
Відбулося урочисте нагородження переможців та лауреатів І туру 

конкурсу «Учитель року-2021» 

З 14 по 18 грудня 2020 року з метою виявлення й підтримки творчої 

праці педагогічних працівників, розвитку їхньої професійної компетентності, 

популяризації педагогічних здобутків Глибоцьким центром професійного 

розвитку педагогічних працівників був проведений І (зональний) тур 

конкурсу «Учитель року-2021» у номінаціях: «Математика», «Трудове 

навчання», «Українська мова та література».  

 

Конкурс відбувався в дистанційному режимі з використанням сервісів 

ZOOM. Під час інтелектуальних перегонів учасники Конкурсу подолали 

тестування, проведення майстер-класу та дистанційного уроку. Представляли 

дорожню карту творчого проєкту та здійснювали аналіз поетичного твору. 

Предметні жюрі Конкурсу відзначили, що всі конкурсанти 

дотримались умов проведення Конкурсу, старанно поставилися до 

проведення майстер-класу, дистанційного уроку, під час тестування показали 

достатній рівень предметної та методичної компетентності, основ педагогіки 

та психології. 

За професіоналізм, творчість та успіхи в конкурсних випробуваннях 

дипломом І ступеня нагороджено переможців: 

Джурюк Інну Костянтинівну, вчителя Глибоцького ліцею 

Німіжан Галину Дмитрівну, вчителя Коровійської ЗОШ І-ІІІ ст.   

За відмінну фахову і методичну підготовку, виявлену під час 

конкурсних змагань відзначено дипломом ІІ ступеня: 

Круліковську Олену Василівну, вчителя Молодійської ЗОШ І-ІІІ ст.  

Мунтян Аліну Василівна, вчителя Коровійська ЗОШ І-ІІІ ст., 

Зінкевича Василя Івановича, вчителя   Волоківської ЗОШ І - ІІІ ст. 

Шатько Ольгу Георгіївну, вчителя Молодійської ЗОШ I-IIIст. 

Малофій Світлану Василівну, вчителя Багринівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Будей Надію Юріївну, вчителя Глибоцького професійного ліцею 

Іфтодій Олену Лазарівну, вчителя Молодійської ЗОШ I-III ст. 

Кожокарь Олену Василівну, вчителя Горбівецької ЗОШ I-II ст. 

 

Дипломом ІІІ ступеня: 

Храмцову Світлану Миколаївну, вчителя Черепковецького ЗЗСО І-ІІІ 

ст. 

Савку Олега Орестовича, вчителя Глибоцького професійного ліцею 

Щербань Мар'яну Іванівну, вчителя Кам'янської ЗОШ I-III ст. 

Кінащук Марію Михайлівну, вчителя Кам'янської ЗОШ  І-ІІІ ст. 

Ватаманюк Зінаїду Петрівну, вчителя Глибоцького професійного 

ліцею 



Кирилюка Василя Володимировича, вчителя Кам’янської ЗОШ I-III 

ст. 

 

 

Заступник начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Глибоцької РДА Інна Цуркан привітала учасників конкурсу, зауважила, що 

кожен з конкурсантів здобув неабиякий досвід і підтвердив свою професійну 

майстерність. Голова районної профспілки працівників освіти Світлана 

Лазурко зазначила, що «Учитель року - 2021» вкотре доводить, що в районі 

працюють справжні майстри своєї справи, які гідно виконують покладену на 

них високу місію – навчання й виховання наших дітей. Начальник відділу 

освіти, молоді та спорту Глибоцької селищної ради Юрій Чубрей подякував 

конкурсантам, професійним членам журі за участь у І етапі всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2021» та відмітив, що особливістю вчительського 

конкурсу є те, що в ньому немає переможених, адже кожен із конкурсантів 

для себе й своїх учнів здобув особисту перемогу. 

 

Ми вдячні всім учасникам за участь у конкурсі. Бажаємо натхнення, 

оптимізму, креативності, відкритості. А переможцям - злетів у подальших 

конкурсних випробуваннях обласного етапу. 


