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Про підсумки проведення декади 
педагогічної майстерності в ЗНЗ району 
 

        На виконання наказу відділу освіти Великомихайлівської районної державної 
адміністрації від 12 січня 2012 року за №11 з 6 лютого по 17 лютого в навчальних 
закладах району проводилась “Декада педагогічної майстерності”. Протягом декади 
відбулися семінари-практикуми, на яких були присутні вчителі початкових класів, 
української мови, фізичної культури, географії, психологи, педагоги-організатори. Молоді 
вчителі мали змогу підвищити свій фаховий рівень, відвідавши, в рамках засідання школи 
молодого фахівця, відкриті уроки більш досвідчених колег. Активними учасниками даних 
заходів стали вчителі, які в 2011-2012 н.р. атестуються на встановлення і підтвердження 
вищої кваліфікаційної категорії та педагогічного звання, на присвоєння звання «Старший  
вчитель»: Борщавецька Т.М.– вчитель географії та Калафицька І.В.- вчитель української 
мови та літератури Новоселівського НВК «ЗОШ 1-111 ст. – дитячий садок», Чумаченко 
Л.В.– вчитель української мови та літератури і Березовська Л.Л. – вчитель географії 
Новопетрівської ЗОШ 1-111 ст., Мединська Р.А. – вчитель української мови та літератури, 
Ровенко Л.П. – вчитель початкових класів, Тимошенко Л.М. – вчитель російської мови та 
світової літератури, Козельчук Т.В. – педагог-організатор В.Михайлівської ЗОШ 1-111 ст. 
№2, Голубішин М.О., Щербула О.А. – вчителі фізичної культури, Стуконоженко Л.К. і 
Байрамукова С.Н. – вчителі російської мови та світової літератури, Лисаковська Л.Д. і 
Бахнєва Н.В. – вчителі початкових класів, Лукіянчук Н.П. – вчитель природознавства та 
економіки В.Михайлівського НВК «ЗОШ 1-111 ст. – гімназія», Кушніренко Н.І.. – вчитель 
німецької мови В.Комарівської ЗОШ 1-111 ст.,   Поляков О.К. – вчитель фізичної 
культури Тростянецької ЗОШ 1-111 ст., Георгієва В.С. – вчитель початкових класів 
Першотравневої ЗОШ 1-111 ст. Вчителі на високому та достатньому рівні 
продемонстрували свою педагогічну майстерність, поділилися власним набутками  з 
колегами та малодосвідченими спеціалістами. Запрошені педагогічні працівники мали 
можливість спостерігати та обговорити навчальні та виховні заняття. 
        Активно «Декада педагогічної майстерності» пройшла у В.Михайлівському НВК 
«ЗОШ 1-111 ст. – гімназія» (директор Кравченко Н..О., заступник директора з НВР 
Хоптова О.І.), Новоборисівській ЗОШ 1-111 ст. (директор Шиян.А.А., заступник 
директора з НВР Ракова Н.Г.), Першотравневій ЗОШ 1-111 ст. (директор Франко Т.М., 
заступник директора з НВР Христофорова О.І.), Тростянецькій ЗОШ 1-111 ст. (директор 
Воронцова А.І., заступник директора з  НВР Буковська А.К.),  Великокомарівській ЗОШ 
1-111 ст. (директор Качуренко К.І., заступник директора з НВР Загорняк С.М.), Кіровській 
ЗОШ 1-11 ст. (директор Свідовий С.В., заступник директора Обнявко Л.А.), 
В.Михайлівській ЗОШ 1-111 ст. №2 (директор Албул О.А., заступник директора з НВР 
Мрачко І.А.), Петрівській ЗОШ 1-111 ст. (директор Шпаковська А.С., заступник 
директора з НВР Білан М.В.), Новоселівській ЗОШ 1-111 ст. (директор Борщавецька Т.М., 
заступник директора з НВР Калафицька І.В.), Полезненській ЗОШ 1-111 ст. (директор 
Вишнякова В.І., заступник директора з НВР Хребтієвська Т.Й.), Новопетрівській ЗОШ 1-
111 ст. (директор Лаптієнко К.М., заступник директора з НВР Березовська Л.Л.), 
Новоолександрівській ЗОШ 1-11 ст. (директор Бондаренко Т.М., заступник директора з 
НВР Тюхтій Н.Г.).  



Однак, в Цебриківській ЗОШ 1-11 ст. (директор Пендиляк Л.А., заступник директора 
з НВР Пендиляк М.О.), В.Зименівській ЗОШ 1-11 ст. (директор Дорофєєв С.В.), 
В.Плосківській ЗОШ 1-11 ст. (директор Іванов О.А., заступник директора з НВР Лютова 
І.А.) декада пройшла на край низькому рівні.  

Отже, в цілому, робота з педагогічними кадрами, під час проведення декади 
педагогічної майстерності, проводилась цілеспрямовано та на достатньому рівні. 

У зв’язку з цим 
  

н а к а з у ю: 
 
1. Вважати заходи щодо проведення декади педагогічної майстерності виконаними. 
2. За  добру організацію та змістовне проведення декади педагогічної майстерності 

висловити подяку керівникам і заступникам директорів з НВР ЗНЗ, де робота була 
проведена на належному рівні.  

3. Оголосити подяку за надання методичної допомоги під час проведення декади 
методистам РМК відділу освіти: Ободовській Д.П., Сахно Г.І., Смольській К.М., 
Васильєвій О.В., В'юновій Г.М., Бібік Л.С., Тилковій О.А.   

4. Заступникам директора школи з навчально-виховної роботи: 
 4.1. Періодично заслуховувати на засіданнях методичних об’єднань повідомлення 
вчителів, що підвищують кваліфікацію, з метою обміну ППД; 
 4.2. Протягом атестаційного періоду систематично контролювати та об’єктивно 
оцінювати роботу вчителя, що атестуються згідно Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників України зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом 
Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2011 р. №1473 
4.     Вчителям-предметникам ЗНЗ району постійно підвищувати свій фаховий рівень та 
знайомитися з новинками методичної літератури 
5. Контроль за виконанням даного наказу доручити завідувачці  районного методичного 

кабінету Лукіянчук Н.П. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Начальник відділу освіти                                    Т.С.Толмачевська 
 
 


