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      Нема мудріших, ніж народ, учителів, 

      Бо в нього кожне слово – це перлина, 

      Це праця, це натхнення, це Людина!                                                                                                     
                                                               М.Рильський 

 

         Ще на початку 2013 року 

Міністерством аграрної політики та 

продовольства України оголошено 

конкурс на кращого викладача 2013 

року вищих аграрних навчальних 

закладів України І-ІІ рівнів 

акредитації. 

         Метою проведення конкурсу є 

виявлення і стимулювання творчої праці викладачів, підвищення їх професійної 

майстерності, популяризації інноваційних технологій навчання. 



           До проведення конкурсу передувала велика підготовча робота:  

на засіданнях циклових комісій обиралася кандидатура конкурсанта, який гідно міг би 

представити циклову комісію і навчальний заклад, готувався перелік необхідних 

документів, зокрема: опис власного педагогічного досвіду роботи, що розкриває 

систему роботи викладача, роль викладача у залученні студентів до поглибленого 

вивчення дисципліни, гурткова робота, технічна творчість, участь студентів в 

олімпіадах, конкурсах тощо; творча робота з розробкою оригінальних форм і методів 

роботи; комплекс методичного забезпечення вивчення дисципліни, комп’ютерне 

забезпечення; проведення відкритих занять та відкритих виховних годин,  і  готували 

три конкурси професійної майстерності. 
 

 

    
 

 

Відкриті заняття проводять Альльонов О.М. і Липчук В.О. 



 

      
 

 

 

    

 

 

      Відкриті заняття        

             проводять  

       Ковальчук В.О. 

       Свинар  А.В. 

       Шинкаренко В.В.    

 

 

 

 

 



                 І ось настав той день, коли зібралися на невеличке свято – конкурс 

професійної майстерності  викладача, вихователя, порадника і наставника викладачі-

конкурсанти, члени журі, голови циклових комісій, кращі студенти технікуму.  

Розпочався конкурс  із прекрасних  поетичних рядочків про педагога, слів-вдячності, 

які дарували наші вихованці Ірина Сенько, Тамара Цілімецька, Олександр 

Ворожбит, Олександр Голинський, Андрій Бевзюк. 

                 Зворушила усіх присутніх до сліз пісня «Наші дорогі учителі», у виконанні 

Олени Дармограй.  

 

 

Найщиріші слова-вітання і  

слова-вдячності звучали з уст голови 

конкурсної комісії, директора технікуму  

Олександра Петровича Піддубного. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 



  

          Конкурси професійної майстерності 

«Візитка», «Реклама дисципліни», «Світ 

моїх захоплень» показали, що всі учасники 

конкурсу – чудові педагоги, неперевершені 

майстри своєї справи, закохані в предмет,  

 

 

 

 

 

 

не зраджують  високій місії і з радістю 

віддають знання, вогонь душі і людяність 

сердець  

своїм вихованцям, крапельки їхньої душі 

зволожують студентську ниву, поєднують 

сердечність з мудрістю, намагаються 

зробити слово педагога провідною зіркою 

студента. 

 



          

Серед учасників сьогоднішнього конкурсу 

немає людей випадкових. 

Для кожного з них технікум – це життя, 

а вчительський талант – це насамперед, 

покликання і невтомна праця, що не може 

звершитись в якійсь єдиній миті чи дні. 

 
 

 

 

 

   



 
 

Конкурсній комісії довго і плідно доводилося працювати, 

 щоб справедливо оцінити ту велику роботу,  

яка була проведена викладачами-конкурсантами.  

Але рішення прийнято одноголосно. 

 

 



 
 

 

Ви — взірець у цій хорошій  справі, бо роботі віддаєтесь до кінця. 

Зі студентами Ви  добрі, щирі і ласкаві, любов’ю зігріваєте їхні Ви серця. 
 



Найвищу нагороду – Диплом І ступеня, переможець конкурсу 

«Викладач року – 2014» вручено викладачу соціології 

Шинкаренко Валентині Віталіївні. 
Перемогу у номінаціях здобули: «Майстер педагогічних ідей» - 

викладач математики Альльонов Олександр 

Михайлович, «Інтелектуал» - викладач спеціальних дисциплін 

механічного відділення Ковальчук Василь Опанасович, 

«Ерудит» - викладач спеціальних дисциплін енергетичного відділення 

Свинар Анатолій Васильович, «Серце віддаю дітям» - 

викладач професійно-орієнтованих дисциплін, викладач із 48-річним 

педагогічним стажем, відмінник аграрної освіти 

Липчук Василь Олексійович. 

 

ВІТАЄМО  ПЕРЕМОЖЦІВ! 
 
 


