
 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  ПОКРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ  

 

Н А К А З 

 

06 грудня  2018 р.                            м.Покров                                               № 512 

 

Про підсумкиІ (зонального) туру  

щорічного Всеукраїнського  

конкурсу «Учитель  року-2019»  

   

На виконання  наказу Міністерства освіти і науки  України від 

07.06.2018  № 603 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2019», листа Міністерства освіти і науки  України від 31.08.2018  №1-

9-524 «Про умови та порядок проведення Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2019»»,  наказів департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської обласної  державної адміністрації  від 13.09.2018  

№505/0/212-18  «Про організацію та проведення  І та ІІ турів  щорічного 

обласного   конкурсу «Учитель  року» у 2018-2019 навчальному році», від 

25.10.2018 № 571/0/212-18  «Про визначення зон проведення І туру 

щорічного обласного   конкурсу «Учитель  року» у 2018-2019 навчальному 

році», відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель 

року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 

№ 638 (в редакції  постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 

№370), Положення про проведення щорічного обласного  конкурсу «Учитель  

року», затвердженого наказом головного управління освіти  і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації від 15.02.2011р. №97/0/212-11, 

зареєстрованого в Головному  управлінні юстиції в Дніпропетровській 

області 04.04.2011 р. № 26/1642, наказів управління освіти виконавчого 

комітету Покровської міської ради від 26.11.2018р. №488 «Про участь  у І 

(зональному) турі щорічного Всеукраїнського конкурсу «Учитель  року-

2019» у номінації «Географія» у м.Нікополь», №489 від 26.11.2018 «Про 

проведення І (зонального) туру щорічного Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель  року-2019» у номінації «Вчитель інклюзивного класу» у 

м.Покров», №490 від 26.11.2018 «Про проведення І (зонального)туру 

щорічного Всеукраїнського конкурсу «Учитель  року-2019» у номінації 

«Захист Вітчизни» у м.Покров», №491 від 26.11.2018 «Про проведення І 

(зонального) туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Учитель  року-

2019» у номінації «Основи здоров’я» у м.Покров» та з метою підтримки 

творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, 

популяризації педагогічних здобутків  було організовано та проведено І 

(зональний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019».  

 Так, 30.11.2018 року було проведено І (зональний) етап 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» (далі – Конкурс) у 

номінації «Географія» у м. Нікополь на базі КЗ «НСЗШ № 4» для регіону: 



м.Нікополь, м.Покров, м.Марганець. Для участі у Конкурсі на платформі 

зареєструвалося 6 конкурсантів: 3 учасники – 50 % з м. Нікополь, 2 

конкурсантів – 33%  зм. Покров, 1 учасник – 17 % з м. Марганець, а саме: 

N 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Навчальний заклад Населений 

пункт 

1. Біловоденко 

Тетяна 

Володимирівна 

КЗ «НСЗШ І - ІІ ст. № 14» м. Нікополь 

2. Кучеренко  

Тетяна  

Михайлівна 

Комунальний заклад 

«Середня загальноосвітня 

школа № 6» м. Покров 

м. Покров 

3. Мітрохіна 

Олена  

В'ячеславівна 

Марганецька спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів 

м. Марганець 

4. Сидор  

Наталя  

Борисівна 

Комунальний заклад 

«Нікопольська середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 22» 

м. Нікополь 

5. Черепанова 

Алла  

Володимирівна 

Комунальний заклад 

«Середня  загальноосвітня 

школа № 9 м. Покров 

м. Покров 

6. Школьна 

Вікторія 

Олександрівна 

Комунальний заклад 

«Нікопольська середня 

загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 19» 

м. Нікополь 

 

Учасники взяли участь у 5-ти випробуваннях:«Методичний практикум 

(Знайомство)», «Тестування з фахової майстерності», «Практична робота», 

«Дослідження (Методичний урок)», «Урок». 

Учотирьох конкурсних випробуваннях взяли участь 5 учителів, а 

конкурсне випробування «Урок» проходило два вчителя, відповідно до 

рішення організаційного комітету І туру Всеукраїнського конкурсу«Учитель 

року–2019»та членів журі.  

Метою конкурсного випробування «Методичний практикум 

(Знайомство)» було оцінити методичну майстерність конкурсантів, вміння 

транслювати власний досвід, творчість. Конкурс проходив у формі 

презентації, відеоролику, публікації. Найкращими в цьому випробуванні за 

оцінками журі стали представники з м. Нікополь (Школьна В.О. КЗ «НСЗШ 

№ 19» та Сидор Н.Б. КЗ «НСЗШ № 22», які набрали по 74 бали). 

Конкурсне випробування «Тестування з фахової майстерності» 

надало змогу перевірити знання конкурсантів з фаху, методики викладання 

предмета, психології та педагогіки. Випробування проводилося у форматі 

тестування ЗНО (30 запитань: 3 – психологія,  3 – педагогіка, 24 – питання з 

різних галузей географії, які входять до шкільної програми). Тести містили 

завдання з вибором однієї або декількох відповідей із запропонованих, 

встановлення відповідності логічно-пов’язаних пар, встановлення правильної 

послідовності, задач, максимально можна було отримати 30 балів. Найкраще 

справилися з тестовими випробуваннями такі конкурсанти: Біловоденко Т.В. 



– 28,5 балів, КЗ «НСЗШ № 14» м. Нікополь; Кучеренко Т.М. – 27,5 балів, КЗ 

«СЗШ 3 6» м. Покров; Сидор Н.Б. – 26 балів, КЗ «НСЗШ № 22», м. Нікополь. 

Метою конкурсного випробування «Практична робота»було 

перевіритивміння конкурсантів використовувати картографічні джерела 

інформації (топографічні, загально географічні, тематичні карти). Учасники 

підбирали картографічний матеріал за темою та проводили географічне 

дослідження (пояснення й оцінювання географічних процесів і явищ). 

Найвищі результати в цьому завданні показали такі учасники: Біловоденко 

Т.В. – 30балів, КЗ «НСЗШ № 14» м. Нікополь; Кучеренко Т.М. – 18балів, КЗ 

«СЗШ № 6» м. Покров; Сидор Н.Б. – 18балів, КЗ «НСЗШ № 22», м. Нікополь. 

Під час конкурсного  випробування «Дослідження (Методичний 

урок)»,в якому конкурсанти презентували план-конспект уроку, учасники 

демонстрували власні методичні знахідки та обґрунтовували методичну 

доцільність їх використання, продемонстрували досконале володіння 

різноманітними методами компетентнісно-орієнтованого підходу до 

організації навчального процесу, технологіями творчої педагогічної 

діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей 

учнів, вміння лаконічно, образно і виразно подати  матеріал.  Найбільшу 

кількість балів  з  цього випробування  набрали: Біловоденко Т.В. – 237балів, 

КЗ «НСЗШ № 14» м. Нікополь; Мітрохіна О.В.– 222 бали, СЗШ№ 6, м. 

Марганець; Сидор Н.Б. – 222 бали, КЗ «НСЗШ № 22», м. Нікополь. Відповіді 

на запитання журі засвідчили, що вчителі мають педагогічний такт, вміння 

професійного спілкування з аудиторією та високу предметну культуру. 

За результатами чотирьох відбіркових конкурсів двоє учасників, які 

набрали найбільшу кількість балів, презентували урок. 

Метою конкурсного випробування «Урок» було оцінити педагогічну 

майстерність вчителів і стало найбільш вагомим показником їхніх умінь. 

Фіналістам були запропоновані такі теми конкурсних уроків: «Будова 

літосфери, її властивості. Літосферні плити» у 6-А класі КЗ «НСЗШ № 4», 

вчитель Біловоденко Т.В., КЗ «НСЗШ № 14» м. Нікополь та «Внутрішня 

будова Землі. Будова літосфери, її властивості» у 6-Б класі КЗ «НСЗШ № 4», 

вчитель Сидор Н.Б., КЗ «НСЗШ № 22» м. Нікополь. 

Вчителі-учасники конкурсу з честю пройшли всі випробування. За 

результатами усіх випробувань фінального етапу переможцями конкурсу 

«Учитель року – 2019» у номінації «Географія» стали: 

- І  місце – Біловоденко Т.В., КЗ «НСЗШ № 14», м. Нікополь; 

- ІІ місце – Сидор Н.Б., КЗ «НСЗШ № 22», м. Нікополь; 

- ІІІ місце – Кучеренко Т.М., КЗ «СЗШ № 6», м. Покров. 

Черепанова А.В. зареєструвалась, але участі у Конкурсі не брала. 

Таким чином, Біловоденко Тетяна Володимирівна, вчитель 

географії КЗ «НСЗШ № 14», м. Нікополь буде представляти регіон на 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у 

номінації  «Географія». 

У номінації «Вчитель інклюзивного класу» 28.11.2018 року було 

проведено І (зональний) етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2019» в м.Покров на базі КЗ «НВК № 2» для регіону: м. Покров, 

м.Марганець. 

На платформі зареєструвалося 5 конкурсантів: 3 учасники – 75 % з 

м.Покров, 2 конкурсанти – 25% з м. Марганець, а саме: 



 

N 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Навчальний заклад Населений пункт 

1 Андрієнко  

Наталія  

Олександрівна 

Комунальний  заклад 

«Середня  загальноосвітня  

школа № 9 м. Покров 

Дніпропетровської 

області» 

м.Покров 

2 Жирякова 

Олена  

Сергіївна 

Марганецька 

спеціалізована школа I-III 

ступенів №2 з поглибленим 

вивченням англійської 

мови Марганецької міської 

ради 

м.Марганець 

3 Зотова  

Анна Валеріївна 

Марганецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 3 Марганецької 

міської ради 

м.Марганець 

4 Лопатнікова 

Ольга  

Едуардівна 

Комунальний заклад 

«Середня загальноосвітня 

школа № 6 м. Покров 

Дніпропетровської 

області» 

м.Покров 

5 Мудраченко 

Світлана  

Анатоліївна 

Комунальний заклад 

«Навчально – виховний 

комплекс № 2 (середня 

школа I-III ступенів – 

дошкільний навчальний 

заклад) м. Покров 

Дніпропетровської 

області» 

м.Покров 

 

П’ять учасників взяли участь у 4-х випробуваннях: «Методичний 

практикум (Проект)», «Тестування з фахової майстерності», «Практична 

робота», «Урок». 

Метою конкурсного випробування «Методичний практикум 

(Проект)» було оцінити методичну майстерність конкурсантів, вміння 

транслювати власний досвід, творчість. Конкурс проходив у формі 

презентації. Найкращою в цьому випробуванні за оцінками журі стала 

представниця з м.Покров Лопатнікова О.Е., КЗ «СЗШ № 6», яка набрала 90 

балів. 

Конкурсне випробування «Тестування з фахової майстерності» 

ставило за мету перевірити знання конкурсантів з основ інклюзивного 

навчання, психології та педагогіки. Випробування проводилося у форматі 

тестування ЗНО (40 запитань: 5 – психологія,  5 – педагогіка, 30 – питань з 

основ інклюзивного навчання). Тести містили завдання з вибором трьох 

відповідей із запропонованих, максимально можна було отримати 40 балів. 

Найкраще справилися з тестовими випробуваннями такі конкурсанти: 

Жирякова О.С., МарганецькаСШ I-III ступенів № 2 м.Марганець та Зотова 



А.В., МарганецькаЗШ I-III ступенів № 3 м.Марганець, які набрали по 39 

балів, Мудраченко С.А., КЗ «НВК № 2»м.Покров, яка набрала 33 бали. 

Конкурсне випробування «Практична робота»надало змогуоцінити  

вміння конкурсантів використовувати інноваційні технології, методи та 

прийоми у практичній роботі з учнями з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчання.Найвищі результати в цьому завданні 

показали такі учасники: Лопатнікова О.Е. – 36 балів, КЗ «СЗШ № 6» м. 

Покров; Андрієнко Н.О. – 31 бал,  КЗ «СЗШ № 9» м. Покров; Жирякова О.С. 

– 30 балів,  МарганецькаСШ I-III ступенів № 2 м.Марганець.  

У конкурсному випробуванні «Урок» конкурсанти продемонстрували 

свою педагогічну майстерність. Учасникам були запропоновані такі теми 

конкурсних уроків: 

- з математики: «Збільшення та зменшення чисел на 2. Обчислення 

значень виразів. Складання й розв’язування задачі за малюнком»у 1-В класі 

КЗ «НВК №2» – Мудраченко С.А., КЗ «НВК № 2» м.Покров; «Розв'язування 

прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 5» у 3-Б класі КЗ «НВК 

№2» – Зотова А.В., Марганецька Ш I-III ступенів № 3 м.Марганець; 

- з української мови: «Апостроф. Вимова й написання слів з 

апострофом» у 2-В класі КЗ «НВК №2» – Жирякова О.С., МарганецькаСШ I-

III ступенів № 2 м.Марганець; 

- з природознавства: «Однорічні та багаторічні рослини» у 2-В класіКЗ 

«НВК №2» – Андрієнко Н.О., КЗ «СЗШ № 9»м.Покров; «Склад ґрунту. 

Родючість ґрунту – основна його властивість. Значення і охорона ґрунтів. 

Демонстраційний дослід. Виявлення складу ґрунту» у 3-А класі КЗ «НВК 

№2»  – Лопатнікова О.Е., КЗ «СЗШ № 6» м.Покров. 

Учасники конкурсу гідно пройшли всі випробування. За результатами 

усіх випробувань переможцями конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації 

«Вчитель інклюзивного класу» стали: 

- І  місце(261 бал)  – Лопатнікова О.Е., КЗ «СЗШ № 6» м. Покров; 

- ІІ місце(226 балів) - Жирякова О.С., МарганецькаСШ I-III ступенів    

№ 2 м.Марганець; 

- ІІІ місце (225 балів)– Андрієнко Н.О.,  КЗ «СЗШ № 9» м.Покров. 

Таким чином, Лопатнікова Ольга Едуардівна, вчитель початкових 

класів КЗ «СЗШ № 6» м. Покров, буде представляти регіон на обласному 

етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації 

«Вчитель інклюзивного класу». 

У номінації «Захист Вітчизни» 30.11.2018 року було проведено І 

(зональний) етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» в 

м.Покров на базі КЗ «Загальноосвітній ліцей» для регіону: м.Покров, 

м.Нікополь. 

Для участі у конкурсі педагогічної майстерності на платформі 

зареєструвалося 4 конкурсанта: 3 учасники – 75 % з м. Покров, 1 учасник – 

25% з м. Нікополь,  а саме: 

N 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Навчальний заклад Населений 

пункт 

1.  Вергілес 

Юрій  

Віталійович 

Позашкільний навчальний 

заклад освіти 

«Нікопольський 

міжшкільний центр 

м. Нікополь 



 

Троє учасників взяли участь у 5-ти випробуваннях: «Методичний 

практикум», «Практична робота», «Тестування з фахової майстерності», 

«Практична робота», «Урок». 

Метою конкурсного випробування «Методичний практикум» 

булооцінити методичну майстерність конкурсантів, вміння використовувати 

сучасні підходи у компетентнісному полі Нової української школи. Конкурс 

проходив у форматі розроблення плану-конспекту фрагменту уроку з 

пояснення нової теми та підготовка мультимедійної презентації до нього. 

Найкращим в цьому випробуванні за оцінкамижурі став представник з 

м.Покров Казарін О.Л. ( КЗ «Загальноосвітній ліцей»),  який  набрав 50 балів. 

Конкурсне випробування «Тестування з фахової майстерності» 

надало змогу оцінити теоретичні знання конкурсантів. Випробування 

проводилося у форматі тестування ЗНО (40 запитань: 5 – психологія,  5 – 

педагогіка, 30 – питань з предмету та методики викладання). Тести містили 

завдання з вибором однієї відповіді  із трьох запропонованих, максимально 

можна було отримати 40 балів. Найкраще справився з тестовими 

випробуваннями конкурсант з м.Покров Казарін О.Л. (КЗ «Загальноосвітній 

ліцей»), який набрав 27 балів. 

Метою конкурсного випробування «Практична робота» було оцінити 

вміння конкурсантів організовувати виконання учнями практичних завдань у 

межах навчальної програми. Найвищі результати в цьому завданні показали 

такі учасники: Казарін О.Л. –64 бали, КЗ «Загальноосвітній ліцей»м. Покров; 

Вергілес Ю.В. – 62 бали, ПНЗО «НМЦТНТТ», м.Нікополь. 

Конкурсне випробування «Урок» надало можливість оцінити 

педагогічну майстерність конкурсантів. Учасникам були запропоновані такі 

теми конкурсних уроків з предмету «Захист Вітчизни»: «Стрілецька зброя та 

поводження з нею» – Вергілес Ю.В. (ПНЗО «НМЦТНТТ», м.Нікополь); 

«Механізоване відділення: склад, озброєння та бойові можливості» – Казарін 

О.Л. (КЗ «Загальноосвітній ліцей»м. Покров);  «Міжнародне гуманітарне 

право та його норми про захист жертв війни» - Сабітов В.О. (КЗ «НВК №2», 

м.Покров).  Найкращим у випробуванні «Урок» став Казарін О.Л.                

(КЗ  «Загальноосвітній ліцей»), який отримав 52 бали. 

У конкурсному випробовуванні «Проект» конкурсанти 

продемонстрували своє міння проектувати дослідницько-пошукову 

трудового навчання та 

технічної творчості» 

2.  Волик  

Олександр 

Володимирович 

Комунальний заклад 

«Середня  загальноосвітня  

школа № 9» м. Покров 

м. Покров 

3.  Казарін  

Олександр 

Леонідович 

Комунальний заклад 

«Загальноосвітній ліцей» 

м. Покров 

м. Покров 

4.  Сабітов  

Володимир 

Олексійович 

Комунальний заклад 

«Навчально – виховний 

комплекс №2 середня школа 

I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» 

м. Покров 

м. Покров 



діяльність. Найвищий результат в цьому завданні показав учасник Вергілес 

Ю.В. (ПНЗО «НМЦТНТТ», м.Нікополь) – 53 бали. 

Вчителі-учасники конкурсу з честю пройшли всі випробування. За 

результатами усіх випробувань переможцями конкурсу «Учитель року – 

2019» у номінації «Захист Вітчизни» стали: 

- І  місце (237 балів)  – Казарін О.Л., КЗ «Загальноосвітній ліцей» 

м.Покров; 

- ІІ місце (235 балів) –Вергілес Ю.В., ПНЗО «НМЦТНТТ»,  

м.Нікополь; 

- ІІІ місце (206 балів)– Сабітов В.О., КЗ «НВК №2»  м.Покров. 

Волик О.В. зареєструвався, але участі у Конкурсі не брав. 

Таким чином, Казарін Олександр Леонідович, вчитель предмету 

«Захист Вітчизни» КЗ «Загальноосвітній ліцей» м.Покров, буде 

представляти регіон на обласному етапі сеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2019» у номінації «Захист Вітчизни». 

30.11.2018 року було проведено І (зональний) етап Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Основи здоров’я» в м.Покров 

на базі КЗ «СЗШ №9» для регіону: м.Покров, м.Нікополь, Нікопольськийр-н, 

Томаківський р-н. 

На платформі зареєструвалося 8 конкурсантів: 5 учасники – 62,5 % з м. 

Покров, 1 конкурсант – 12,5 % з м. Нікополь, 1 конкурсант – 12,5% з 

Нікопольського р-ну, 1 конкурсант – 12,5 % з Томаківського р-ну,а саме: 

№з/п Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Навчальний заклад Населений пункт 

1.  Горобей 

Світлана 

Дмитрівна 

 

Капулівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Нікопольської 

районної ради 

Нікопольський р-н, 

Капулівка 

2.  Грейцер 

Ірина  

Миколаївна 

Томаківська 

загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 2 Томаківської 

селищної Ради 

Томаківськийр-н, 

Томаківка 

3.  Євменова  

Олена 

Олександрівна 

Комунальний заклад 

«Середня  загальноосвітня 

школа № 9 м. Покров 

м. Покров 

4.  Лобунець 

Людмила 

Валентинівна 

Комунальний заклад 

«Навчально-виховний 

комплекс № 1» (Середня 

школа І - ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний 

заклад) м. Покров 

м. Покров 

5.  Петренко  

Вікторія 

Валентинівна 

Комунальний заклад 

«Нікопольська середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 19» 

м. Нікополь 

6.  Степаненко  

Олена 

Володимирівна 

Комунальний заклад  

«Загальноосвітній ліцей» 

м. Покров 

м. Покров 

7.  Ткаченко  Комунальний заклад м. Покров 



Оксана 

Костянтинівна 

«Навчально виховний 

комплекс №2 (середня 

школаІ-ІІІ ступенів та 

дошкільний підрозділ)» 

м. Покров 

8.  Усик 

Антоніна 

Василівна 

Комунальний заклад 

«Середня загальноосвітня 

школа № 6» м. Покров 

м. Покров 

 

Сім учасників взяли участь у 5-ти випробуваннях: «Методичний 

практикум», «Тестування з фахової майстерності», «Проект», «Практична 

робота», «Урок». 

Метою конкурсного випробування «Методичний практикум» було 

оцінити методичну майстерність конкурсантів, вміння використовувати 

сучасні підходи у компетентнісному полі Нової української школи. 

Конкурсантам було запропоновано розробити план-конспект уроку у формі 

оціально-просвітницького тренінгу. Найкращими в цьому випробуванні за 

оцінками журі стали Грейцер Ірина Миколаївна (Томаківська ЗШ І-ІІІ 

ступенів №2, Томаківський р-н) та Петренко Вікторія Валентинівна             

(КЗ «НСЗШ №19» м.Нікополь), які набрали по 45 балів. 

Конкурсне випробування «Тестування з фахової 

майстерності»надало змогуоцінити теоретичні знання конкурсантів (40 

запитань: 5 – психологія,  5 – педагогіка, 30 – предмет і методика його 

викладання). Тести містили завдання з вибором однієї відповіді із трьох 

запропонованих, максимально можна було отримати 40 балів. Найкраще 

справилися з тестовими випробуваннями такі конкурсанти: Євменова Олена 

Олександрівна (КЗ «СЗШ №9» м.Покров), -  35балів, Горобей Світлана 

Дмитрівна (Капулівська ЗШ І-ІІІ ступенів,  Нікопольський р-н) -  33 бали. 

У конкурсному випробуванні «Проект» конкурсанти 

продемонстрували свої вміння проектувати дослідницько-пошуков 

діяльність. Найкращими у цьому випробування стали Петренко Вікторія 

Валентинівна (КЗ «НСЗШ №19» м.Нікополь) – 60 балів, та Горобей Світлана 

Дмитрівна (Капулівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Нікопольський р-н) – 59 балів. 

За результатами вищезазначених випробувань до фіналу увійшли 

Петренко Вікторія Валентинівна (КЗ «НСЗШ №19» м.Нікополь) – 180 балів, 

Горобей Світлана Дмитрівна (Капулівська ЗШ І-ІІІ ступенів,Нікопольський 

р-н) – 180 балів,  Грейцер Ірина Миколаївна (Томаківська ЗШ І-ІІІ ступенів 

№2 Томаківський р-н) – 172 бали. 

Конкурсні випробування «Практична робота» та «Урок» надали 

змогу оцінити уміння конкурсантів організовувати активну взаємодію учнів, 

а також педагогічну майстерність учасників. Фіналістам було апропоновано 

такі теми конкурсних уроків з основ здоров’я: «Стратегія самореалізації» у 9 

класі – Горобей С.Д. (Капулівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Нікопольський р-н);  

«Ефективне спілкування» у 6  класі – Петренко В.В.(КЗ «НСЗШ 

№19»,м.Нікополь); «Соціальна складова здоров’я» у 5  класі– Грейцер І.М. 

(Томаківська ЗШ І-ІІІ ступенів №2,Томаківський р-н). 

Учасники конкурсу з честю пройшли всі випробування. За 

результатами усіх випробувань переможцями конкурсу «Учитель року – 

2019» у номінації «Основи здоров’я» стали: 



І  місце (216балів)  – Горобей С.Д., Капулівська ЗШ І-ІІІ ступенів, 

Нікопольський р-н; 

ІІ місце(213балів) - Петренко В.В., КЗ «НСЗШ №19» м.Нікополь; 

ІІІ місце (204бали)– Грейцер І.М., Томаківська ЗШ І-ІІІ ступенів №2 

Томаківський р-н. 

Степаненко О.В. зареєструвалась, але участі у Конкурсі не брала. 

Таким чином, Горобей Світлана Дмитрівна, вчитель предмету 

«Основи здоров’я» Капулівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 

Нікопольської районної ради, буде представляти регіон на обласному 

етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації 

«Основи здоров’я». 

Враховуючи  вищезазначене 

НАКАЗУЮ: 

1. Вважати якість підготовки та проведення І (зонального) туру конкурсу 

«Учитель року-2019» у номінаціях «Вчитель інклюзивного класу», 

«Захист Вітчизни», «Основи здоров’я» у місті Покров задовільною. 

2. Нагородити Грамотою управління (Відділу) освіти за високі досягнення у 

І (зональному) турі конкурсу педагогічної майстерності  «Учитель року -

2019» ( із занесенням до трудової книжки): 

2.1. у номінації «Географія»: 

- Кучеренко Тетяну Михайлівну, комунальний заклад «Середня 

загальноосвітня школа №6», м.Покров (ІІІ місце); 

2.2. у номінації «Вчитель інклюзивного класу»: 

- Лопатнікову Ольгу Едуардівну, комунальний заклад «Середня 

загальноосвітня школа №6», м.Покров (І місце); 

- Жирякову Олену Сергіївну, Марганецька спеціалізована школа I-III 

ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської мови 

Марганецької міської ради, м.Марганець (ІІ місце); 

- Андрієнко Наталію Олександрівну, комунальний заклад «Середня 

загальноосвітня школа № 9», м.Покров (ІІІ місце); 

2.3. у номінації «Захист Вітчизни»: 

- Казаріна Олександра Леонідовича, комунальнй заклад 

«Загальноосвітній  ліцей», м.Покров (І місце); 

- Вергілеса Юрія Віталійовича, позашкільний навчальний заклад 

освіти «Нікопольський міжшкільний центр трудового навчання та 

технічної творчості», м.Нікополь (ІІ місце); 

- Сабітова Володимира Олексійовича, комунальний заклад 

«Навчально-виховний комплекс № 2», м. Покров (ІІІ місце); 

2.4. у номінації «Основи здоров’я»: 

- ГоробейСвітлану Дмитрівну, Капулівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Нікопольської районної ради, Нікопольський р-н, 

с.Капулівка (І місце); 

- Петренко Вікторію Валентинівну, комунальний заклад 

«Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19», 

м.Нікополь (ІІ місце); 

- Грейцер Ірину Миколаївну, томаківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 2 Томаківської селищної Ради, Томаківський р-н, 

с.Томаківка (ІІІ місце). 



3. Оголосити подяку за  участь у І (зональному) турі конкурсу педагогічної 

майстерності  «Учитель року -2019» (із занесенням до трудової книжки): 

4.1. у номінації «Вчитель інклюзивного класу»: 

- Мудраченко Світлані Анатоліївні, комунальний заклад «Навчально-

виховний комплекс № 2», м. Покров; 

- Зотовій Анні Валеріївні, марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 3 Марганецької міської ради, м.Марганець; 

4.2. у номінації «Основи здоров’я»: 

- Усик Антоніні Василівні, комунальний заклад «Середня 

загальноосвітня школа № 6», м.Покров; 

- Євменовій Олені Олександрівні, комунальний заклад «Середня 

загальноосвітня школа № 9 м.», м. Покров; 

- Лобунець Людмилі Валентинівні, комунальний заклад «Навчально-

виховний комплекс № 1», м. Покров; 

- Ткаченко Оксані Костянтинівні, комунальний заклад «Навчально-

виховний комплекс №2», м. Покров. 

4. Оголосити подяку за  якісну та неупереджену роботу членам журі І 

(зонального) туру конкурсу педагогічної майстерності  «Учитель року -

2019» (із занесенням до трудової книжки): 

4.1. у номінації «Географія»: 

- Башкіровій Юлії Юріївні, керівнику міського методичного 

об’єднання вчителів географії, комунальний заклад «Навчально-

виховний комплекс № 2», м. Покров; 

- Гоцелюк Валентині Анатоліївні, заступнику директора з навчально-

виховної роботи, комунальний заклад «Середня загальноосвітня 

школа № 6», м.Покров; 

4.2. у номінації «Вчитель інклюзивного класу»: 

- Демуш Вікторії Анатоліївні, директору Інклюзивно-ресурсного 

центру, м.Покров; 

- Чернецькій Раїсі Миколаївні, практичному психологу комунального 

закладу  «Середня загальноосвітня школа № 6»м.Покров; 

-  Гребельній Вірі Павлівні, ведучому психологу Інклюзивно-

ресурсного центру,  м.Покров; 

- Бабкіній Світлані Миколаївні,   методисту комунальної установи 

"Марганецький  міський методичний  кабінет", м.Марганець; 

- Мамонтовій Наталії Володимирівні, керівнику міського 

методичного об'єднання вчителів інклюзивних класів, Марганецька 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2, м.Марганець; 

- Проказі Олені Миколаївні, вчителю-логопеду комунальної установи 

«Марганецький  міський методичний кабінет», м.Марганець. 

4.3. у номінації «Захист Вітчизни»: 

- Охоті Ігорю  Миколайовичу, методисту інформаційно-методичного 

центру  управління освіти виконавчого комітету Покровської 

міської ради, м.Покров; 

- Махиньку Віктору Васильовичу, учителю фізичної культури 

комунального закладу «Загальноосвітній ліцей», м.Покров; 

- Гавриленко ОленіАнатоліївні, методисту Нікопольського науково-

методичного центру, м.Нікополь; 



- Іванчик Олені Василівні, заступнику директора з навчально-

виховної роботи комунального позашкільного навчального закладу 

освіти «Нікопольський міжшкільний центр трудового навчання та 

технічної творчості», м.Нікополь; 

- Стовбуну  Юрію Миколайовичу, майору запасу, учителю курсу 

«Захист Вітчизни» комунального позашкільного навчального 

закладу освіти «Нікопольський міжшкільний центр трудового 

навчання та технічної творчості», м.Нікополь; 
4.4. у номінації «Основи здоров’я»: 

- Майбороді Ользі Василівні, заступнику директора  з навчально-

виховної роботи комунального закладу «Середня загальноосвітня 

школа № 4», м.Покров; 

- Кузьменко Ніні  Вікторівні, вчителю-методисту  комунального  

закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№6», м.Нікополь; 

- Мартіян  Юлії  Вікторівні, методисту методичного кабінету відділу 

освіти Нікопольської райдержадміністрації, м.Нікополь; 

- Мисюрі Ользі  Петрівні,   методисту методичної служби відділу 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Томаківської 

селищної ради, с.Томаківка. 

5. Оголосити подяку керівникам  (Чергинець Г.М., КЗ «НВК №2»;     

Фесенко Л.В., КЗ «Ліцей»; Матвєєвій О.О., КЗ «СЗШ №9») та творчим 

групам закладів за якісні організаційні заходи та створення належних 

умов для проведення І (зонального) туру конкурсу педагогічної 

майстерності  «Учитель року -2019» . 

6. Керівникам закладів загальної середньої освіти міста: 

6.1. Зміст наказу довести до відома педагогічного колективу на нараді 

при директору. 

6.2. Забезпечити привітання усіх учасників Конкурсу на належному 

рівні. 

6.3. Здійснити необхідні записи до трудових книжок вищезазначених 

педагогів згідно даного наказу. 

7. Провідному  спеціалісту – юрисконсульту управління освіти здійснити 

необхідні записи до трудових книг вищезазначених працівників 

управління освіти згідно даного наказу. 

8. Методисту управління освіти Охоті І.М. розмістити даний наказ на 

офіційному сайті управління освіти. 

9. Контроль щодо виконання даного наказу покласти на в.о.заступника 

начальника управління освіти Самборську Н.В. 

 

 

Начальник управління освіти                                         Г.А.Цупрова 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

_________________Н.В.Самборська 

_________________І.М.Охота 


	- Кузьменко Ніні  Вікторівні, вчителю-методисту  комунального  закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6», м.Нікополь;

