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НАКАЗ № 9 

від Л . o f . Ж і р . 

Про підсумки обласного конкурсу 
на кращу методичну розробку 
«Моя творча лабораторія» 

Відповідно до наказу Тернопільського обласного комунального 
територіального відділення МАН України від 09 лютого 2021 р. №4 «Про 
проведення обласного конкурсу на кращу методичну розробку «Моя творча 
лабораторія», з метою підвищення професійної компетентності педагогічних 
працівників системи позашкільної освіти обласного відділення МАН України, 
активізації творчої діяльності її викладацького та методичного складу протягом 
березня-квітня 2021 р. відбувався обласний конкурс на кращу методичну 
розробку «Моя творча лабораторія». 

Конкурс проводився за такими номінаціями: «Методичні поради з питань 
організаційно-педагогічних напрямів роботи»; «Лекції, програми, планування, 
сценарії заходів»; «Розробки практичних занять з використанням сучасних 
технологій освітнього процесу». 

На розгляд журі були подані роботи педагогічних працівників закладів 
загальної середньої освіти області з Бережанської, Борщівської, Заліщицької, 
Зборівської, Збаразької, Кременецької, Теребовлянської, Тернопільської, 
Шумської філій та міського відділення, які підготували власні розробки 
методично відпрацьованих прийомів і форм роботи з відповідною 
спрямованістю на ефективність педагогічного процесу. 

Методичні напрацювання викладачів секцій та відповідальних за роботу 
філій відзначаються актуальністю тематики, відображають зв'язок змісту 
розробки з практичною спрямованістю та можливостями застосування. 

Серед конкурсних розробок щодо актуальності тематики найбільш 
доцільно виправданою є робота Радьо JI. Н. «Використання сервісів Google G 
suit for education для проведення занять з української мови дистанційно (в 
умовах карантинних обмежень):практичний аспект» (Тернопільська філія). 

Заслуговують на увагу методичні розробки сценаріїв літературних свят, 
конкурсів, вікторин та інших форм роботи з метою активізації учасників 
освітнього процесу, підготовлені керівниками секцій Чоловською О. С., 
Мартинчук Н. Б., СтасюкН. Я., Грушко Н. А. (Борщівська, Теребовлянська, 
Збаразька, Заліщицька філії). 
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Ефективністю використання описаних прийомів і можливістю 
застосування бази електронних носіїв інформації, відзначаються методичні 
розробки викладачів Качурівського P. І. та ДворсІкоґо В. Д. (Тернопільське 
міське відділення та Бережанська філія). 

Підготовлені методичні поради до проведення занять з конкретизованих 
тем викладачами секцій Ячменьовою О. С., Поіювич О. С., Ленар Г. П. 
сприяють розвитку інтелектуального мисленйя, творчих здібностей слухачів 
(Кременецька, Шумська, Зборівська філії). 

Конкурсні роботи у формі методичних розробок, сценаріїв, ігор, вікторин, 
тренінгів також мають педагогічну цінність, практичну спрямованість і 
покликані допомогти викладачам секції в організації і здійсненні освітнього 
процесу. Подані методичні напрацювання відповідають вимогам та містять 
новизну і дослідницьку спрямованість; відзначаються креативністю і 
досконалістю використання методичних прийомів та різнопланових форм 
роботи. 

На підставі рішень журі конкурсу 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити список переможців обласного конкурсу на кращу методичну 

розробку «Моя творча лабораторія» (додаток 1). 

2. Керівникам місцевих органів управління освітою: 
2.1. забезпечити ознайомлення з цим наказом керівників базових 
навчальних закладів та учасників конкурсу; 
2.2.сприяти поширенню досвіду роботи авторів рукописів - переможців 
та учасників обласного конкурсу на кращу методичну розробку. 

3. Вийти з пропозицією до обласного управління освіти і науки 
Тернопільської обласної державної адміністрації щодо відзначення 

* подяками переможців та викладачів закладів вищої освіти за кваліфікований 
аналіз та рецензування методичних матеріалів обласного конкурсу «Моя 
творча лабораторія». 

4. Результати обласного конкурсу на кращу методичну розробку «Моя творча 
лабораторія» розмістити на WEB-сайті Тернопільського обласного 
комунального територіального відділення Малої академії наук України 

5. Контроль за виконанням цього наказу доручити заступнику директора з 
навчально-виховної роботи Штуці С. В. 

Директор Олександра МИГАЙЧУК 

Андрусишин О. R 
Григорків М. П 
Штука С. В. & 



Додаток №! 
до наказу Тернопільського 
обласного відділення 
МАН України 
№ 9 
від М № 2021 р. 

Список переможців обласного конкурсу на кращу методичну розробку 
, «Моя творча лабораторія» 

у номінації 
«Методичні поради з питань організаційно-педагогічних напрямів роботи»: 

I місце 
1. Мартинчук Надія Броніславівна вчитель української мови та 

літератури Теребовлянського 
профільного ліцею, викладач секції 
української літератури 
Теребовлянської філії МАН України 

II місце 
2. Дворський Віктор Дмитрович учитель-методист Бережанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№2, викладач секцій фізики, науково-
технічної творчості Бережанської філії 
МАН України 

у номінації 
«Лекції, програми, планування, сценарії заходів»: 

I місце 
1. Чоловська Ольга Сильвестрівна вчитель зарубіжної літератури 

Борщівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №2, викладач секцій 
зарубіжної літератури Борщівської 
філії МАН України 

II місце 
2. Стасюк Наталія Янівна вчитель української мови та 

літератури Збаразької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№2 ім. Івана Франка, викладач секції 
української літератури Збаразької філії 
МАН України 

III місце 
3. Ленар Галина Прокопівна вчитель української мови та 

літератури Зборівської державної 
української гімназії імені Романа 



Завадовича, викладач секції 
української мови та літератури 
Зборівської філії МАН України 

у номінації 
«Розробки практичних занять з використанням сучасних технологій освітнього 

процесу»: 

I місце 
1. Радьо Людмила Несторівна вчитель української мови та 

літератури Великобірківського ЗНЗ I-
III ст.-гімназії ім. С. Балея 
Тернопільського району, кандидат 
філологічних наук, викладач 
української мови та літератури 
Тернопільської філії МАН України 

II місце 
2. Грушко Наталія Анатоліївна вчитель математики та інформатики 

Заліщицької державної гімназії, 
викладач секцій математики та 
інформатики Заліщицької філії МАН 
України 

Качурівський Роман Ігорович кандидат фізико-математичних наук, 
доцент ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 
викладач секції математики обласного 
відділення МАН (2019/2020 н.р.); 

4. Попович Оксана Святославівна вчитель математики 
Великодедеркальської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Кременецького району, 
викладач секції математики Шумської 

* філії МАН України 
III місце 

5. Ячменьова Олена Семенівна вчитель української мови та 
літератури Кременецького 
академічного ліцею ім. Уласа Самчука, 
викладач секції української літератури 
Кременецької філії МАН України. 


