
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 
 

Н А К А З 
 

29  грудня   2015 року            Здолбунів   № 211 
 

Про підсумки першого (районного) 

туру всеукраїнського конкурсу  

 “Учитель року – 2016’’ 

 

     Відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс “Учитель року’’, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року 

№638, зі змінами, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 

2015 року №969 “Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 

2016’’, листа Міністерства освіти і науки України від 11 листопада 2015 року 

№1/9-540, наказу відділу освіти від 09 грудня 2015 року №190 “Про проведення 

першого (районного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2016’’ з 

22 грудня по 25 грудня 2015 року було проведено перший (районний) тур 

всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2016’’. Цьогоріч педагоги змагалися 

у таких номінаціях “Англійська мова’’, “Захист Вітчизни’’, “Історія’’, 

“Математика’’.  

                     Усього брало участь 9 педагогів із 6 навчальних закладів. Серед учасників – 

представники Здолбунівської гімназії (1 учасник), Здолбунівських загальноосвітніх 

шкіл І-ІІІ ступенів №3 (1 учасник), №4 (2 учасника) №5 (1 учасник), №6 (3 учасника), 

Уїздецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (1 учасник). 

                       У номінаціях “Захист Вітчизни’’ та “Математика’’було по 3 учасника, “Історія’’ 

– 2. На жаль, у номінації “Англійська мова’’ був лише 1 учасник. 

                       У номінації “Захист Вітчизни’’ брали участь учителі Базан Ю.О. (Здолбунівська 

гімназія), Скринник В.М. (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6), 

Момоток В.В. (Уїздецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів). 

                      Номінацію “Математика’’ представляли педагоги Шлихта А.І. (Здолбунівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3), Тонковид О.П. (Здолбунівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4), Гмирак Т. Я. (Здолбунівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6). 

                      У номінації “Історія’’ брали участь учителі Хомич М.В. (Здолбунівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4) та Панчук О.М. (Здолбунівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6). 

                      Номінація “Англійська мова’’ була представлена лише одним педагогом – 

Малютою К.Ю. (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5). 

 

                      Враховуючи вищесказане,  



 

            НАКАЗУЮ:  

 

         1.Визнати переможцями першого (районного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель 

року – 2016’’: 

  у номінації “Англійська мова’’ - Малюту Катерину Юріївну, вчителя Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5; 

у номінації “Захист Вітчизни’’ - Скринника Володимира Миколайовича, вчителя            

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6; 

у номінації “Історія’’ - Панчук Олену Миколаївну, вчителя Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6; 

у номінації “Математика’’ - Гмирак Тетяну Ярославівну, вчителя Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6. 

2. Нагородити переможців першого (районного) туру всеукраїнського конкурсу 

“Учитель року – 2016’’ грамотами відділу освіти. 

3. Направити матеріали переможців першого (районного) туру всеукраїнського 

конкурсу “Учитель року – 2016’’ для участі у обласному етапі до 16 січня 2016 року. 

4. Вручити сертифікати учасника першого (районного) туру всеукраїнського 

конкурсу “Учитель року – 2016’’: 

- Базану Юрію Олеговичу, вчителю Здолбунівської гімназії; 

- Момотку Василю Володимировичу, вчителю Уїздецької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів; 

- Тонковид Оксані Петрівні, вчителю Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №4; 

- Хомич Мирославі Володимирівні, вчителю Здолбунівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №4; 

- Шлихті Аліні Іванівні, вчителю Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

                  Начальник відділу                                                   Л.Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект наказу підготував: 

 

Завідувач районного методичного кабінету                            Н.Глущук 

 

 

 

Погоджено: 

 

Юрисконсульт                                                                                І.Кухарчук 

 

 


