
 

 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 
Н А К А З 

 
  29 грудня  2012 року           м. Здолбунів   № 292 

 
       Про підсумки першого (районного) 

туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2013’’ 
 

 На виконання Указу Президента України від 29.06.1995 року №489 “Про 
всеукраїнський конкурс “Учитель року’’, постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.08.1995 №638 “Про затвердження Положення про 
Всеукраїнський конкурс “Учитель року’’, наказу Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 24.10.2012 №1143 “Про проведення 
всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2013’’, наказу управління освіти і 
науки Рівненської обласної державної адміністрації від 30.11.2012 №600 “Про 
проведення першого та другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу 
“Учитель року – 2013’’, наказу відділу освіти Здолбунівської районної 
державної адміністрації від 03 грудня 2012 року №274 “Про проведення 
першого (районного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2013’’у 
період з 17 грудня по 21 грудня 2012 року проходив перший (районний) тур 
всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2013’’. Цьогоріч учителі мали 
можливість змагатися у таких номінаціях: “Інформатика’’, “Фізика’’, “Іноземна 
мова’’(французька), “Музичне мистецтво’’, “Російська мова’’. Всього 11 
учасників із 8 навчальних закладів, а саме: Здолбунівської гімназії, 
Здолбунівських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №3,4,5,6, Здовбицької,  
Білашівської, Бущанської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.  3 учасника було 
від Здолбунівської гімназії (27,3% від загальної кількості учасників), 2 – від 
Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 (18%), по 1 учаснику 
від решти вищевказаних навчальних закладів (9,1%). 
 У номінації “Інформатика’’ брало участь 5 педагогів: Кондратюк Богдан 
Олексійович (вчитель Бущанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів), Куць 
Тетяна Іванівна (вчитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№4), Нетикша Костянтин Георгійович (вчитель Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6), Чандик Руслан Йосипович (вчитель 
Здолбунівської гімназії), Шуть Юрій Анатолійович (вчитель Білашівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів). Усі учасники цієї номінації показали 
високий рівень підготовки до конкурсу. Педагоги на уроках інформатики 
акцентували увагу учнів на тому, що інформаційно – комунікаційні технології 



(ІКТ) щільно увійшли в повсякденне життя; складно уявити сучасний світ без 
комп’ютерної техніки та Інтернету. Кожен учитель намагався навчити учнів 
орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та 
оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного 
високотехнологічного суспільства. 
 Крім того, зверталася увага і на те, що незважаючи на високий ступінь 
технологічного розвитку сучасної цивілізації, більшість ІКТ, які щільно 
увійшли в наше життя, досі становлять загрозу чи ж залишаються 
малодослідженими щодо небезпечності для здоров’я та життя людини. Тому на 
всіх уроках учні повторювали вимоги щодо роботи з комп’ютерами. 
  Приємно відзначити, що на уроках і учні, і вчителі були рівноправними 
суб’єктами навчання. 
 У номінації “Фізика’’ брали участь 2 педагога – це вчитель 
Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Кузьмицький 
Олександр Сергійович та Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№6 Войтановська Валентина Михайлівна. Працюючи над розвитком життєвої 
компетентності учнів шляхом упровадження інноваційних педагогічних 
технологій у навчально – виховний процес з фізики, ці вчителі розробили чітку 
й логічно вибудовану систему роботи, яка передбачає створення належної 
навчально – методичної діяльності на уроках; розвиток життєвих компетенцій 
школярів у процесі позакласної роботи. 
 Конкурсні уроки у 7 класі з теми “Агрегатні стани речовини та їх 
пояснення на основі атомно – молекулярного вчення’’ (вч. Войтановська В.М.), 
у 8 класі з теми “Тиск рідини та газів. Закон Паскаля’’ (вч. Кузьмицький О.С.) 
педагоги провели на високому науково – методичному рівні з використанням 
інноваційних педагогічних технологій та мультимедійних засобів. Значну увагу 
на уроці у 8 класі Кузьмицький Олександр Сергійович приділив фізичному 
експерименту, демонстрації парадоксів з тиском, практичній роботі та 
формуванню основних компетенцій через діяльність та ситуацію. 
  У номінації “Музичне мистецтво’’ брало участь 2 педагога: Тобяш Аліна 
Олександрівна (вчитель Здолбунівської гімназії) та Січкарук Оксана Тарасівна 
(вчитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5). 
Конкурсанти цієї номінації на високому рівні спланували уроки музичного 
мистецтва як основну форму реалізації завдань музичного виховання. Заняття 
були побудовані логічно та цілісно; взаємозв’язані фрагменти уроків, 
установлена творча та зацікавлена атмосфера. 
 Тобяш А.О. створила імпровізаційний характер уроку; теорія музики 
подавалась шляхом прослуховування твору з елементами евристичної бесіди. 
Велику увагу вчитель приділив вихованню ціннісних ставлень учнів (виховання 
патріотизму, любові до Батьківщини), використовуючи сучасні методи 
навчання. 
 Членами журі було відмічено особливості спілкування між учителем - 
музикантом Січкарук О.Т та учнями – п’ятикласниками; музикування на 
елементарних музичних інструментах.  



 Обидва педагога максимально використали групові форми роботи, 
асоціативний метод для підведення підсумків уроків; визначили роль музики у 
житті людини. 
   У номінації “Російська мова’’ брало участь 2 педагога - це Буцька Ірина 
Володимирівна (вчитель Здобунівської гімназії), Стецюк Лариса Миколаївна 
(вчитель Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів). Тимощук Тетяна 
Павлівна (вчитель Ступнівського навчально – виховного комплексу 
“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей’’) подала на розгляд 
членів журі лише конспект відкритого уроку, тому не продовжувала надалі 
боротьбу у конкурсі. 
 Учителі відповідно до державних стандартів формували на уроках 
комунікативні компетентності шляхом засвоєння доступного і необхідного 
обсягу знань з мови, допомагали учням опановувати всі види мовленнєвої 
діяльності та набувати певного соціального досвіду. Для досягнення цієї мети 
передбачалося виконання таких завдань: 

- створення позитивної мотивації до засвоєння знань; 
- формування умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності; 
- засвоєння елементарних знань про найважливіші мовні одиниці, 

необхідні та достатні для формування мовленнєвих умінь і навичок; 
- залучення до національної культури народу, мова якого вивчається; 
- сприяння інтелектуальному, моральному, соціокультурному та 

естетичному розвиткові особистості.  
 На жаль, у номінації “Іноземна мова’’ (французька) не було жодного 
учасника, оскільки функціонують лише 2 класи французької мови (у 
Здолбунівській гімназії та Здовбицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів). 

Виходячи з вищесказаного, 
наказую: 
1. Визнати переможцями першого (районного) туру Всеукраїнського 

конкурсу “Учитель року – 2013’’: 
у номінації “Інформатика’’ 

- Куць Тетяну Іванівну – вчителя Здолбунівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №4; 

у номінації “Фізика’’ 
- Кузьмицького Олександра Сергійовича – вчителя Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3; 
у номінації “Музичне мистецтво’’  

- Тобяш Аліну Олександрівну – вчителя Здолбунівської гімназії; 
у номінації “Російська мова’’ 

- Буцьку Ірину Володимирівну – вчителя Здолбунівської гімназії. 
2. Вручити сертифікати учасника першого (районного) туру    

Всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2013’’: 
- Войтановській В.М. – вчителю фізики Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6; 
- Кондратюку Б.О. – вчителю інформатики Бущанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 



- Нетикші К.Г. – вчителю інформатики Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6; 

- Січкарук О.Т. – вчителю музичного мистецтва Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5; 

- Стецюк Л.М. – вчителю російської мови Здовбицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів; 

- Чандику Р.Й. – вчителю інформатики Здолбунівської гімназії; 
- Шутю Ю. А. – вчителю інформатики Білашівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів. 
3. Направити матеріали переможців першого (районного) туру 

Всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2013’’ на обласний етап згідно 
визначеного терміну. 

 
4. Організувати урочистості та вручити премії голови районної державної 

адміністрації переможцям першого (районного) туру Всеукраїнського 
конкурсу “Учитель року – 2013’’. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу 
освіти З.Вітень. 

 
 
 
 
 
 
             Начальник відділу                                              В.Бондарчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


