
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 
 

Н А К А З 
 

   13  листопада 2015 року          м. Здолбунів   № 174 
 

 

Про проведення І туру ХІІІ обласного  

конкурсу-ярмарку педагогічної творчості  

  

На виконання наказу управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації від 06.11.2015 №553 “Про організацію та проведення 

ХІІІ 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 ХІІІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості  у 

лютому 2016 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 ХІІІ обласного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості, що додається. 

    3. Затвердити склад експертних комісій І туру ХІІІ обласного конкурсу-

ярмарку педагогічної творчості, що додається. 

    4. Керівникам закладів освіти: 

    4.1.Підготувати матеріали на І тур ХІІІ обласного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості у таких номінаціях: 

- “Етика”; 

- “Біологія, екологія”; 

- “Трудове навчання”; 



- “Образотворче мистецтво”; 

- “Основи здоров’я”; 

- “Фізична культура; 

- “Хімія”; 

- “Практична психологія”; 

- “Соціальна педагогіка”; 

- “Музичне мистецтво”. 

4.2. Матеріали подати у відділ освіти до 05 лютого 2016 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.), Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 (Ковальчук Л.Є.), 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 – Буцьку Л.М. (номінація “Етика’’), Таргонську Т.І. (номінація “Основи 

здоров’я’’), Дисюк Р.В. (“Образотворче мистецтво’’), Пилипчук Г.В. 

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

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

     6. Головам експертних комісій до 12 лютого 2016 року визначити 

переможців І туру ХІІІ обласного конкурсу-ярмарку за номінаціями. 

     7. Завідувачу райметодкабінету Глущук Н.О. :  

     7.1.Підвести підсумки І туру ХІІІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості та відзначити переможців до 19 лютого 2016 року.  

     7.2. Роботи переможців І туру ХІІІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості подати експертним комісіям ІІ туру ХІІІ обласного конкурсу-ярмарку 

до 01 березня 2016 року. 

     7.3. За матеріалами І туру ХІІІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості підготувати каталог “Педагогічні здобутки освітян Здолбунівщини”.  

     8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

            Начальник відділу                                          Л.Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проект наказу підготував 

завідувач райметодкабінету       Н. Глущук 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

юрисконсульт         І. Кухарчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ відділу освіти 

Здолбунівської   

райдержадміністрації 

13.11.2015 №174 

 

 

 

 

СКЛАД  оргкомітету 

І туру ХІІІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 

 

1. Карпенко Л.Є. – голова оргкомітету, начальник відділу освіти. 

2. Глущук Н.О. – завідувач райметодкабінету . 

3. Галик О.І. – голова профкому відділу освіти. 

4. Єгорова О.І. – голова районної ради Профспілки працівників освіти і 

науки України (за згодою). 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ відділу освіти 

Здолбунівської 

райдержадміністрації 

13.11.2015  № 174 

 

 

СКЛАД експертних комісій    

І туру ХІІІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 

 

Номінація “Етика’’ 

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

2.Романчук   .В.- учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№4, член комісії. 

3.Лахман Н.М. – заступник директора Мізоцького навчально-виховного 

комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей’’, член комісії. 

 

                                          Номінація “Біологія, екологія’’ 

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

2.Базан Т.О. – учитель Здолбунівської гімназії, член комісії. 

3.Сай Т.Г. – учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, 

член комісії. 

 

                                     Номінація “Образотворче мистецтво’’ 
1.Грицина Є.Б. - методист районного методичного кабінету, голова комісії. 

2.Дисюк Р.В. – учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№6, член комісії. 

3.Дмитрук Г.В. – учитель Мізоцького навчально-виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей’’, член комісії. 

 

                                        Номінація “Музичне мистецтво’’ 

1.Хатунцева Н.А. - методист районного методичного кабінету, голова комісії. 

2.Нагорна О.Ю. – учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №4, член комісії. 

3.Тобяш А.О. – учитель Здолбунівської гімназії, член комісії. 

 

                                Номінація “Основи здоров’я’’ 

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

2.Таргонська Т.І. – заступник директора Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3, член комісії. 

3.Завадська О.Л. – учитель Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

член комісії. 

 

                               Номінація “Трудове навчання’’ (обслуговуюча праця) 

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

2.Шевчук В.П. – учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№6, член комісії. 



3.Мачелюк С.В. – заступник директора Білашівського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний 

заклад, член комісії. 

 

                               Номінація “Трудове навчання’’ (технічна праця) 

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

2.Небрончук С.І. – учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №4, член комісії. 

3.Радіонов С.В. – директор Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

член комісії. 

 

                               Номінація “Практична психологія’’  

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

2.Пилипчук Г.В. – практичний психолог Дерманського навчально-виховного 

комплексу “загальноосвітня школа І ступеня-гімназія’’, член комісії. 

3.Ваколюк І.В. – практичний психолог Білашівського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний 

заклад, член комісії. 

 

                              Номінація “Соціальна педагогіка’’  

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

2.Пилипчук Г.В. – практичний психолог Дерманського навчально-виховного 

комплексу “загальноосвітня школа І ступеня-гімназія’’, член комісії. 

3. Радіца Л.П. – соціальний педагог Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №6, член комісії. 

 

                                  Номінація “Фізична культура’’  

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

2.Матвійчук О.О. - учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №6, член комісії. 

3.Момоток В.В. – учитель Уїздецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

член комісії. 

 

                                         Номінація “Хімія’’  

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

2.Прушківська Л.Г. – учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3, член комісії. 

3.Шеретюк Н.О.- учитель Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

член комісії. 

 

 

                       


