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Про відзначення  вчителів за  
проведену роботу з обдарованими  
дітьми та талановитою молоддю 
 
У відповідності з Указом Президента України “Про Програму роботи з обдарованою молоддю”,  
рішенням Великомихайлівської районної ради від 10 червня 2011 року за № 84-VI «Про районну 
програму розвитку системи освіти Великомихайлівського району на 2011-2014рр.» ІІІ розділу 
«Обдарована дитина», реалізація якого передбачає переорієнтацію вітчизняної системи освіти на 
гуманістичні, індивідуально орієнтовані та розвиваючі освітні технології, змінюється ставлення до 
учнів, які виявляють неординарні здібності. Одним з пріоритетних напрямків в системі роботи 
освітянських установ та закладів є виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей. 

У рамках реалізації програми закладами освіти була проведена відповідна робота. Це – І місце на 
Всеукраїнському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, призові місця на обласному рівні 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, української мови та літератури, хімії. Район має 
переможців Всеукраїнського та обласного туру конкурсу  української мови “Знавців української мови 
ім. П.Яцика” та призера Всеукраїнського туру конкурсу ім.Т.Г.Шевченка,  обласного етапу конкурсу 
«Кращий відгук на сучасну дитячу прозу», активна участь в обласному етапі конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН за 2012  р.,  троє  учнів стали переможцями обласних 
інтелектуальних змагань та одна учениця нагороджена грамотою. Юні спортсмени стали чемпіонами 
та призерами  на обласних змаганнях. 

У зв’язку з вище зазначеним 
 

Н а к а з у ю: 
 

1.1. За плідну роботу по підтримці талановитої молоді нагородити грамотами районного відділу 
освіти таких вчителів: 

-   Таранюк В.І. – вчителя української мови та літератури Новоборисівської ЗОШ 1-111 ст. 
-   Франко Т.М. – вчителя української мови та літератури Першотравневої ЗОШ 1-111 ст. 

- Хоптову О.І – вчителя української мови Великомихайлівського НВК 
- Балакан Р.Ю. – вчителя початкових класів Великомихайлівського НВК 
- Терлецьку Л.О. – вчительку біології В.Михайлівського НВК 
- Лаптієнко К.М- вчителя української мови Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
-  Йовенка С.І. – вчитель фізичної культури Новоборисівської ЗОШ 1-111 ст. 
- Колораєву Н.І. – вчителя фізичної культури В.Комарівської ЗОШ 1-111 ст. 
- Кушніренко Н.І. – вчителя іноземної мови В.Комарівської ЗОШ 1-111 ст. 
- Анастасієнко Т.М. – вчителя української мови та літератури Цебриківської ЗОШ 1-11 ст. 
- Сорокіна О.П. – вчителя фізичної культури В.Плосківського НВК 
- Живору М.П. – вчителя фізичної культури В.Михайлівської ЗОШ №2 
- Угріна І.Ф.- тренера Великомихайлівської ДЮСШ 
- Куцюка В.М.- тренера Великомихайлівської ДЮСШ 
- Албула В.І.- вчителя фізичної кульури Великомихайлівського НВК 
- Полякова О.К.- вчителя фізичної кульури Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
- Сахно Г.І.-вчительку української мови та літератури Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
- Березовську Л.Л.- вчительку географії Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
- Смольську К.М.-вчительку фізики В.Михайлівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
- Гіріна  В.І.– вчителя хімії  В.Плосківського НВК 
- Калафицьку І.В. – вчительку української мови  та літератури Новоселівського НВК 
- Дубенко Л.А – вчительку фізики Великомихайлівського НВК 
- Оржеховську С.В.- вчительку біології Новоборисівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
- Балан Л.І.- вчительку української мови  та літератури Великомихайлівського НВК 



- Мединську Р.А.- вчительку української мови  та літератури Великомихайлівської ЗОШ                 
І-ІІІ ступенів №2 

- Волкову О.Є – вчительку української мови та літератури Великоплосківського НВК  
- Іовчеву Н.В.- вчительку історії  Великомихайлівського НВК 
- Ільїну В.В. –вчительку біології Великомихайлівського НВК 
- Михайлищук Н.Д. – вчительку хімії Великомихайлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
- Гальцову Т.І.-вчиельку хімії Цебриківької  ЗОШ І-ІІІ ступенів 
- Полякову З.І.- вчительку  російської мови Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
- Чумаченко Л.В. вчительку української мови та літератури Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
- Ткачук І.М. -  вчительку української мови та літератури Полезненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
- Зінчук Н.О.- вчительку української мови та літератури Цебриківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
- Москалець А.Д.-вчительку В.Михайлівського НВК 
- Остафійчук О.Є – вчительку початкових класів Новоборисівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
- Корбула О.М. – вчителя фізичної культури Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
- Цуркан В.В.-  вчителя фізичної культури Полезненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
 

 
Начальник відділу освіти                                    Т.С.Толмачевська 

 
 


