УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
Від

20.02.2019р.

м. Івано-Франківськ

№ 95

Про підсумки проведення обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу
«Цікава школа»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації від 12.11.2018 р. № 618 «Про проведення
обласного
етапу
Всеукраїнського
конкурсу
«Цікава
школа»
10 грудня 2018 року проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу
«Цікава школа» (надалі – Конкурс).
У Конкурсі взяли участь педагоги та учні закладів загальної середньої
освіти та вихованці закладів позашкільної освіти із Богородчанського,
Верховинського,
Городенківського,
Долинського,
Надвірнянського,
Снятинського районів, міст Івано-Франківська, Калуша, Болехова та ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді.
Не взяли участь у Конкурсі педагоги та учні з Галицького, Калуського,
Коломийського,
Косівського,
Рогатинського,
Рожнятівського,
Тисменицького, Тлумацького районів, міст Бурштина, Калуша, Коломиї,
Яремче.
На підставі протоколу журі Конкурсу
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити грамотами переможців обласного етапу Конкурсу
(додаток 1).
2. Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати
результати участі у Конкурсі (додаток 2) та довести наказ до відома керівників
закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
департаменту – начальника управління освіти і науки Гаврилюка І.О.
Директор департаменту

Віктор Кімакович

Додаток 1
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 20.02.2019 р. № 95
Список
переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
«Цікава школа»

І. Номінація «Найоригінальніший навчальний заклад»
1 місце – Кобилинець Оксана Василівна, вчитель початкових класів
Козаківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. К.Мандрик-Куйбіди Болехівської міської ради;
2 місце – Гриджук Марія Михайлівна, вчитель біології Ліснотарновицького
НВК Надвірнянської районної ради;
3 місце – Савчук Софія Петрівна, вчитель біології навчальнореабілітаційного центру Івано-Франківської міської ради.
ІІ. Номінація «Нетрадиційний урок»
1
місце – Павлинин Тетяна Орестівна, вчитель історії Болехівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Болехівської міської ради;
2 місце – Дерев’янко Лілія Володимирівна, вчитель математики
Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Богородчанської районної ради;
3 місце – Данилюк Ганна Михайлівна, вчитель початкових класів
Криворівнянської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М. Грушевського Верховинської районної
ради.
ІІІ. Номінація «Нетрадиційне заняття гуртка»
1 місце – Ливдар Лілія Михайлівна, керівник гуртків Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради;
2 місце – Невиняк Уляна Юріївна, керівник гуртків Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради;
3 місце – Савчук Тетяна Миколаївна, керівник гуртків Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради.

Додаток 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 20.02.2019р. № 95

Аналітична довідка
про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
«Цікава школа»
На Конкурс подали творчі доробки педагоги закладів загальної
середньої та позашкільної освіти із Богородчанського, Верховинського,
Городенківського, Долинського, Надвірнянського, Снятинського районів,
міст Івано-Франківська, Калуша, Болехова та Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Відповідно до
Положення у Конкурсі можуть брати участь педагоги закладів загальної
середньої та позашкільної освіти та учні 5-11 класів, проте, роботи на
Конкурс надійшли лише від педагогів у всіх номінаціях. Всього на Конкурс
надійшло 33 педагогічних рукописи.
Більшість робіт, представлених на Конкурс містять зрозумілу і
чітку інформацію, грамотно оформлені, мають єдиний стиль та коректну
кольорову палітру, містять дидактичні матеріали та фото.
У номінації «Найоригінальніший навчальний заклад» у більшості
поданих матеріалів висвітлені нетрадиційні форми проведення занять,
педагоги описували власний досвід викладання предметів для дітей різної
вікової категорії. Савчук Софія Петрівна, вчитель біології навчальнореабілітаційного центру Івано-Франківської міської ради описала досвід
роботи викладання біології для дітей з різними нозологіями.
У номінацій «Нетрадиційний урок» більшість педагогів подали
розробки нестандартних уроків, на яких учитель не дотримується чітких
етапів проведення уроку. Зокрема, уроки-діалоги, диспути, КВК. Такі уроки
максимально стимулюють пізнавальну самостійність, творчу активність та
ініціативу школяра.
Найбільше матеріалів подано в номінації «Нетрадиційне заняття
гуртка» (16). Позитивним є те, що в поданих матеріалах описано проведення
нестандартних гурткових занять, в яких керівник гуртків не дотримується
чітких етапів освітнього процесу, традиційних методів роботи, що активізує
гуртківців до кращого засвоєння поданого матеріалу. Вміло описано

використання наочності, дидактичного, роздавального матеріалу. Савчук Т.
М., керівник гуртків Івано-Франківського еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді вдало описала фрагмент проведення заняття гуртка
«Аматори рослинництва» в якому застосувала комп’ютерні технології у
формі гри («Подорож кімнатними рослинами»). Ливдар Л.М. презентувала
методичну розробку у формі проведення майстер-класу «Виготовлення
кокедам», в якій дотримано всі вимоги щодо оформлення методичного
матеріалу та етапів проведення майстер-класу.
Однак, частина матеріалів, що подані на Конкурс, не відповідала
умовам Положення. Зокрема, не в усіх роботах описується досвід роботи
педагога, як свідчення того, що запропонована нетрадиційна форма
проведення заняття підвищує його ефективність. У деяких роботах не
обґрунтовується
актуальність запропонованого нетрадиційного заняття
гуртка відповідно до провідних тенденцій проведення сучасного заняття
гуртка, відсутні загальні рекомендації щодо практичного використання
нетрадиційного заняття іншими педагогами. У деяких матеріалах виявлені
випадки скопійованої інтернетної текстової інформації.
Проведення Конкурсу сприяє інноваційній діяльності вчителів шкіл
та керівників гуртків закладів позашкільної освіти, удосконаленню фахової
майстерності, стимулюванню творчого самовдосконалення педагогів, а також
популяризації педагогічного досвіду, формуванню у дітей та педагогів
почуття гордості за свою школу, пропаганді прогресивної методики урочної,
позакласної та позашкільної роботи.
Зведені дані щодо учасників та переможців Конкурсу відповідно до
поданих аналітичних довідок:
Загальна кількість
закладів освіти

К-сть закладів
освіти, що взяли
участь у І етапі
Конкурсу

ЗЗСО

ЗПО

ЗЗСО

152

22

Директор

31

ЗПО

11

ОЕНЦУМ

К-ть
учасників
Конкурсу,що
взяли участь
у І етапі
ЗЗСО
ЗПО

47

16

К-сть переможців
І етапу Конкурсу
(І, ІІ, ІІІ місця)
із ЗЗСО

16

із ЗПО

8

Тамара Гудзик

