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Про підсумки проведення районного 

етапу конкурсу на кращий 

дистанційний  курс у 2021 році 

 

 

 На виконання Комплексної програми розвитку освіти  

м. Харкова на 2018-2022 роки (п. 3.4.4.19. - «Організація та проведення 

учнівських та педагогічних творчих конкурсів, кубків, змагань за напрямом 

інформаційних та комунікаційних технологій»), наказу Управління освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської міської ради від 08.02.2021 

№ 14 «Про проведення конкурсу на кращий дистанційний курс у 2021 році» 

(далі Конкурс), з метою залучення педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти району до запровадження у систему роботи 

технологій дистанційного навчання в районі було проведено конкурс на 

кращий дистанційний курс у номінаціях: 

  «Інформатика»; 

  «Початкові класи»; 

  «Основи правознавства». 

Оргкомітету Конкурсу закладами загальної середньої освіти у відповідні 

терміни  було надано 25 курсів на участь у районному етапі конкурсу  

за номінаціями: 

– «Інформатика» - 6 (ЗЗСО №№ 70, 75, 80, 119, 155, 163) 

– «Основи правознавства» - 4 (ЗЗСО №№ 26, 40, 80, 118 ); 

– «Початкові класи» -  15 (ЗЗСО №№ 15, 26, 70, 71 (2), 80, 85 (2), 88, 118, 

155, 157, 163, 168 (2)). 

 Відповідно до Положення про проведення конкурсу на кращий 

дистанційний курс та на підставі рішення експертної комісії Конкурсу 
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НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями районного етапу конкурсу на кращий 

дистанційний курс у 2021 році серед учителів закладів загальної середньої 

освіти та нагородити Дипломами у номінаціях: 

-   «Інформатика»:  

– Подколзіну Вікторію Олександрівну, вчителя ХСШ № 80; 

– Харківець Вікторію Вікторівну, вчителя ХГ № 163; 

- «Основи правознавства»: 

– Бірюкову  Наталію  Олександрівну, вчителя ХЗОШ № 118; 

- «Початкові класи»: 

– Кекалову Оксану Інтигамівну, вчителя ХСШ № 85 

– Чужданову Анну Ігорівну, вчителя ХЗОШ № 157. 

2. Завідувачу Центру освітніх технологій Куртовій О.Я. надати заявку  

на участь переможців районного етапу у міському етапі конкурсу на кращий 

дистанційний курс у 2021  році серед учителів закладів загальної середньої 

освіти 

 05.10.2021 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти проаналізувати 

результати участі вчителів у Конкурсі та довести інформацію про його 

підсумки до відома учасників. 

До 15.10.2021 

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 П.І.Б. Підпис  Дата 

ознайомлення 
1. Заступник начальника 

Управління освіти 

Грицун Н.О.   

3. Завідувач ЦОТ  

Управління освіти 

Куртова О.Я.   

 

 

 

 

 

 

 

Куртова                                                                                                                      Грицун 


