
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 
від 23.12.2015 р.                                  м. Івано-Франківськ                                                 № 576  

 

 

 

Про підсумки обласного туру  

Всеукраїнського конкурсу  

«Класний керівник року» у 2015 році  
 

На виконання наказу департаменту освіти і науки Івано-Франківської 

облдержадміністрації від 16.10.2015 р. № 439 «Про проведення обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2015 році» 09–20 листопада 

2015 року проведено обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник 

року»  у номінаціях: «Класний керівник 5–7 класів», «Класний керівник 8–9 класів», 

«Класний керівник 10–11 класів». 

У Конкурсі взяли участь 34 переможці із 13 районів і 4 міст області та 

1 учасник з Обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської 

місцевості Івано-Франківської обласної ради. Серед конкурсантів 16 – 

спеціалістів вищої  категорії, у тому числі 7 мають педагогічне звання «старший 

учитель», 2 – «учитель-методист».  

У процесі фахових змагань на відбірковому етапі освітяни продемонстрували 

вміння укладати змістовні, технологічні та практично значущі матеріали на 

Інтернет-ресурси або власні блоги, а на фінальному – загальну і професійну 

ерудицію під час педагогічного брифінгу, професійний підхід  у вирішенні 

педагогічної ситуації.  

Високою результативністю відзначилися класні керівники Богородчанського  

(1 переможець; 2 лауреати), Долинського (1 переможець; 2 лауреати), Галицького  

(1 переможець; 1 лауреат), Снятинського (1 переможець; 1 лауреат) районів; місто 

Калуш (2 переможці; 1 лауреат); Обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей 

із сільської місцевості Івано-Франківської обласної ради (1 переможець).  

На основі протоколів обласного журі (додаються) 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Визнати переможцями обласного туру Всеукраїнського конкурсу 

«Класний керівник року» і нагородити дипломами департаменту освіти і науки 

Івано-Франківської обласної державної адміністрації та цінними подарунками: 

в номінації «Класний керівник 5–7 класів» 

І місце Зубрей Ірину Іванівну, класного керівника 6-В класу Долинської 

спеціаліалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 6 Долинської 

районної ради; 

 



ІІ місце Дяків Вікторію Георгіївну, класного керівника 7-А класу 

Калуського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня  

школа І-ІІІ ступенів № 10-ліцей» Калуської міської ради; 

ІІІ місце Федорович Ольгу Йосифівну, класного керівника 7-Б класу 

Галицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Галицької 

районної ради. 
 

в номінації «Класний керівник 8–9 класів» 

І місце Палашовську Надію Ярославівну, класного керівника  

8 класу Снятинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів імені 

Василя Стефаника Снятинської районної ради; 

ІІ місце Монастирецьку Наталію Романівну, класного керівника  

8-А класу Манявського навчально-виховного комплексу 

«дошкільний заклад-середня загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів-міжшкільний навчально-виробничий комбінат» 

Богородчанської районної ради; 

ІІІ місце Бензу Оксану Іванівну, класного керівника 8-Б класу Івано-

Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Івано-

Франківської міської ради 
 

в номінації «Класний керівник 10–11 класів» 

І місце Пухту Галину Петрівну, класного керівника 10-А класу  

Калуської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 7 Калуської 

міської ради;  

ІІ місце Дворську Марію Миколаївну, класного керівника 10-Б класу  

Івано-Франківського обласного  ліцею-інтернату для 

обдарованих дітей із сільської місцевості Івано-Франківської 

обласної ради; 

ІІІ місце Левицьку Галину Романівну, класного керівника 10 класу 

Парищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Надвірнянської районної ради; 
 

2. Визнати лауреатами і нагородити відповідними дипломами департаменту 

освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації:  
 

в номінації «Класний керівник 5–7 класів» 

Григорук Руслану Михайлівну, класного керівника 7-Б класу Старунського 

навчально-виховного комплексу Богородчанської районної ради; 

Кліщ Ольгу Юріївну, класного керівника 7 класу Бурштинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Бурштинської міської ради; 

Крупу Наталію Іванівну, класного керівника 7-А класу Тлумацької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тлумацької районної ради; 

Сенеджук Оксану Іванівну, класного керівника 5 класу Марковецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тисменицької районної ради; 

Сиротюк Любов Романівну, класного керівника 7 класу Кулачківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Снятинської районної ради; 

Федорук Іванну Петрівну, класного керівника 6-А класу Рожнівського 

навчально-виховного комплексу “Гуцульщина” Косівської районної ради; 
 

 



в номінації «Класний керівник 8–9 класів» 

Бендак Надію Василівну, класного керівника 8-В класу Перегінської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Рожнятівської районної ради; 

Ганущак Лесю Іванівну, класного керівника 8-Б класу Калуської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивчення англійської 

мови Калуської міської ради; 

Кухарську Ірину Василівну, класного керівника 9 класу Угринівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Тисменицької районної ради; 

Мельничук Світлану Михайлівну, класного керівника 8-А класу 

Великокам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коломийської районної 

ради; 

Обливаного Олега Васильовича, класного керівника 5(9) класу Галицької 

гімназії Галицької районної ради; 

Петрів Віру Володимирівну, класного керівника 9-Б класу Вигодської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Долинської районної ради; 
 

в номінації «Класний керівник 10–11 класів» 

Мартинець Любов Любомирівну, класного керівника 11-А класу 

Солотвинського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів-ліцей» Богородчанської районної ради; 

Панчій Віру Ярославівну, класного керівника 10 класу Войнилівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Калуської районної ради; 

Половчук Лесю Михайлівну, класного керівника 10-А класу Вигодської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Долинської районної ради; 

Чугайду Марію Дмитрівну, класного керівника 10 класу Підліської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тисменицької районної ради. 
 

3. Нагородити дипломами учасника обласного туру Всеукраїнського 

конкурсу «Класний керівник року» департаменту освіти і науки Івано-

Франківської облдержадміністрації: 
 

в номінації «Класний керівник 5–7 класів» 

Атаманчук Наталію Іванівну, класного керівника 5 класу Довговойнилівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Калуської районної ради; 

Гринішак  Лесю Іванівну, класного керівника 7-В класу Пасічнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради; 

Сворак Лідію Вікторівну, класного керівника 6-А класу Івано-Франківської 

загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів № 2 Івано-Франківської міської ради; 

Юрочко Мар’яну Андріївну, класного керівника 7-А класу Тисівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Болехівської міської ради 
 

в номінації «Класний керівник 8–9 класів» 

Осадчук Марію Дмитрівну, класного керівника 8 класу Олієво-Королівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Городенківської районної ради; 

Томків Ярославу Ярославівну, класного керівника 5(9)-А класу Тлумацької 

гімназії Тлумацької районної ради; 

Фидишин Тетяну Олександрівну, класного керівника 8-А класу 

Бурштинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 2 Бурштинської міської 

ради; 



Щиголь Олександру Тарасівну, класного керівника 8 класу Чернелицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городенківської районної ради 
 

в номінації «Класний керівник 10–11 класів» 

Бандуру Наталію Михайлівну, класного керівника 11 класу Рогатинської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 з  поглибленим 

вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради 
 

4. Івано-Франківському обласному інституту післядипломної педагогічної 

освіти (Р. Зуб’як): 

4.1. Забезпечити якісну підготовку матеріалів для участі в 3-му турі 

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року». 

4.2. Надіслати до 01 грудня 2015 року матеріали переможців 2-го туру (по  

1 представнику в кожній номінації) на адресу Інституту модернізації змісту 

освіти. 

4.3. Упроваджувати в практику загальноосвітніх навчальних закладів області 

досвід переможців конкурсу. 

5. Керівникам місцевих органів управління освітою, керівникам 

загальноосвітніх навчальних закладів обласного підпорядкування: 

5.1. На засіданнях колегій, педагогічних радах і методичних об’єднаннях 

класних керівників розглянути підсумки обласного туру конкурсу «Класний 

керівник року» у 2015 році.  

5.2. Вжити заходів щодо поліпшення професійної підготовки освітян, 

підвищення їхньої педагогічної майстерності. 

6. Нагородження переможців здійснити за рахунок коштів департаменту 

освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, передбачених 

на реалізацію інших освітніх програм (підпрограма “Вчитель”, розділ ІV, п.4), 

згідно з кошторисом, що додається (додаток 1). 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту                Віктор Кімакович 

 

 

 

 

 

 


