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Про підсумки обласного конкурсу 
розробок мультимедійних уроків у 2017 році

На виконання наказу Управління освіти і науки обласної державної 
адміністрації від 09.06.2017 № 2 3 4  «Про проведення обласного конкурсу , 
розробок мультимедійних уроків», з метою підтримки та підвищення 
професійної майстерності педагогів щодо використання мультимедійних 
комплексів в освітньому процесі проведено обласний конкурс розробок 
мультимедійних уроків (далі -  Конкурс).

На розгляд журі Конкурсу надійшло 34 роботи із закладів загальної 
середньої освіти області. Переможцями визнано 17 учасників Конкурсу.

Найбільш  ретельну підготовку, найкраще володіння методикою 
проведення уроку з використанням мультимедійних технологій на всіх його 
етапах, інтерактивними методами навчання в середовищі «учень -  комп’ютер 
-  вчитель» продемонстрували педагоги закладів загальної середньої освіти 
Городнянського, М енського районів, міст Ніжина, Прилук, Чернігова. ( 
Активну участь у конкурсі взяли педагоги Ріпкинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 Ріпкинського району, комунального закладу 
«Чернігівська загальноосвітня школа -  інтернат І-ІІІ ступенів» Чернігівської 
обласної ради, Н іжинської гімназії №  3 Ніжинської м іської ради, опорного 
закладу -  Остерської гімназії Остерської міської ради.

За підсумками роботи журі Конкурсу

НАКАЗУЮ :

1. Визнати переможцями Конкурсу і нагородити:
1.1 Дипломом І ступеня:
Лавську Аллу Анатоліївну, учителя М енської районної гімназії 

М енської районної ради Чернігівської області;
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Чугай Наталію Валеріївну, учителя Городнянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 Городнянської районної ради Чернігівської області;

Гірчак Наталію  Леонідівну, учителя загальноосвітньої спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю №  12 м.Чернігова. ,

1.2 Дипломом II ступеня:
Захарченко Ганну Іванівну, учителя М енської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Ш евченка М енської районної ради Чернігівської 
області;

Пархоменко Наталію Ю ріївну, учителя Ніжинської гімназії № З 
Ніжинської м іської ради Чернігівської області;

Ж уковську Ю лію Павлівну, учителя Прилуцької гімназії № 5 
імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської 
області;

Ш илову Лю дмилу Олександрівну, учителя Н іжинської гімназії № З 
Ніжинської міської ради Чернігівської області;

Курач Оксану Сергіївну, учителя Чернігівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 28 Чернігівської м іської ради Чернігівської області;

Скибу Наталю М иколаївну, учителя Прилуцької спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій 
Прилуцької міської ради Чернігівської області.

1.3 Дипломом III ступеня:
Булавенко Світлану Дмитрівну, учителя Н іжинської гімназії № З 

Ніжинської м іської ради Чернігівської області;
П асівенка Андрія М иколайовича, учителя Івківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Прилуцької районної ради Чернігівської області;
Батракову Ларису Володимирівну, учителя Новгород-Сіверської 

державної гімназії імені К. Д. Ушинського;
Савенко Оксану Іванівну, учителя Ріпкинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №  2 Ріпкинського району Чернігівської області;
Цупко Г алину М иколаївну, учителя комунального закладу 

«Череш енська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради;

колектив учителів Новгород-Сіверського навчально-виховного 
комплексу «дош кільний навчальний заклад -  загальноосвітній навчальний 
заклад» І ступеня «Дзвіночок» Новгород-Сіверської міської ради 
Чернігівської області в складі Пушкар Наталії Анатоліївни, Ю дицької 
Галини Сергіївни;
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Іванову Лю дмилу Григорівну, учителя ліцею № 15;
Чепурну Оксану Анатоліївну, учителя Прилуцької гімназії № 5 

імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської 
області.

2. Начальникам відділів освіти районних державних адміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, управлінь освіти міських рад, керівникам 1 
закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування:

2.1 Проаналізувати підсумки Конкурсу на нарадах директорів закладів 
загальної середньої освіти, керівників районних, міських, шкільних 
методичних об ’єднань учителів;

2.2 Вжити дієвих заходів щодо підвищення професійної майстерності 
педагогів з використання мультимедійних комплексів та технологій в 
освітньому процесі;

2.3 Сприяти поширенню досвіду роботи авторів мультимедійних 
уроків -  переможців Конкурсу в закладах загальної середньої освіти області.

3. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К. Д. Уш инського (Заліський А. А.): '

3.1 На курсах підвищення кваліфікації продовжити підготовку 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти щодо створення 
та впровадження інтерактивних методів навчання з використанням 
мультимедійних технологій.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
Соронович О. Ю.

М. А. Конопацький


