
 
Виконавчий комітет  Первомайської   міської   ради 

Харківської   області 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ 

Н А К А З 

  

11.03.2021                                                                                                      № 75 

 

м. Первомайський 

 

Про підсумки проведення  

декадника педагогічної майстерності  

педагогічних працівників,  

що атестуються у 2021 році 

  

  З метою вивчення  педагогічної  діяльності  вчителів, вихователів, керівників 

гуртків закладів освіти,  які  атестуються,   шляхом  популяризації 

педагогічних знахідок педагогів,  їхньої участі у роботі  методичних об'єднань,  

фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією освітнього 

процесу, відповідно до розділу ІІІ п.3.3. Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами, затвердженими наказом 

МОНмолодьспорту України від 20.12.2011р. №1473, та змінами, 

затвердженими  наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р.  

№1135) та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 року №211 «Про запобіганню поширення на території України 

короновірусу COVID – 19», наказу відділу освіти від 01.02.2021 №45 «Про 

організацію та проведення декадника педагогічної майстерності педагогічних 

працівників, що атестуються у 2021 році» був проведений декадник 

професійної майстерності педагогічних працівників (далі - Декадник), які 

атестуються у 2021 році, панораму творчості «Наш бренд – педмайстерність і 

талант» у дистанційній формі на платформі Мeet з  16.02 по 25.02.2021 року. 



На декадник педмайстерності були запрошені вчителі, які претендували на 

підвищення кваліфікаційної категорії або підтверджували «вищу категорію» 

чи звання. 

Усього у заході взяли участь 22 педагога, а саме: 

Ліцей №2: 

Вчитель початкових класів -  Бондзик Інна Василіївна; 

Вчитель математики -  Коваленко Марія Володимирівна; 

Вчитель фізичної культури -  Пономаренко Євгеній Іванович; 

Ліцей №3 «Успіх»: 

Вчитель історії - Грицюк Олена Сергіївна 

Вчитель початкових класів - Мальцева Тетяна Вячеславівна 

Вчитель української мови та літератури - Проценко Наталя Володимирівна  

Ліцей №5: 

Вчитель історії - Александров Олександр Григорович 

Вчитель біології - Горбунова Лариса Миколаївна 

Вчитель української мови та літератури - Задорожня Людмила Геннадіївна 

Вчитель української мови та літератури - Золотухіна Ніна Федорівна 

Вчитель початкових класів - Чубукіна Ірина Олексіївна 

Ліцей №6: 

Вчитель початкових класів - Заночкіна Світлана Володимирівна 

Вчитель фізичної культури - Ковницький Костянтин Олександрович 

Практичний психолог - Погорєлова Галина Валеріївна 

Вчитель історії - Шестопалова Анжеліка Липівна 

Ліцей №7: 

Вчитель історії - Білаш Тетяна Олексіївна 

ІРЦ: 

Вчитель – логопед -Рішко Юлія Іванівна 

ЗДО №16: 

Вихователь -Губанова  Ірина Валеріївна 

Вихователь -Чернік Тетяна Леонидівна 



Вихователь -Крамська Оксана Сергіївна 

ЗДО №17: 

Вихователь -Баканова Марина Олександрівна 

БДЮТ: 

Керівник гуртка - Бацман Олена Володимирівна 

Декадник професійної майстерності педагогічних працівників був проведений 

в онлайн-форматі. Презентації власної педагогічної системи були 

представлені на достатньому та високому рівнях. 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати роботу педагогічних працівників під час  проведення Декадника 

професійної майстерності результативною. 

2. Адміністрації закладів загальної середньої освіти:  

2.1. Здійснювати діагностику професійної діяльності педагогічних 

працівників, що складається з вивчення науково-теоретичної, методичної і 

психолого-педагогічної підготовки.  

 2.2. Відслідковувати динаміку результативності педагогів за 3 роки у 

підготовці учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України, ДПА та ЗНО.   

 2.3. Розглядати на засіданнях ШМО загальнотеоретичні питання 

компетентнісної освіти, шляхи її реалізації, способи й формування ключових 

та предметних компетентностей у навчанні шкільних предметів.  

 2.4. Стимулювати професійне зростання вчителів з питання підвищення 

професійної компетентності; у персональні педагогічні карти увести відомості 

про персональне педагогічне зростання, підвищення кваліфікації, самоосвітню 

діяльність щодо професійного самовдосконалення. 

3. Директору КУ «ЦПРПП» Ользі БІГУН: 

3.1. Здійснювати своєчасну консультативну допомогу педагогам щодо 

регулювання і коригування індивідуальної професійної траекторії зростання 

в міжатестаційних період. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора КУ 

«ЦПРПП»   Ольгу БІГУН.  

 

Начальник відділу освіти                                          Аліна САДЧЕНКО 

 


