
УКРАЇНА 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

від _03. 12. 2012 р.                          м. Івано-Франківськ                                              № 738 

 

 

 

Про підсумки ІІ (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу  

“Класний керівник року” у 2012 році 

 

Відповідно до наказу головного управління освіти і науки Івано-

Франківської обласної державної адміністрації від 11 вересня 2012 р. № 535 

“Про проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу “Класний 

керівник року” у 2012 році”,  Положення про Всеукраїнський конкурс 

“Класний керівник року”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України                 

11 січня 2012 р. за № 27/20340, та з метою сприяння зростанню престижності 

праці класного керівника, його ролі і статусу як компетентного педагога XXІ 

століття у виконанні завдань, покладених Законом України “Про загальну 

середню освіту” на загальноосвітні навчальні заклади, головним управлінням 

освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-

Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 

упродовж вересня-листопада 2012 року проведено І-ІІ тури  Всеукраїнського 

конкурсу  “Класний керівник року”.  

У ІІ (обласному) турі конкурсу взяли участь 23 класні керівники 

загальноосвітніх начальних закладів та 3 вихователі спеціальних шкіл-

інтернатів, які представили власні досвіди виховної роботи з класним 

колективом.  

За підсумками І (заочного) етапу до захисту в ІІ (очному) етапі                           

ІІ (обласного) туру було допущено 9 класних керівників та 2 вихователі, що 

набрали більше 60 відсотків від сумарної кількості балів.  

Журі дало добру оцінку матеріалам класних керівників 

Богородчанського, Верховинського, Галицького, Долинського, Косівського, 

Надвірнянського, Тлумацького, районів, міст Калуша, Коломиї та Яремчі, які 

структуровано розкрили зміст виховної діяльності, опираючись на 

регіональний аспект, у моделях виховних систем класу, відобразили 

ефективне використання інноваційних виховних технологій, матеріали 

оформили відповідно до вимог.  

Разом з тим, журі вказало на ряд недоліків: окремі учасники подали 

матеріали, які розкривають тільки певні аспекти системи виховної роботи, 

зміст представленої роботи не відповідає темі досвіду; в деяких матеріалах 



спостерігалась невідповідність цілей і завдань;  не проаналізовано або не 

конкретизовано результативність виховної системи класу; не відображено 

співпрацю різних інституцій; зміст та оформлення додатків не завжди 

відповідає вимогам та ін.  

Враховуючи вищевказане та на підставі протоколів роботи журі                 

№ 1від 13.11.2012р., № 2, № 3 від 20.11.2012р.  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями ІІ (обласного) туру Всеукраїнського  

конкурсу “Класний керівник року” та нагородити грамотами головного 

управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації і винагородами за зайняте:  

 

І місце – Лапко Руслану Михайлівну, класного керівника 

Богородчанської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Богородчанської районної ради; 

ІІ місце – Лисишину Ганну Георгіївну, класного керівника 

Коломийського навчально-виховного комплексу № 9 “Школа-природничо-

математичний ліцей” Коломийської міської ради; 

ІІІ місце – Половчук Лесю Михайлівну, класного керівника 

Вигодської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Долинської районної ради. 

 

2. Оголосити подяку головного управління освіти і науки Івано-

Франківської обласної державної адміністрації за активну участь у конкурсі:   

 

Абрам’юку Віталію Васильовичу, класному керівнику Яблунівської 

загальноосівтьної школи І-ІІІ ступенів Косівської районної ради; 

Березовській Світлані Миколаївні, вихователю Печеніжинської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Івано-Франківської обласної 

ради; 

Берладин Ользі Петрівні, класному керівнику Остринської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тлумацької районної ради; 

Вахновській Ларисі Юріївні, вихователю Верховинської 

загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів Верховинської районної 

ради; 

Грибик Наталії Григорівні, класному керівнику Більшівцівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Галицької районної ради; 

Іроденко Наталії Богданівні, класному керівнику Надвірнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Надвірнянської районної ради; 

Марчук Олесі Миколаївні, класному керівнику Яремчанської 

загальноосвітньої І-ІІІ ступенів №1 Яремчанської міської ради; 

Менделі Ірені Іванівні, класному керівнику Калуського навчально-

виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 10-ліцей” 

Калуської міської ради. 



3. Оголосити подяку головного управління освіти і науки Івано-

Франківської обласної державної адміністрації за участь у конкурсі:   

Боднаровській Наталії Анатоліївні, класному керівнику 

Верховинської загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів 

Верховинської районної ради; 

Брунько Вірі Михайлівні, класному керівнику Ланчинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради; 

Галагузі Юрію Миколайовичу, вихователю Прикарпатського 

військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради; 

Гуменяк Марії Дмитрівні, класному керівнику Старолисецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тисменицької районної ради; 

Депутат Світлані Петрівні, класному керівнику  Перегінської 

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

Довжанській Ірині Федорівні, класному керівнику Ріп’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Калуської районної ради; 

Качуляк Світлані Мирославівні, класному керівнику Тростянецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Снятинської районної ради; 

Керницькій Марії Дмитрівні, класному керівнику Гузіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Болехівської міської ради; 

Климчуку Тарасу Михайловичу, класному керівнику Снятинської 

загальноосвітньої школи-інтернат Снятинської районної ради; 

Лесюк Наталії Дмитрівні, класному керівнику Великокам’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коломийської районної ради; 

Ославській Галині Миколаївні, класному керівнику Печеніжинської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Івано-Франківської обласної 

ради; 

Стопчицькій Аллі Анатоліївні, класному керівнику Вигодського 

навчального корекційно-реабілітаційного центру Івано-Франківської 

обласної ради; 

Хамелко Лілії Миколаївні, класному керівнику Букачівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради; 

Юрійчук Галині Василівні, класному керівнику Княженської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Снятинської районної ради; 

Яськів Адріані Федорівні, класному керівнику Семенівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Городенківської районної ради. 

 

4. Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій 

(міськвиконкомів), директорам навчальних закладів обласного 

підпорядкування:  

4.1. Довести до відома навчальних закладів результати конкурсу. 

4.2. Проаналізувати результати ІІ (обласного) туру Всеукраїнського  

конкурсу “Класний керівник року”.  

 



5. Івано-Франківському обласному інституту післядипломної 

педагогічної освіти (Р. Зуб’як) узагальнити та пропагувати кращий досвід 

роботи класних керівників.  

 

6.   Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

головного управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації І. Гаврилюка. 

 

 

 

Заступник начальника   

головного управління                                                                   Марія Мрічко 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Гаврилюк 

 

О. Зрайко 

 

Р. Зуб’як 

 

Л. Шелемей 

 

О. Фляк 

 

О. Риндич 

 
 


