
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

сіХ, У'І. 2018 м.Одеса ЛІ1

Про підсумки проведення конкурсу професійної 
майстерності „Мій кращий урок з історії 
та культури рідного міста»

На виконання Міської цільової програми національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я -  одесит, патріот 
України» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської
ради від 16.03.2016_____ № 436-УІ1, розпорядження міського голови від
30.1 1.2018 № 1035 «Про проведення міського конкурсу професійної 
майстерності «Мій кращий урок з історії та культури рідного міста», 
наказу департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 04.12. 2018 
№ 382 «Про проведення конкурсу професійної майстерності «Мій кращий 
урок з історії та культури рідного міста» з метою виявлення нових 
підходів у викладанні суспільствознавчих предметів, курсів та 
факультативів краєзнавчого спрямування, що відповідають цілям 
сучасного громадянсько-патріотичного навчання та виховання, 
заохочення творчо працюючих педагогів та поширення кращого досвіду в 
практику роботи навчальних закладів 18 грудня 2018 року відбулося 
засідання журі конкурсу професійної майстерності „Мій кращий урок з 
історії та культури рідного міста». На конкурс надійшло 18 робіт.

Журі зазначає високий професійний рівень представлених робіт, 
що виражається в особистісно орієнтованому підході та діяльнісній 
основі уроків, ціленаправленості на формування ключових
компетентностей і партнерську взаємодію учителя та учня. Педагоги 
ознайомлені з науково-методичною літературою та останніми 
дослідженнями з зазначеної теми, грамотно використовують 
першоджерела та фотодокументи. Матеріали, представлені на конкурс, 
розроблені з використанням форм і методів інноваційного характеру.

На підставі рішення журі конкурсу
НАКАЗУЮ:

1. Визнати переможцями міського конкурсу професійної майстерності 
«Мій кращий урок з історії та культури рідного міста» та нагородити 
дипломами департаменту освіти та науки Одеської міської ради:

І ступеня
Шевченко Тетяну Іванівну, вчителя історії Одеської ЗОНІ № 41, за 
розробку уроку «Мої роздуми про Льва Добрянського -  «одеського 
Страдіварі», Великого Майстра»;



II ступеня
Мусевич Олену Юріївну, вчителя історії Одеської СШ №69, за розробку 
уроку «Вивчаю сторінки твоєї краси неземної, Одесо!»;
Джафарову Стеллу Григорівну, вчителя історії Одеської СШ №117, за 
розробку уроку «Одеса в роки Першої світової війни»;

III ступеня
Данилішину Катерину Олександрівну, вчителя історії Одеського НВК 
№13, за розробку уроку «Одеса наприкінці XVIII -  у першій половині 
XIX століття»;
Бондаренко Ніну Іванівну, вчителя курсу «Одеса -  моє місто рідне» 
Одеського ліцею «Ланжеронівський», за розробку уроку «Здесь Пушкин 
был...»;
Волковську Ольгу Василівну, вчителя суспільствознавчих дисциплін 
Одеського ліцею «Ланжеронівський», за розробку уроку «Улюблені 
куточки Одеси: вчора, сьогодні, завтра».

2. За інноваційний підхід при розробці уроків та позакласних заходів, 
використання інтерактивних прийомів та діяльнісного підходу в роботі з 
учнями, нагородити грамотами департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради:
Ізбаша Віталія Миколайовича, вчителя історії Одеської СШ № 59; 
Овдійчук Світлану Юріївну, вчителя історії Одеської ЗОНІ № 28; 
Круглову Ганну Іванівну, вчителя історії Одеської ЗОШ № 122;
Ужевську Надію Сергіївну, вчителя історії Одеської СШ № 121; 
Чікалрнко Ганну Вікторівну, вчителя географії Одеської СШ № 121; 
Демченко Тетяну Вікторівну, вчителя історії Одеського НВК 
«Гімназія №7»;
Косареву Анастасію Василівну, вчителя курсу «Одеса -  моє місто рідне» 
Одеського юридичного ліцею;
Соколову Ольгу Олександрівну, вчителя історії Одеського НВК №4; 
Грішко Наталю Сергіївну, вчителя історії Одеського НВК № 49.

3. Начальнику відділу інформаційно-інноваційних технологій 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Ковальчук І.В. 
забезпечити висвітлення у засобах масової інформації та на веб-сайті 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради підсумки проведення 
міського конкурсу професійної майстерності «Мій кращий урок з історії 
та культури рідного міста».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора КУ 
«Одеський методичний центр освітніх ініціатив» Ярославцеву Н.О.

Директор департаменту О.В. Буйневич

Волковська Т.І. 
722- 07-67


