
 

 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 
Н А К А З 

 
 08  січня 2014 року            м.Здолбунів                         № 03 
 

 
Про проведення І туру ХІ обласного  
конкурсу-ярмарку педагогічної творчості  
  

На виконання наказу управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації від 23.12.2013 №857 “Про організацію та проведення 
ХІ обласного конкурсу – ярмарку педагогічної творчості’’, відповідно до 
Положення про обласний конкурс – ярмарок педагогічної творчості, 
затвердженого наказом управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації від 09 грудня 2013 року №807, зареєстрованого в 
Головному управлінні юстиції у Рівненській області 17 грудня 2013 року за 
№53/1112, з метою пропаганди кращих здобутків та інноваційних 
напрацювань педагогічних працівників, поширення їх творчих досягнень, 
пошуку ефективних шляхів удосконалення навчально – виховного процесу, 
вироблення  стратегій і шляхів розвитку освіти,  

 
НАКАЗУЮ: 
 
     1. Провести І тур ХІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості  
у лютому 2014 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 09.12.2013 №807 і 
зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Рівненській області 17 
грудня 2013 за № 53/1112, що додається.  
     2. Затвердити склад оргкомітету І туру обласного конкурсу-ярмарку 
педагогічної творчості, що додається. 
     3. Затвердити склад експертних комісій І туру обласного конкурсу-
ярмарку педагогічної творчості, що  додається. 
     4. Керівникам закладів освіти: 
     4.1. Підготувати матеріали на І тур обласного конкурсу-ярмарку 
педагогічної творчості у таких номінаціях: 

- “Управління освітою”; 
- “Методична робота з педагогічними кадрами”; 



- “Робота з обдарованими учнями”; 
- “Виховна робота”; 
- “Позашкільна освіта”; 
- “Українська мова та література”; 
- “Іноземна мова”; 
- “Світова література та російська мова”; 
- “Історія”; 
- “Основи правознавства”. 

4.2. Матеріали подати у відділ освіти до 07 лютого 2014 року. 
     4.3. Забезпечити участь у роботі експертних комісій їх членів у термін, 
який буде доведено головами комісій. 
     5. Директору Здолбунівської гімназії Гнатюку І.Г. забезпечити участь у 
роботі обласних експертних комісій їх членів – Піскаєвої Т.Є. (номінація 
“Світова література та російська мова’’) та Буцької Л.М. (номінація 
“Правознавство’’) у термін, який буде доведено листом Рівненського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
     6. Головам експертних комісій до 14 лютого 2014 року визначити 
переможців І туру ХІ обласного конкурсу – ярмарку за номінаціями. 
     7. Завідувачу райметодкабінету Глущук Н.О. :  
     7.1. Підвести підсумки І туру обласного конкурсу-ярмарку педагогічної 
творчості та відзначити переможців до 22 лютого 2014 року.  
     7.2. Роботи переможців І туру обласного конкурсу-ярмарку педагогічної 
творчості подати експертним комісіям ІІ туру ХІ обласного конкурсу-
ярмарку до 01 березня 2014 року. 
     7.3. За матеріалами І туру обласного конкурсу-ярмарку педагогічної 
творчості підготувати каталог “Педагогічні здобутки освітян 
Здолбунівщини”.  
     8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ                                                              В.БОНДАРЧУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ відділу освіти 
Здолбунівської   
райдержадміністрації 
08 .01.2014 року № 03 

 
 
 
 

СКЛАД  оргкомітету 
І туру обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 

 
1. Бондарчук В.М. – голова оргкомітету, начальник відділу освіти. 
2. Рудько І.М. – головний спеціаліст 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 
08 .01.2014 року № 03 
 

 
СКЛАД експертних комісій    

І туру обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 
 

Номінація “Управління освітою’’ 
Галик О.І. – заступник завідувача районного методичного кабінету, 
голова комісії. 
Гнатюк І.Г. – директор Здолбунівської гімназії. 
Овсійчук Р.А. – директор Мізоцького навчально – виховного 
комплексу “загальноосвітня школа І –ІІ ступенів – ліцей’’. 
 
             Номінація “Методична робота з педагогічними кадрами’’  
Глущук Н.О.  – завідувач районного методичного кабінету, голова 
комісії.    
Фурманець К.Д. – заступник директора з навчальної роботи 
Здолбунівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №6. 
Парфенюк А.А. – заступник директора з навчальної роботи 
Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів . 
 

                                   Номінація “Робота з обдарованими учнями’’  
Парфенюк Л.Є. – методист районного методичного кабінету, голова 
комісії.  
Хоманець Г.П. – учитель Здолбунівської гімназії. 
Вознейчук І.А. – вчитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №3.    

                                      Номінація “Виховна робота’’  
Сірик В.М.- методист районного методичного кабінету, голова комісії. 
Білінська Л.В. – заступник директора з виховної роботи Уїздецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 
Нижник Л.В. - заступник директора з виховної роботи Здовбицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 
 
         

                                      Номінація “Позашкільна освіта’’ 
Паламар Н.В. – методист районного методичного кабінету, голова 
комісії. 
Пашинська Т.П. – методист Здолбунівської районної станції юних 
техніків. 
                       Номінація “Українська мова та література’’ 



Пальчевська Н.Б. – методист районного методичного кабінету, голова 
комісії. 
Шевцова Р.В. – вчитель української мови та літератури Здолбунівської 
гімназії. 
Ющак Е.Р.  – вчитель української мови та літератури Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6. 
 

                                 Номінація “Іноземна мова’’ 
Хатунцева Н.А. – методист районного методичного кабінету, голова 
комісії. 
Карпенко Л.Є.– вчитель англійської мови Здолбунівської гімназії. 
Шмендель А.В. – учитель німецької мови Здолбунівської гімназії. 

 
                                Номінація “Світова література та російська мова’’ 

Хатунцева Н.А. –  методист районного методичного кабінету, голова 
комісії. 
Сітовська Н.Г. – учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №4. 
Мельник Л.М. – директор Суємської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів. 
 

                                                 Номінація “Історія’’ 
Перев’язко М.М. – методист районного методичного кабінету, голова 
комісії. 
Місікова А.М. – учитель історії Здолбунівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №5. 
Слободенюк С.І. – вчитель історії Здовбицької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів. 
 

                                        Номінація “Основи правознавства’’ 
Перев’язко М.М. – методист районного методичного кабінету, голова 
комісії. 
Буцька Л.М. – учитель Здолбунівської гімназії.   
Архулік В.М. - учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №6. 
          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ управління освіти і  
науки Рівненської обласної  
державної адміністрації 
09.12.2013 № 807 

                                                                                           
Положення 

про обласний  конкурс - ярмарок педагогічної творчості 
 

І.Загальні положення  
 

1.1.  Обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості (далі – обласний 
конкурс – ярмарок) проводиться за участі педагогічних працівників 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, 
закладів обласного підпорядкування, методичних кабінетів, центрів,  
відділів, управлінь освіти районних державних адміністрацій, 
виконавчих комітетів рад міст обласного значення. 
 

1.2. Мета конкурсу – ярмарку - представлення напрацювань педагогічних 
працівників, пропаганда їх творчих досягнень у навчально-виховному 
процесі, управлінській і науково-методичній діяльності.   
 Обласний конкурс-ярмарок передбачає презентацію сучасних 
педагогічних технологій, інноваційних методів навчання та виховання, 
науково-методичних, навчальних, практичних матеріалів досвіду 
педагогічних працівників і педагогічних колективів. 
 

1.3. Основні завдання обласного конкурсу - ярмарку :   
пропаганда кращих здобутків та інноваційних напрацювань 
педагогічних працівників; 
пошук ефективних шляхів удосконалення навчально-виховного 
процесу; 
популяризація серед громадськості освітянських надбань, підвищення 
інтересу до проблем освіти ; 
покращення якості навчально-виховного процесу та його науково-
методичного забезпечення ; 
формування творчого духу змагання в підготовці та презентації 
матеріалів ; 
стимулювання креативного пошуку педагогічних працівників 
навчальних закладів в удосконаленні навчально-виховного процесу ; 
створення анотованого каталогу досягнень педагогів Рівненщини. 
 

                      ІІ.  Організація та проведення обласного конкурсу-ярмарку 
 



2.1. Загальне керівництво обласним конкурсом-ярмарком та контроль 
за його проведенням здійснює управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації. 

Безпосереднє керівництво підготовкою та проведенням конкурсу – 
ярмарку здійснює Рівненський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти.  

 
2.2.  Обласний конкурс - ярмарок педагогічної творчості проводиться у 
два тури:   

 перший – районний, міський; 
 другий – обласний. 
 
2.3. До участі в другому турі обласного конкурсу – ярмарку 

допускаються переможці (перше – третє місця) першого туру в кожній 
номінації. 

 
2.4. Заклади обласного підпорядкування беруть участь одразу в 

другому турі обласного конкурсу – ярмарку. 
 

2.5. Для проведення конкурсу - ярмарку на місцях утворюються 
оргкомітети, експертні ради й експертні комісії. 
 

2.6. Участь у конкурсі-ярмарку беруть як окремі педагогічні 
працівники, так і авторські колективи дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, закладів 
обласного підпорядкування, методичних кабінетів, центрів, 
відділів, управлінь освіти районних державних адміністрацій, 
виконавчих комітетів рад міст обласного значення. 

 
 

2.7. Під час проведення конкурсу – ярмарку обробка та захист 
персональних даних учасників здійснюється відповідно до вимог 
Закону України “Про захист персональних даних’’. 
 

  
                  ІІІ.  Вимоги до подання, оформлення та змісту матеріалів 
 
3.1. Для участі в другому турі обласного конкурсу – ярмарку в Рівненський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти подаються такі 
матеріали: 
 заявка (Додаток); 
 розробка (посібник, книга формату А4 або А5 у паперовому вигляді в 
одному примірнику українською мовою та на електронному носії) із 
зазначенням даних про автора (прізвище, ім’я, по батькові, навчальний 
заклад, установа освіти, район, місто, які представляє(ють) учасник(и) 
конкурсу – ярмарку); 



витяг із протоколу засідання експертної комісії про визначення переможців І 
туру. 
 
3.2. Вимоги до змісту матеріалів: 
актуальність та оригінальність педагогічних ідей; 
інноваційність (новизна змісту, технологій тощо);  
практична спрямованість. 
 
3.3. Подані на конкурс розробки повинні бути схвалені методичними радами 
навчальних закладів та районних, міських методичних кабінетів, центрів. 
     
 
             ІV. Визначення переможців обласного конкурсу – ярмарку 
4.1. Визначення переможців у кожній номінації здійснюється експертними 
комісіями з урахуванням: 
актуальності та оригінальності педагогічних ідей; 
інноваційності (новизни змісту, технологій);  
практичної спрямованості; 
культури оформлення матеріалів. 
 
4.2. Переможці нагороджуються дипломами управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації.  
 
4.3. Анотації матеріалів переможців обласного конкурсу – ярмарку 
друкуються в каталозі досягнень педагогів Рівненщини. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                 Додаток 
                                                                                 до Положення про обласний     
                 конкурс – ярмарок   
                 педагогічної творчості  

                                                                         (до пункту 3.1. розділу ІІІ) 
 
 
 
 
 

Заявка 
 

 ------------------------------------------------------------------------ 
(назва методичного кабінету) 

 
№ 
з/п 

Номінація Місце Назва 
посібника 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 
автора 

Заклад, де 
працює, 
посада 

      
 
 
 
 

Завідувач методичного 
кабінету, центру           ----------------------         ----------------------------------- 
                                                                     (підпис)                                (Прізвище, ім’я та по батькові) 
 
 
 
 
 
            МП                                              “ -----------’’ ---------------------  20    року 


