурсу 

учасників конкурсу (листопад-грудень), майстер-клас з презентації власного 

ефективного  педагогічного досвіду, розкриття власної системи роботи, 

педагогічних ідей, технологій, методик (15.12.2016). 

 Згідно рішення журі першого (районного) туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року 2017» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити грамотою відділу освіти Зачепилівської районної державної  

адміністрації та цінним подарунком абсолютного переможця першого 

(районного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017» Ажніну 

Ольгу Дмитрівну, учителя початкових класів Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради. 

2. Нагородити грамотою відділу освіти Зачепилівської районної державної  

адміністрації та цінним подарунком переможця першого (районного) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017» в номінації «Біологія» Лис 

Ольгу Анатоліївну, учителя біології  Чернещинського навчально-виховного 

комплексу «ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» Зачепилівської районної ради. 

3. Нагородити грамотою відділу освіти Зачепилівської районної державної  

адміністрації та цінним подарунком переможця першого (районного) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017» в номінації «Інформатика» 

Ковтуненко Марину Вікторівну, учителя Зачепилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради. 



4. Нагородити грамотою відділу освіти Зачепилівської районної державної  

адміністрації та цінним подарунком за ІІ місце в першому (районному) турі 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017» в номінації «Початкова 

освіта Мельник Тетяну Іванівну, учителя Бердянського навчально-виховного 

комплексу «ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» Зачепилівської районної ради. 

5. Нагородити грамотою відділу освіти Зачепилівської районної державної  

адміністрації та цінним подарунком за ІІІ місце в першому (районному) турі 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017» в номінації «Початкова 

освіта Філіппову Ольгу Валентинівну, учителя Орчицької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Зачепилівської районної ради. 

6. Методисту районного методичного кабінету Коломієць Л.В.: 

6.1. Направити до організаційного комітету другого (обласного) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017» документи переможців у 

номінаціях першого (районного) туру конкурсу  Ажніної О.Д., Лис О.А., 

Ковтуненко М.В. (м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 24, Комунальний вищий 

навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»). 

                  До 29.12.2016  

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача районним 

методичним кабінетом Корінну О.М. 

 

 

Начальник відділу освіти                 О.М. Зеленський 

 

 

  

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач РМК     О.М. Корінна 

Методист РМК     Л.В. Коломієць 

Юрисконсульт    С.А. Рудіян 

 


