
                                                    
 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Львівської області 

 

Н  А  К  А  З 

 

Від 28 грудня 2018 року               м.Трускавець          №148 -А   

 

 

Про підсумки проведення  

міського конкурсу 

на кращий конспект  

інтегрованого заняття за творами  

В.О.Сухомлинського 
 

         

        Відповідно до наказу  відділу освіти № 133-А від 23.11.2017 р. на базі 

методичного кабінету проведено міський конкурс на кращий конспект  

інтегрованого заняття за творами В.О.Сухомлинського серед вихователів 

дошкільних навчальних закладів міста. 

       Для участі у конкурсі надійшло 16 конспектів від вихователів ДНЗ. 

Конкурс складався з двох турів: відбіркового у ДНЗ   та   міського. Під час 

міського туру журі розглянуло подані матеріали вихователів.   

      Учасники продемонстрували різноманітність методичного арсеналу, 

оригінальність, наявність проблемних підходів, використання інноваційних 

методик, ІКТ, творчий підхід до створення роздаткових матеріалів, культуру 

оформлення.  

        

За підсумками роботи журі,   

наказую: 
1.Визначити та нагородити грамотами відділу освіти переможців міського 

конкурсу на кращий конспект інтегрованого заняття за творами 

В.О.Сухомлинського відповідно до вікових категорій: 

І місце  

молодший дошкільний  вік  - Черняк Г.В. – вихователь ДНЗ №5 «Зірочка»; 

середній дошкільний вік Білас О.Є. – вихователь ДНЗ №5 «Зірочка»; 

старший дошкільний вік Дзядик Н.О. – вихователь ДНЗ №4 «Сонечко»; 

                                           Капко Л.З. – вихователь ДНЗ №7 «Дзвіночок». 

 



ІІ місце  

молодший дошкільний  вік Сорока М.Є. – вихователь ДНЗ №4 «Сонечко»; 

середній дошкільний вік Мідик А.М. – вихователь ДНЗ №2 «Ялинка»; 

старший дошкільний вік Родіонова І.В.– музичний керівник ДНЗ №7 

«Дзвіночок»; 

                                         Кічун О.О. -  вихователь ДНЗ №6 «Теремок»; 

ІІІ місце 

молодший дошкільний  вік Олійник О.С. - вихователь ДНЗ №6 «Теремок»; 

середній дошкільний вік Дригулич Н.М. – вихователь ДНЗ №2 «Ялинка»; 

                                          Криванчик Р.М. – вихователь ДНЗ №4 «Сонечко»; 

старший дошкільний вік Жигайло Г.В. – вихователь ДНЗ №4 «Сонечко». 

 

2. Керівникам дошкільних закладів   взяти до уваги участь вихователів у 

конкурсі при визначенні щорічної премії за сумлінну працю. 

3. Методичному кабінету (Томашівській Н.В., Мілян Г.М. ) розмістити на сайті 

відділу освіти конспекти переможців та узагальнити у методичний посібник для 

поширення педагогічного досвіду. 

 

4.  Контроль  за виконанням наказу покласти на завідувача методичного 

кабінету І.М.Форемну. 

 

 

Начальник  відділу освіти    О.П.Лобик 

 

 

 
 

 


