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Про підсумки проведення І (районного) туру 

обласного конкурсу «Кращий вихователь 

Харківщини» у 2021 році 

 

 

Відповідно до  наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 22.01.2021 № 3 «Про проведення І та ІІ турів 

обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 2021 році та 

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської 

ради від 26.01.2021 № 9, Положення про обласний конкурс «Кращий 

вихователь Харківщини», затвердженого наказом Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації від 03 серпня 2016 року № 315, 

зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській 

області 23 серпня 2016 року за № 17/1501 (зі змінами), з метою розвитку 

творчості та педагогічної ініціативи вихователів закладів дошкільної освіти, 

популяризації кращих зразків педагогічного досвіду, з 15.02.2021 по 08.03.2021 

року було проведено І (районний) тур обласного конкурсу «Кращий вихователь 

Харківщини» у 2021 році у двох номінаціях, а саме: «Вихователь дітей старшого 

дошкільного віку», «Вихователь-новатор».  

У конкурсі взяли участь педагоги усіх закладів дошкільної освіти  району. 

До оргкомітету було подано 23 пакета матеріалів. 

За рішенням журі І (районного) туру обласного конкурсу «Кращий 

вихователь Харківщини» у 2021 році переможцями у номінаціях визначено: 

- «Вихователь дітей старшого дошкільного віку» - Саєнко Ольгу Анатоліївну, 

вихователя КЗ «ДНЗ № 280»; 

- «Вихователь-новатор» - Мятигу Світлану Валеріївну, вихователя  КЗ «ДНЗ № 272»; 

Враховуючи вищезазначене, 
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НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити рішення журі І (районного) туру обласного конкурсу 

«Кращий вихователь Харківщини» у 2021 році про визначення переможців 

номінацій конкурсу: 

- «Вихователь дітей старшого дошкільного віку» - Саєнко Ольгу Анатоліївну, 

вихователя КЗ «ДНЗ № 280»; 

- «Вихователь-новатор» - Мятигу Світлану Валеріївну, вихователя КЗ «ДНЗ № 272»; 

2. Головному спеціалісту Управління освіти Дідур Н.Д. підготувати 

грамоти Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської 

міської ради для нагородження переможців І (районного) туру обласного 

конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 2021 році. 

Квітень 2021 

3. Головному спеціалісту Управління освіти  Паламар Д.Л. розмістити цей 

наказ на сайті Управління освіти. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

Начальник Управління освіти               О.Л. ЗБИЦЬКА  

 

 

 
З наказом  ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 

Назва посади ПІБ Підпис Дата 

ознайомлення 

1. Заступник начальника Управління 

освіти 

Грицун Н.О.   

2. Головний спеціаліст Управління 

освіти 

Дідур Н.Д.   

3. Головний спеціаліст Управління 

освіти 

Паламар Д.Л.    

4. Методист ЦОТ Управління освіти Дубодєлова І.О. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Дубодєлова                              Грицун 

                                                             

                                                                                

 

 


