
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

 Зачепилівка 

14.12.2017                                                              № 426 

Про проведення  І (районного) туру 

обласного конкурсу «Кращий 

вихователь Харківщини» у 2018 

році  

 

Відповідно до обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній 

простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням 

Харківської обласної ради від 19.12.2013 № 885-VI (зі змінами), Положення 

про обласний конкурс «Кращий вихователь Харківщини», затвердженого 

наказом Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації  від 15.03.2017 № 62 «Про затвердження Положення про 

обласний конкурс «Кращий вихователь Харківщини», зареєстрованого в 

Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області 

30.03.2017 за № 16/1566, наказу Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації від 06.12.2017 № 360 «Про проведення І та 

ІІ турів обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 2018 році»,  

з метою розвитку творчості та педагогічної ініціативи вихователів закладів 

дошкільної освіти району, популяризації кращих зразків педагогічного 

досвіду, вдосконалення іміджу професії вихователя, керуючись статтею 6 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2018 році І (районний) тур обласного конкурсу «Кращий 

вихователь Харківщини» (далі – Конкурс) за номінаціями: «Вихователь дітей 

раннього віку», «Вихователь дітей різновікової групи», «Вихователь дітей 

старшого дошкільного віку». 

До 22.02.2018 

2.  Затвердити склад організаційного комітету І (районного) туру Конкурсу 

(додаток 1). 



 

 

 

3.  Затвердити склад журі І (районного) туру Конкурсу (додаток 2).  

4.  Районному методичному кабінету відділу освіти (Корінна О.М.): 

4.1. Здійснити організаційний супровід проведення  І (районного) туру 

обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 2018 році. 

Січень - лютий 2018 року  

4.2.   Надати консультаційно-методичну допомогу педагогічним працівникам 

дошкільних навчальних закладів району з питань підготовки до участі у 

Конкурсі.  

Січень - лютий 2018 року 

4.3. Забезпечити висвітлення подій Конкурсу на сайті відділу освіти  

Зачепилівської районної державної адміністрації. 

Лютий  2018 року 

4.4.  Підготувати урочистості щодо підведення підсумків Конкурсу. 

 До 22.02.2018 

4.5.  Надати до організаційного комітету заявки на участь у ІІ (обласному) 

турі Конкурсу, документацію учасників та інформацію про проведення І 

(районного) туру Конкурсу. 

До 28.02.2018 

5.  Керівникам дошкільних навчальних закладів:  

5.1. Довести інформацію про організацію та проведення Конкурсу до 

педагогічних працівників  

До 01.01.2018 

5.2.  Забезпечити надання конкурсантом до організаційного комітету заявки 

на участь у І (районному) турі Конкурсу та педагогічного портфоліо. 

До 05.02.2018 

6.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача районним 

методичним кабінетом Корінну О.М. 

 

Начальник відділу освіти                                                       О.М.Зеленський

            

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 



 

 

 

Додаток 1     

до наказу відділу освіти 

Зачепилівської районної  

державної адміністрації 

14.12.2017 № 426 

 

      

Склад оргкомітету 

по проведенню І (районного) туру 

обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини»  

у 2018 році 

 

 

Голова оргкомітету: 

Корінна Олена Михайлівна              - завідувач районним методичним 

кабінетом 

                                                                                                                                

Члени оргкомітету: 

Мирна Наталія Володимирівна       -   методист РМК 

Гергель Тетяна Вікторівна               -  методист РМК 

Гойденко  Людмила Петрівна          -  заступник головного бухгалтера відділу 

освіти 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2     

до наказу відділу освіти 

Зачепилівської  

райдержадміністрації 

14.12.2017 № 426 

 

     

Склад журі  

І (районного) туру 

обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини»  

у 2018 році 

 

 

Голова  журі:         

Зеленський Олександр Миколайович   -  начальник відділу освіти  

 

Заступник  голови журі: 

Корінна Олена Михайлівна - завідувач районним методичним кабінетом  

 

Члени журі: 

Мирна Наталія Володимирівна -  методист РМК   

Бєляєва Антоніна Іванівна -  методист РМК, голова Зачепилівської районної 

організації Профспілки працівників освіти і науки  

Гергель Тетяна Вікторівна -  методист РМК 

Коломієць Лариса Вікторівна -  методист РМК 

Смердюк Мирослава Василівна -  керівник РМО вихователів ДНЗ, вихователь 

Зачепилівського ДНЗ 

Гвоздік Світлана Володимирівна - заступник директора по навчально-

виховній роботі Зачепилівської  ЗОШ  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач РМК                     О.М. Корінна 

Методист РМК                     Н.В. Мирна 

Юрисконсульт                      І.О. Литвин 


