
 

 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 
 

Н А К А З 
 

    04  січня 2013 року           м. Здолбунів                 №  01 
 

Про проведення районного  

конкурсу-ярмарку педагогічної творчості  

  

 

На виконання наказу управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації від 07.12.2012 №627 “Про організацію та проведення 

Х обласного конкурсу – ярмарку педагогічної творчості’’, з метою показу 

інноваційних напрацювань педагогічних працівників, пропаганди їх творчих 

досягнень, пошуку ефективних шляхів удосконалення навчально – виховного 

процесу, вироблення  стратегій і уточнення шляхів інноваційного розвитку 

освіти,  

наказую : 

     1. Провести районний конкурс-ярмарок педагогічної творчості  у лютому 

2013 року на базі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №6 

відповідно до Положення про обласний конкурс-ярмарок педагогічної 

творчості, затвердженого наказом управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації від 25.12.2007 року № 574 і зареєстрованого 

в головному управлінні юстиції у Рівненській області 21.01.2008 за № 4/780, 

що додається.  

     2. Затвердити склад оргкомітету районного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості, що додається. 

     3. Затвердити склад експертних комісій районного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості, що  додається. 

     4. Керівникам закладів освіти: 

     4.1. Підготувати матеріали на районний конкурс-ярмарок педагогічної 

творчості у таких номінаціях: 

- “Етика”; 

- “Біологія, екологія”; 

- “Трудове навчання”; 

- “Образотворче мистецтво”; 

- “Основи здоров’я”; 

- “Фізична культура”; 

- “Художня культура”; 

- “Практична психологія”; 



- “Соціальна педагогіка”; 

- “Музичне мистецтво”. 

4.2. Матеріали подати у відділ освіти до 08 лютого 2013 року. 

     4.3. Забезпечити участь у роботі експертних комісій їх членів у термін, 

який буде доведено головами комісій. 

     5. Керівникам Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 

Мельничуку П.Ф., Дерманського навчально – виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І ступеня – гімназія’’ Шепельчук О.А. забезпечити 

участь у роботі обласних експертних комісій їх членів – Дисюк Р.В. 

(номінація “Образотворче мистецтво’’) та Пилипчук Г.В. (номінація 

“Практична психологія’’) у термін, який буде доведено листом Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

     6. Головам експертних комісій до 15 лютого 2013 року визначити 

переможців конкурсу за номінаціями. 

     7. Завідувачу райметодкабінету Глущук Н.О. :  

     7.1. Роботи переможців районного конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості подати  головам обласних експертних комісій конкурсу-ярмарку до 

01 березня 2013 року. 

     7.2. Підвести підсумки районного конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості та відзначити переможців до 22 лютого 2013 року.  

     7.3. За матеріалами конкурсу-ярмарку педагогічної творчості підготувати 

каталог “Педагогічні здобутки освітян Здолбунівщини”.  

     8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

відділу освіти Вітень З.В. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ                                                              В.БОНДАРЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ відділу освіти 

Здолбунівської 

райдержадміністрації 

     01.2013 року №  

 

 

 

 

СКЛАД  оргкомітету 

районного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 

 

1. Бондарчук В.М. – голова оргкомітету, начальник відділу освіти . 

2. Вітень З.В. – заступник голови, заступник начальника відділу освіти. 

3. Глущук Н.О. – завідувач райметодкабінету . 

4. Галик О.І. – заступник завідувача райметодкабінету. 

5. Єгорова О.І. – голова районної ради Профспілки працівників освіти (за 

згодою). 

6. Хатунцева Н.А. – голова профкому відділу освіти. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ відділу освіти 

Здолбунівської 

райдержадміністрації 

     01.2013 року №  

 

 

СКЛАД експертних комісій    

районного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 

 

Номінація “Етика’’ 

Паламар Н.В. – методист районного методичного кабінету, голова 

комісії. 

Лахман Н.М. – вчитель етики Мізоцького навчально – виховного 

комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей’’. 

Нечипорук Т.Л. – вчитель етики Дерманського навчально – виховного 

комплексу “загальноосвітня школа І ступеня – гімназія’’. 

 

                          Номінація “Біологія, екологія’’  

Грицина Є.Б.  – методист районного методичного кабінету, голова 

комісії.    

Степанюк М.О. – вчитель біології Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів №6. 

Федорчук К.В. – вчитель біології Мізоцького навчально – виховного 

комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей’’. 

 

                                   Номінація “Трудове навчання’’  

Перев’язко М.М. – методист районного методичного кабінету, голова 

комісії.  

Небрончук С.І. – вчитель трудового навчання Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4. 

Шевчук В.П. – вчитель трудового навчання Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6. 

    

                                      Номінація “Образотворче мистецтво’’  

Грицина Є.Б.- методист районного методичного кабінету, голова 

комісії. 

Чубаєвська В.В. – вчитель образотворчого мистецтва Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4. 

Дисюк Р.В. - вчитель  образотворчого мистецтва Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6. 
         

                                      Номінація “Основи здоров’я’’ 

Глущук Н.О. – завідувач районного методичного кабінету, голова 

комісії. 

Таргонська Т.І.– вчитель основ здоров’я Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3. 



Вознюк Т.С.– вчитель основ здоров’я Миротинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів. 

 

                       Номінація “Фізична культура’’ 

Данилюк А.І. – методист районного методичного кабінету, голова 

комісії. 

Момоток В.В. – вчитель фізичної культури Уїздецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

Ужелін Н.В. – вчитель фізичної культури Мізоцького навчально – 

виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей’’. 

 

                                 Номінація “Художня культура’’ 

Грицина Є.Б. – методист районного методичного кабінету, голова 

комісії. 

Дмитрук Г.В.– вчитель художньої культури  Мізоцького навчально – 

виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей’’. 

Юркевич І.Т. – вчитель художньої культури Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4. 

 

                                Номінація “Практична психологія’’ 

Глущук Н.О. –  завідувач районного методичного кабінету, голова 

комісії. 

Ваколюк І.В. – практичний психолог Білашівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів. 

Пилипчук Г.В. – практичний психолог Дерманського навчально – 

виховного комплексу “загальноосвітня школа І ступеня – гімназія’’. 

 

                                  Номінація “Соціальна педагогіка’’ 

Глущук Н.О. – завідувач районного методичного кабінету, голова 

комісії. 

Сидорчук О.В. – соціальний педагог Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №5. 

Радіца Л.П. – соціальний педагог Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6. 

 

                                        Номінація “Музичне мистецтво’’ 

Хатунцева Н.А. – методист районного методичного кабінету, голова 

комісії. 

Тобяш А.О. – вчитель музичного мистецтва Здолбунівської гімназії.   

Нагорна О.Ю. - вчитель музичного мистецтва Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4. 

          
 

 

 

 

 



ЗАТВЕРЖЕНО 

наказ управління освіти і  

науки Рівненської обласної  

державної адміністрації 

25.12.2007 № 574 

                                                                                            

 

Положення 

про обласний  конкурс - ярмарок педагогічної творчості 

 

 Обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості проводиться щороку 

за участю педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних, інтернатних навчальних закладів та відділу освіти 

райдержадміністрації. 

                                    Мета конкурсу-ярмарку : 
         показ напрацювань педагогічних працівників, пропаганда їх творчих 

досягнень у навчально-виховному процесі; управлінській та науково-

методичній діяльності.  Конкурс-ярмарок педагогічної творчості передбачає 

презентацію сучасних освітніх технологій, інноваційних методів навчання і 

виховання, науково-методичних, навчальних, практичних матеріалів досвіду 

творчо працюючих учителів, педагогічних колективів. 

                                Основні завдання конкурсу - ярмарку :   

- пропаганда кращих здобутків та інноваційних пошуків педагогічних 

працівників ; 

- пошук ефективних шляхів удосконалення навчально-виховного 

процесу; 

- популяризація серед громадськості здобутків освітянських надбань, 

підвищення інтересу до проблем освіти ; 

- підвищення якості навчально-виховного процесу та його науково-

методичного забезпечення ; 

- формування творчого духу змагання в підготовці та презентації 

матеріалів ; 

- стимулювання творчого пошуку педагогічних працівників закладів 

освіти в удосконаленні навчально-виховного процесу ; 

- створення банку даних та каталогу досягнень педагогів Рівненщини. 

                        Організація та проведення конкурсу-ярмарку 

1. Конкурс-ярмарок педагогічної творчості проводить управління 

освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, визначаючи 

номінації (не більше десяти у поточному навчальному році).  

2. Конкурс - ярмарок педагогічної творчості проводиться щорічно у два 

тури:   

 перший – районний (міський) – січень – лютий, 

 другий – обласний – березень. 

До участі у другому (обласному) турі допускаються переможці ( перше 

– третє місця) першого (районного , міського) туру з кожної номінації. 



 Для проведення першого і другого туру на місцях утворюються 

оргкомітети, експертні ради та експертні комісії. 

Склад районного (міського) оргкомітету, експертної ради та 

експертних комісій конкурсу – ярмарку затверджується відділами освіти 

райдержадміністрацій за поданням районного методичного кабінету. 

Склад оргкомітету обласного конкурсу – ярмарку затверджується 

управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. 

Склад експертної ради та експертних комісій обласного конкурсу – 

ярмарку затверджується управлінням освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації за поданням Рівненського обласного інституту 

післядипломної  педагогічної освіти.  

4. До участі в конкурсі-ярмарку педагогічної творчості запрошуються 

окремі автори, авторські колективи дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних закладів, інтернатних закладів, відділу освіти. 

5. На обласному турі конкурсу – ярмарку визначаються переможці конкурсу 

у кожній номінації. Переможці нагороджуються Почесними грамотами 

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.  

6. Матеріали переможців заносяться до обласного інформаційного банку 

даних та каталогу досягнень педагогів Рівненщини.  

                    Вимоги щодо подання та оформлення матеріалів 

1. Для участі у конкурсі – ярмарку подаються такі матеріали: 

- заявка на участь у конкурсі  (довільної форми); 

- дані про автора досвіду (паспортні дані, тема , адреса ); 

- матеріали, що відображають здобутки в удосконаленні навчально-

виховного процесу, методичної та управлінської діяльності відповідно до 

сучасних вимог. 

2.Рекомендації щодо оформлення матеріалів: 

- актуальність та оригінальність педагогічних ідей , методів , технологій; 

- практична спрямованість; 

- відповідність сучасним вимогам; 

- матеріали повинні бути схвалені та затверджені методичною радою закладу 

освіти або науково-методичною радою районного методичного кабінету; 

- матеріали мають бути оформлені комп’ютерним набором і подаватися в 

паперовому вигляді в одному примірнику українською мовою в кабінети 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

відповідно до номінацій; 

- матеріали в електронному варіанті подаються на компакт – диску із 

зазначенням на ньому прізвища , ім’я та по батькові учасника конкурсу та 

району , який він представляє. 


