ТЕPНОПІЛЬСЬКA ОБЛAСНA ДЕPЖAВНA AДМІНІСТPAЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
від _____________ 20__ pоку

№ _________

Про підсумки обласного етапу конкурсу
серед педагогічних працівників закладів
загальної середньої та позашкільної освіти
на кращу розробку народознавчої розвідки
національно-патріотичної тематики ,,Слава України”
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
27 жовтня 2014 року № 1232 ,,Про затвердження плану заходів щодо посилення
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді”,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 грудня
2014 року № 677-од ,,Про затвердження заходів щодо посилення військовопатріотичного виховання учнівської та студентської молоді на період 2015-2020
років”, наказів управління освіти і науки облдержадміністрації від 16 січня
2015 року № 10 ,,Про організацію виконання заходів щодо посилення
військово-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді на період
2015-2020 років”, від 28.02.2019 р. № 44-од ,,Про проведення обласного етапу
конкурсу серед педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів на кращу розробку народознавчої розвідки національнопатріотичної тематики ,,Слава України”, з метою поглибленого вивчення історії
рідного краю, національно-патріотичного та громадянського виховання
учнівської молоді, збору матеріалів про земляків, відомих науковою,
мистецькою, просвітницькою діяльністю, майстрів народної творчості й
ремесел, ветеранів війни, учасників революції Гідності та АТО, визвольних
змагань та праці в області проведений конкурс серед педагогічних працівників
навчальних закладів на кращу розробку народознавчої розвідки національнопатріотичної тематики ,,Слава України”.
На конкурс надійшло 35 робіт переможців (міського, районного,
об'єднаних територіальних громад) етапу конкурсу.
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Як засвідчив аналіз, більшість конкурсних робіт відзначаються
актуальністю теми, змістовністю та можуть бути використані у навчальновиховній роботі з учнівською молоддю.
Разом з тим окремі роботи, подані на конкурс, мають істотні недоліки,
зокрема, це відсутність чіткої структури у викладі, опису методики практичної
краєзнавчо-пошукової діяльності з учнями та використання зібраних матеріалів
у навчально-виховній роботі.
На основі рішення і пропозицій журі обласного етапу конкурсу ,,Слава
України” н а к а з у ю:
1. Відзначити належну організаційну роботу органів управління освітою
Бучацької, Гусятинської, Заліщицької, Збаразької, Козівської, Кременецької,
Монастириської,
Теребовлянської,
Тернопільської,
Шумської
райдержадміністрацій, Борщівської, Лановецької, Монастириської, Почаївської,
Тернопільської, Чортківської міських рад, Скала-Подільської селищної ради,
Білецької, Великогаївської сільських рад.
2. Нагородити грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації
переможців обласного етапу конкурсу:
- Бай Оксану Богданівну, учителя географії Тернопільської Української
гімназії ім. І.Франка, автора роботи ,,Лиш боротись – значить жить!”;
- Безтільну Галину Ярославівну, педагога-організатора Бучацького центру
дитячої та юнацької творчості ,,Сузір’я”, автора роботи ,,О.П. Синенька –
славна дочка Буччачини”;
- Гринчук Ольгу Болеславівну, учителя української мови і літератури
Тернопільської класичної гімназії, автора роботи ,,Степан Будний: ,,Поетсонцелюб, безсмертний Син землі...”;
- Дорошкевич Тетяну Василівну, асистента вчителя НВК ,,ЗОШ І-ІІІ ст. –
ДНЗ с.Великі Гаї”, автора роботи ,,Ідеї державотворення в публіцистиці
доктора М.Сосновського”;
- Дудар Галину Михайлівну, учителя математики Тернопільської
ЗОШ І-ІІІ ст. №19, автора роботи ,,Світ очима і серцем Світлани Драган”;
- Дяків Наталію Ананіївну, педагога-організатора НВК ,,Старопочаївська
ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ”, автора роботи ,,Леонід Лозович: ,,Немає правди у
війні, вона лиш в мирі та любові!”;
- Забавську Світлану Миколаївну, керівника гуртків Монастириського
будинку дитячої та юнацької творчості, автора роботи ,,Феномен доби.
Володимир Гнатів”;
- Нагуляк Любов Іванівну, педагога-організатора ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Касперівці Заліщицького району, автора роботи ,,Кіборг сучасності –
Герой України Максим Ридзанич”;

- Палац Галину Романівну, учителя математики Тернопільської
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних
мов, автора роботи ,,Громадська і політична діяльність Михайла
Галущинського в кін. ХІХ – І третині ХХ століття”;
- Пелих Марію Миколаївну, педагога-організатора ЗОШ І-ІІІ ст. с.
Кошилівці Заліщицького району, автора роботи ,,Славетна сівачка
українського слова”;
- Плекан Ірину Михайлівну, методиста Микулинецького центру туризму,
краєзнавства, спорту та екскурсій, творчості дітей та юнацтва, автора
роботи ,,Ми є народ, а не холопи! Ми ще не мертві! Ми – живі!”;
- Семанчик Віту Андріївну, педагога-організатора НВК ,,ЗОШ І-ІІІ ст. –
ДНЗ с.Великі Гаї”, автора роботи ,,Ідеї державотворення в публіцистиці
доктора М.Сосновського”;
- Сербу Тараса Богдановича, методиста Великобірківського будинку
творчості школяра, автора роботи ,,Видатні постаті рідного краю. СтепанМаксим Балей”;
- Суфлян Ольгу Анатоліївну, заступника з виховної роботи Залісецької
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Андрія Чабана Збаразького району, автора роботи ,,В
небо душі героїв злітають, щоб світити завжди нам”;
- Форманюк Зоряну Ярославівну, учителя української мови і літератури
Тернопільської класичної гімназії, автора роботи ,,Степан Будний: ,,Поетсонцелюб, безсмертний Син землі…”;
- Цимбалюк Галину Йосипівну, керівника гуртків Монастириського
будинку дитячої та юнацької творчості, автора роботи ,,Феномен доби.
Володимир Гнатів”.
3. Оголосити подяку управління освіти і науки облдержадміністрації авторам
кращих конкурсних робіт:
- Боднар Галині Степанівні, керівнику гуртків Козівського будинку дитячої
та юнацької творчості, автору роботи ,,Повстанська боротьба на теренах
Козівщини у спогадах М.Ф. Сушник”;
- Боднару Ігорю Романовичу, методисту Заліщицького районного будинку
дитячої та юнацької творчості, автору роботи ,,Відомі історичні
особистості м.Заліщики”;
- Валігродській Надії Дмитрівні, учителю української мови і літератури
Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, автору роботи ,,Михайло Дарундяк знакова постать Борщівщини”;
- Григор’євій Ларисі Зіновіївні, учителю української мови і літератури,
заступнику директора з виховної роботи Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст.
№11, автору роботи ,,По євшан-зілля – до Соломії… Спроба дискурсу”;

- Данилевич Марії Василівні, учителю української мови і літератури ЗОШ
І-ІІІ ст. с.Лисівці Заліщицького району, автору роботи ,,Професор Іван
Конет: людина, вчитель, учений”;
- Каспруку Віталію Володимировичу, керівнику гуртків Заліщицького
районного будинку дитячої та юнацької творчості, автору роботи ,,Відомі
історичні особистості м.Заліщики”;
- Курило Надії Ярославівні, учителю музичного мистецтва Тернопільської
ЗОШ І-ІІІ ст. №11, автору роботи ,,По євшан-зілля – до Соломії… Спроба
дискурсу”;
- Навізівській Ірині Іванівні, учителю історії Добрівлянської філії
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням
інформаційних технологій та технологічних дисциплін м.Заліщики,
автору роботи ,,Шляхами слави Наталії Шелепницької”;
- Наконечній Лесі Романівні, учителю української мови і літератури ЗОШ
І-ІІ ст. с.Самолуски Гусятинського району, автору роботи ,,Світило
патріотичної мудрості в канадських українців”;
- Олійник Наталії Степанівні, педагогу-організатору ЗОШ І-ІІ ст.
с.Самолуски Гусятинського району, автору роботи ,,Світило патріотичної
мудрості в канадських українців”;
- Плішко Тетяні Томівні, учителю історії Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Тернопільського району, автору роботи ,,Народознавча розвідка про
пароха села Малий Ходачків, мученика за віру – отця Осадцу Михайла
Івановича”;
- Свищ Мирославі Володимирівні, педагогу-організатору, учителю
початкових класів Заліщицької ЗОШ І-ІІІ ст. №2, автору роботи ,,Понад
усе для мене рідний край”;
- Суширибі Богдану Івановичу, учителю історії Бучацького колегіуму
ім. св. Йосафата, автору роботи ,,Герої та учасники Євромайдану
Бучацького району”;
- Ундерко Оксані Леонтіївні, учителю історії та правознавства СкалаПодільської ЗОШ І-ІІ ст., автору роботи ,,Повернення з забуття: короткий
огляд життєвого і творчого шляху митців Скали-Подільської кінця ХІХ –
першої половини ХХ століть”;
- Чарнош Ірині Юліанівні, учителю історії Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5,
автору роботи ,,Леопольд Левицький. Штрихи і барви життя”.
4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій,
Бережанської, Кременецької, Тернопільської та Чортківської міських рад,
об’єднаних територіальних громад проаналізувати результати участі
педагогічних працівників в обласному етапі конкурсу на кращу розробку
народознавчої

розвідки національно-патріотичної тематики ,,Слава України” і забезпечити
системність та якість методичного супроводу діяльності педагогічних
працівників для належної участі у районних, міських та об'єднаних
територіальних громад етапах конкурсу .
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління
Тетяна Боровська
Оксана Пшенична
Віталій Вітер

Ольга ХОМА

