
 

   Виконавчий  комітет Первомайської міської ради Харківської області 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

08.02.2021                                                                                                         № 49  

м. Первомайський 

Про проведення І (міського)туру  

обласного  конкурсу «Кращий 

вихователь Харківщини» у 2021 році 

 

Відповідно до обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній 

простір Харківщини» на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням XVIII сесії 

Харківської обласної ради VII скликання від 06 грудня 2018 року № 817-VIІ, 

Положення про обласний конкурс «Кращий вихователь Харківщини», 

затвердженого наказом Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 03 серпня 2016 року № 315, зареєстрованого в 

Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області 23 серпня 

2016 року за № 17/1501(зі змінами), наказ №3 від 22.01.2021 року «Про 

проведення І  та ІІ турів обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» 

у 2021році , річного плану відділу освіти виконавчого комітету Первомайської 

міської ради Харківської області, з метою розвитку творчості та педагогічної 

ініціативи вихователів закладів дошкільної освіти міста, популяризації кращих 

зразків педагогічного досвіду, підвищення престижності професії вихователя, 

керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації». 

Наказую: 

1. Провести І (міський) тур обласного конкурсу «Кращий вихователь 

Харківщини» (далі − Конкурс) у 2021 році за номінаціями: «Вихователь 

дітей різновікової групи», «Вихователь старшого дошкільного віку», 

«Вихователь-новатор».  



Термін: лютий - березень 2021 року 

2. Утворити організаційний комітет та  журі І (міського) туру Конкурсу та 

затвердити їх склад (додатки 1,2). 

3.  Керівникам закладів дошкільної освіти: 

3.1. Довести до відома педагогічних працівників інформацію про організацію та  

проведення І (міського) туру Конкурсу. 

Термін: до 10.02.2021 року 

3.2. Надати до організаційного комітету Конкурсу матеріали педагогів, які 

виявили бажання взяти участь у І (міському) турі.  

Термін: до 15.02.2021 року 

4.  Організаційному комітету і журі міського туру Конкурсу: 

4.1. Забезпечити підготовку, проведення і організаційно-методичний супровід 

міського туру Конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 2021 році. 

Термін: до 10.03.2021 року 

4.3. Підбити підсумки та оприлюднити результати Конкурсу.  

           Термін: до 15.03.2021 року  

4.4. Забезпечити подання до організаційного комітету ІІ (обласного) туру 

Конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 2021 році інформацію щодо  

учасників та переможців І (міського) туру Конкурсу за формою (Додаток 3), та 

комплекти матеріалів учасників ІІ (обласного) туру Конкурсу відповідно до 

Положення. 

Термін: до 16.03.2021 року 

4.5. Результати Конкурсу розглянути на нараді керівників, засіданнях ММО та 

висвітлювати на сайті відділу освіти. 

Термін: лютий-квітень 2021 року 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу 

освіти Т. ВАСИЛЬЄВУ  

 

 

Начальник відділу освіти                                                         Аліна САДЧЕНКО 

Марченко 



                                                            

                                                                Додаток 1 

                                                                                 до наказу від 08.02.2021 №499м0 

Склад організаційного комітету  

І (міського) туру обласного конкурсу 

 «Кращий вихователь Харківщини» у 2021 році 

 

1.  Аліна САДЧЕНКО     -  начальник відділу освіти виконкому  

                                          Первомайської міської ради Харківської області. 

       

2.  Ольга БІГУН               -   директор КУ «ЦПРПП». 

 

3.  Аліна МАРЧЕНКО   -   консультант КУ «ЦПРПП» 

 

      Додаток 2 

                               до наказу від 08.02.2021№4990 

Склад журі 

І (міського) туру обласного конкурсу 

«Кращий вихователь Харківщини» у 2020 році 

 

   1. Тетяна ВАСИЛЬЄВА    - головний спеціаліст відділу освіти. 

 

   2. Любов ПОГРЕЦЬКА  -  практичний-психолог КУ «ЦПРПП». 

 

   3. Лариса КАНАЄВА -       вихователь-методист ЗДО №17. 

 

   4. Олена ЗУЄВА      -         вихователь-методист ЗДО № 10 «Ромашка», керівник ММО   

                                                вихователів, переможець другого   (обласного) туру  

                                                Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності                  

                                                педагогічних  працівників дошкільних навчальних закладів  

                                               «Вихователь року» у 2015 році. 

5.Оксана МАТІС -        вихователь-методист ЗДО №14. 

 

                                                                                               



                                 Додаток 3 

                                                                                  до наказу від 08.02.2021 № 4948 

444444 

28.1Інформація 

щодо учасників та переможців І (міського) туру Конкурсу  

«Кращий вихователь Харківщини» у 2021 році 

м. Первомайський 

 

№ 

з/п 
Номінація 

Кількість 

учасників  

першого  

(міського) 

туру 

Дані про переможця: 

прізвище, ім’я, по 

батькові, місце 

роботи, посада, 

педагогічний стаж, 

освіта, 

кваліфікаційна 

категорія 

Контактний 

телефон, 

е – mail 

переможця 

1 
«Вихователь дітей 

різновікової групи» 

   

2 

«Вихователь дітей 

старшого 

дошкільного віку»  

   

3 
«Вихователь-

новатор» 

 

 

  

Усього: 

 

  

 

 

 

Начальник  відділу  освіти                                                          А. САДЧЕНКО 

Марченко 

 



З наказом ознайомлені:  

____________________________ Бігун О.О. 

____________________________Чистопрудова А.В.. 

____________________________ Кофан С.П. 

____________________________ Мікуліна Л.П. 

____________________________ Хома Н.М. 

____________________________ Губанова І.В. 

____________________________ Колованова І.М.   

____________________________ Васильєва. Т.Л. 

____________________________ Зуєва О.А. 

____________________________ Погрецька Л.М. 

____________________________Матіс О.І. 

____________________________Канаєва Л.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


