ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО ТУРУ
Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»
в Одеській області
На виконання наказу управління освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації від 03.09.2012 № 388-ОД “Про організацію та
проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Класний керівник
року” протягом листопада 2012 року було проведено заочний та очний етапи
обласного туру Всеукраїнського конкурсу “Класний керівник року”.
На обласний тур представлено 47 конкурсних робіт переможців районних,
міських турів конкурсу з 6 міст та 19 районів Одеської області. За результатами
експертної оцінки членами журі конкурсних робіт право на перемогу під час
очного етапу отримали 25 класних керівників.
Другий (очний) етап обласного туру конкурсу пройшов у період
з 29 листопада по 1 грудня 2012 року (відповідно до графіка).
Учасники конкурсу в оригінальній формі не лише презентували фаховому
журі власну творчу лабораторію класного керівника, а й розкрили себе
як талановиті педагоги високої професійної майстерності, громадянської
позиції, великої ерудиції. Більшість конкурсантів очного етапу конкурсу
мають добру науково-теоретичну підготовленість, вміють генерувати нові
виховні ідеї, розробляють та впроваджують інноваційні виховні системи класу,
творчо вирішують педагогічні завдання, поставлені суспільством перед
сучасною українською школою. Кожна презентація вирізнялась творчим
підходом щодо розкриття своєї системи організації життя і діяльності
учнівського колективу. «Творчий портрет класного керівника очима дітей,
батьків, колег», представлений адміністрацією навчальних закладів, колегами,
ще більше посилив думку журі про неординарність учасника конкурсу. Тому
обласному журі надзвичайно складно було обрати найкращих із найкращих.
На підставі протоколів, висновків журі обласного туру конкурсу
наказом управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації
від 3 грудня 2012 року №476/ОД «Про підсумки проведення обласного
туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»» визнано
сім ПЕРЕМОЖЦІВ обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Класний
керівник року», яких нагороджено ДИПЛОМАМИ управління освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації:
Дипломом І ступеня
Модлик Юлію Борисівну, класного керівника 8-Б класу Одеської
приватної гімназії «Мрія».
Дипломом ІІ ступеня
- Господарик Людмилу Миколаївну, класного керівника 2 курсу коледжу
(11 клас) Авторської М. П. Гузика експериментальної спеціалізованої
загальноосвітньої школи – комплексу І-ІІІ ступенів Южненської міської
ради;
- Демченко Любов Сергіївну, класного керівника 5-А класу
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 м. Котовська;
- Савченко Наталію Михайлівну, класного керівника 6-А класу Одеського
НВК «Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим
вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області.

Дипломом ІІІ ступеня
- Колеснік Наталію Петрівну, класного керівника 6 класу Липецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Котовського району;
- Молчанову Наталю Анатоліївну, класного керівника 7-Б класу
Білгород-Дністровського НВК «Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей»;
- Сорокату Оксану Петрівну, класного керівника 8-Б класу Таїровської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району.
За значні творчі здобутки у вихованні підростаючого покоління
сімнадцять учасників визнано ЛАУРЕАТАМИ
обласного
туру
Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» та нагороджено
ГРАМОТАМИ управління освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації:
- Антонюк Наталію Костянтинівну, класного керівника Одеської
ЗОШ № 51 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області;
- Ветлицьку Вікторію Володимирівну, класного керівника Одеської
спеціалізованої школи № 117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської
області;
- Гречану Оксану Анатоліївну, класного керівника Жовтневого НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Ширяївського району;
- Каплун Тетяну Сергіївну, класного керівника Іллічівської ЗОШ № 7
І-ІІІ ступенів з профільним навчанням Іллічівської міської ради;
- Карпову Ларису Олександрівну, класного керівника Одеської гімназії № 1
імені А.П. Бистріної Одеської міської ради Одеської області;
- Кулішову Оксану Євгенівну, класного керівника Ренійської гімназії
Ренійського району;
- Кушніренко Надію Іванівну, класного керівника Великокомарівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Великомихайлівського району;
- Малахівську Ольгу Вікторівну, класного керівника Ставрівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Красноокнянського району;
- Маркову Наталію Іванівну, класного керівника Одеської ЗОШ № 82
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області;
- Нікіфорову Віру Андріївну, класного керівника Гвардійської
ЗОШ І-ІІ ступенів Комінтернівського району;
- Панайотову Наталю Іллівну, класного керівника Болградської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Болградського району;
- Проходу Надію Олександрівну, класного керівника Усатівського НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» імені П. Д. Вернидуба Біляївського району;
- Рябкову Ларису Володимирівну, класного керівника Одеської
спеціалізованої школи № 69 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
англійської мови Одеської міської ради Одеської області;
- Солотинську Ірину Вікторівну, класного керівника Одеської
спеціалізованої школи № 69 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
англійської мови Одеської міської ради Одеської області;
- Стягайло Вікторію Василівну, класного керівника Любашівського НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» Любашівського району;
- Шинкаренко Юлію Іванівну, класного керівника Білгород-Дністровської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Білгород-Дністровської міської ради;
- Швець Віру Іванівну, класного керівника Мардарівського НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Котовського району.

За творчі здобутки у вихованні підростаючого покоління
двадцять трьох учасників обласного туру Всеукраїнського конкурсу
«Класний керівник року» нагороджено ГРАМОТАМИ Одеського обласного
інституту удосконалення вчителів:
- Адучеєву Маргариту Георгіївну, класного керівника Фонтанського НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» Комінтернівського району;
- Балик
Олесю
Русланівну,
класного
керівника
Слобідської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Роздільнянського району;
- Басюк
Олену
Вікторівну,
класного
керівника
Березівської
ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів Березівського району;
- Дейнеку Анну Василівну, класного керівника Котловинської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Ренійського району;
- Демишкант Олесю Володимирівну, класного керівника Фрунзівського
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Фрунзівського району;
- Драгуш Людмилу Миколаївну, класного керівника Роздільнянської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Роздільнянського району;
- Златову Валентину Миколаївну, класного керівника НВК «Балтська
ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей» Балтського району;
- Коваль Тетяну Василівну, класного керівника Грабовського НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Кодимського району;
- Курганську Вероніку Валентинівну, класного керівника Кам'янської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Савранського району;
- Лекар Вікторію Вікторівну, класного керівника НВК «Балтська
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум» Балтського району;
- Мазур Людмилу Василівну, класного керівника НВК «Балтська
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія» Балтського району;
- Мінжинер Тетяну Василівну, класного керівника Кислицької
ЗОШ І-ІІІ ступенів Ізмаїльського району;
- Просенюк Наталію Валеріївну, класного керівника Ізмаїльської
спеціалізованої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням
німецької мови № 16 І-ІІІ ступенів Ізмаїльської міської ради;
- Рехлецьку Марину Яківну, класного керівника Одеської ЗОШ № 63
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області;
- Соболєву Євгенію Дмитрівну, класного керівника Одеської
спеціалізованої школи № 121 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
іноземних мов Одеської міської ради Одеської області;
- Саввову Лілію Василівну, класного керівника Роздільнянської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Роздільнянського району;
- Сбітнєву Світлану Павлівну, класного керівника НВК «Балтська
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум» Балтського району;
- Станкову Анастасію Валентинівну, класного керівника Татарбунарського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» Татарбунарського району;
- Тимчук Валентину Борисівну, класного керівника Ізмаїльського
політехнічного ліцею ІІ-ІІІ ступенів Ізмаїльської міської ради;
- Холостенко Наталію Дмитрівну, класного керівника Шабської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Білгород-Дністровського району;
- Чобану Ірину Валентинівну, класного керівника Ренійського НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей» Ренійського району;
- Цонкову Оксану Георгіївну, класного керівника Тузлівського НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – школа-інтернат – ліцей» Татарбунарського району;
- Янєву Олену Іванівну, класного керівника Зорянського НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей» Саратського району.

СВЯТО ВШАНУВАННЯ
ТВОРЧОЇ ПРАЦІ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
13 грудня 2012 року за участю всіх учасників

та членів журі були підведені підсумки обласного туру
Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»
та проведена церемонія нагородження переможців,
лауреатів, учасників обласного туру конкурсу.
Щирі вітання, сердечні слова подяки кожному
учаснику конкурсу, пісні та хореографічні композиції
сприяли створенню святкової атмосфери вшанування
творчої праці класних керівників.

Вручення нагород учасникам обласного туру
Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»

Вручення нагород ЛАУРЕАТАМ, учасникам обласного туру
Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»

Вітаємо ЛАУРЕАТІВ обласного туру
Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»!

Вручення ДИПЛОМІВ переможцям обласного туру
Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»
Член журі
Дідич Марія Геннадіївна, директор
Одеської приватної гімназії «Мрія»,
переможець Всеукраїнського
конкурсу «Класний керівник – крок
у ХХІ століття» (2000), вручила
призи ПЕРЕМОЖЦЯМ обласного
туру Всеукраїнського конкурсу
«Класний керівник року».

ПЕРЕМОЖЦІ
обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»
(зліва направо):

Модлик Юлія Борисівна, класний керівник 8-Б класу Одеської приватної гімназії
«Мрія», дипломант І ступеня;

Господарик Людмила Миколаївна, класний керівник 2 курсу коледжу (11 клас)
Авторської М. П. Гузика експериментальної спеціалізованої загальноосвітньої школи – комплексу І-ІІІ ступенів Южненської міської ради, дипломант ІІ ступеня;
Савченко Наталія Михайлівна, класний керівник 6-А класу Одеського НВК
«Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови»
Одеської міської ради Одеської області, дипломант ІІ ступеня;
Демченко Любов Сергіївна, класний керівник 5-А класу загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3 м. Котовська, дипломант ІІ ступеня;
Сороката Оксана Петрівна, класний керівник 8-Б класу Таїровської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району, дипломант ІІІ ступеня;
Молчанова Наталя Анатоліївна, класний керівник 7-Б класу Білгород-Дністровського НВК «Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей», дипломант ІІІ ступеня;
Колеснік Наталія Петрівна, класний керівник 6 класу Липецької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Котовського району, дипломант ІІІ ступеня.

Автор Модлик Юлія Борисівна, класний керівник 8-Б класу, вчитель англійської мови Одеської приватної гімназії «Мрія».

Розробляє принципово нові підходи до виховної системи багатонаціонального колективу класу. У рамках Міжнародного
психолого-педагогічного фестивалю «Перспектива - 2012» (м. Іллічівськ) презентувала досвід своєї виховної діяльності як класного
керівника та провела педагогічний майстер-клас за темою «Я в світі різних культур».

Автор Демченко Любов Сергіївна, класний керівник 5-А класу, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3 м. Котовська. Керівник шкільного методичного об`єднання класних керівників 5-7 класів. Призер міського
туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» у номінації «Вчитель української мови та літератури» (2000 р.). Консультант
учнівської палати міської молодіжної ради (парламенту). Ініціатор проведення соціальних і здоров`язбережних акцій молоді міста
(«Милосердя», «Стоп –СНІД» та інше). Багато років є незмінним організатором та учасником традиційного свята міста.

Автор Господарик Людмила Миколаївна, класний керівник 2 курсу коледжу (11 клас), вчитель інформатики Авторської

М. П. Гузика експериментальної спеціалізованої загальноосвітньої школи – комплексу І-ІІІ ступенів Южненської міської ради.
Керівник міського методичного об’єднання вчителів інформатики, очолює роботу шкільної творчої групи класних
керівників-11 класів «Джерело майстерності», є консультантом-наставником шкільного центру інформаційної культури. Входить
до складу вчителів-експериментаторів, які розробляють інноваційну педагогічну систему виховання навчального закладу.
У 2012 році на засіданні Президії НАПН України презентувала досвід своєї виховної діяльності як класного керівника в складі
вчителів-експериментаторів. Її інноваційна виховна система класу отримала схвалений відгук від найавторитетніших учених
Інституту проблем виховання НАПН України, досвід рекомендовано до впровадження у вітчизняних школах.

Автор Савченко Наталія Михайлівна, класний керівник 6-А класу, вчитель французької мови Одеського

навчально-виховного комплексу «Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови»
Одеської міської ради Одеської області. Входить до Ради гімназії. Сім років очолює роботу шкільного Євроклубу. Члени клубу
приймали активну участь у проектах Міжнародного, Всеукраїнського, обласного та міського рівнів: «Стандарти європейської
освіти», «Будуємо горизонти», «Dreams-Teams», «Дитяча дипломатія»; «Дружба», «Європейська культурна скарбниця»,
«Європейські стандарти безпеки», «Мандруємо Європою», «Дні країн світу» тощо.

Автор Молчанова Наталя Анатоліївна, класний керівник 7-Б класу, вчитель української мови та літератури

Білгород-Дністровського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей». Входить до складу творчої
групи класних керівників ліцею за проблемою «Соціально-комунікативний розвиток особистості». Активний учасник ліцейського
та міського методичних об’єднань класних керівників; постійно надає методичну допомогу з питань створення проектів
життєтворення особистості та класного колективу. Три роки очолює міський дискусійний клуб для підлітків «Тема». Є одним
з організаторів міського конкурсу серед учнів 7 класів «Інтелект-Рубікон», протягом восьми років постійно входить до складу
його журі. Ініціатор, безпосередній керівник ряду благодійних акцій.

Автор Колеснік Наталія Петрівна, класний керівник 6 класу, вчитель української мови та літератури Липецької

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Котовського району. Входить до складу творчої групи педагогічних працівників
Липецького освітнього округу за проблемою «Розбудова виховного середовища сільського освітнього округу». Керівник
шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, активний учасник районного методичного
об`єднання класних керівників. За творчу роботу «Дидактичні матеріали для реалізації соціокультурної змістової лінії програми
з української мови для 5-9 класів» у складі районної творчої групи вчителів української мови отримала «Посвідчення автора»
обласного Ярмарку педагогічних ідей і технологій (2012).

Автор Сороката Оксана Петрівна, класний керівник 8-Б класу, вчитель біології та хімії Таїровської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району. Керівник шкільного методичного об’єднання вчителів природничого циклу.
Ділиться досвідом роботи з колегами, проводить відкриті виховні заходи. Ініціатор, безпосередній керівник ряду соціальних,
природозбережених акцій.

КРАЩІ КЛАСНІ КЕРІВНИКИ ПРИЙМАЮТЬ ВІТАННЯ ВІД ЧЛЕНІВ ЖУРІ

ЧЛЕНИ ЖУРІ обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» щиро привітали
переможців, лауреатів, учасників конкурсу та висловили слова вдячності за їх творчу роботу
(зліва направо члени журі):
Шеремет Світлана Іванівна, завідувач науково-методичної лабораторії проблем виховання
Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, старший викладач кафедри психолого-педагогічної та
суспільно-гуманітарної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів;
Чешенко Олена Іванівна, секретар журі, методист науково-методичної лабораторії проблем
виховання, старший викладач кафедри психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної освіти Одеського
обласного інституту удосконалення вчителів;
Дідич Марія Геннадіївна, директор Одеської приватної гімназії «Мрія», переможець Всеукраїнського
конкурсу «Класний керівник – крок у ХХІ століття» (2000);
Лісова Ольга Деліївна, заступник директора з виховної роботи Авторської М. П. Гузика
експериментальної спеціалізованої І-ІІІ ступенів школи-комплексу Южненської міської ради, член обласного
клубу «Творчість», керівник обласного майстер-класу, дипломант обласного конкурсу «Сучасний заступник
директора з виховної роботи» (2007);
Фокіна Тетяна Вікторівна, заступник директора з виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ступенів №3
м. Котовська, член правління обласного клубу «Творчість», керівник обласного майстер-класу, дипломант
Всеукраїнського конкурсу на кращу модель учнівського самоврядування, дипломант обласного конкурсу
«Сучасний заступник директора з виховної роботи» (2001), автор програми «Вчитися жити у сучасному світі»;
Хворостянова Вікторія Іванівна, методист Інформаційно-методичного центру управління освіти та
науки Одеської міської ради.

ХВИЛИНИ ДУХОВНОЇ НАСОЛОДИ отримали учасники дійства

від концертної програми, підготовленої вихованцями, вчителями, батьками

Одеської приватної гімназії «Мрія»

Класних керівників привітали дошкільники НВК «Мрія»

ХВИЛИНИ
ДУХОВНОЇ
НАСОЛОДИ

Всі заходи обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник
року» проводились на базі Одеської приватної гімназії «Мрія», в якій були
створені комфортні умови роботи, завжди по-родинному, гостинно
і тепло зустрічали всіх учасників конкурсу.
За активну участь в організації та проведенні обласного туру конкурсу
Дідич Марія Геннадіївна, директор Одеської приватної гімназії «Мрія»,
нагороджена ГРАМОТОЮ управління освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації, педагогічному колективу оголошена ПОДЯКА.

Вітаємо з нагородами
ПЕРЕМОЖЦІВ, ЛАУРЕАТІВ, УЧАСНИКІВ
обласного туру Всеукраїнського конкурсу
«Класний керівник року»!

Успіхів Вам, кращі класні керівники!
Запрошуємо до співтворчості у роботі
ОБЛАСНОЇ ТВОРЧОЇ ГРУПИ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

за проблемою
«Сучасні моделі системи виховної діяльності класу»

при Одеському обласному інституті
удосконалення вчителів.

