РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕТАП КУНКУРСУ «ВИКЛАДАЧ РОКУ-2014»
Нема мудріших, ніж народ, учителів,
Бо в нього кожне слово – це перлина,
Це праця, це натхнення, це Людина!
29-30 травня 2014 року на базі Новоушицького
технікуму Подільського державного аграрнотехнічного університету проходив регіональний етап
конкурсу «Викладач року-2014» серед викладачів
вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації Житомирської та Хмельницької областей.
В учительській долі є усе: сльози
радості й гіркота невдач, найвищі злети
духу і сірий туман буденності, свіжий
рожевий вітер змін і тягуче відчуття
застою. Але є дні, коли все найтепліше,
наймудріше
та
найяскравіше
в
учительській професії збирає в тепле
дружнє коло колег. Саме таким і став
регіональний етап конкурсу «Викладач
року-2014».

З семи навчальних закладів з’їхалися конкурсанти, щоб представити власний педагогічний
досвід, продемонструвати професійну та загальну ерудицію у конкурсах:

презентація системи роботи викладача (реклама дисципліни, педагогічні здобутки,
досягнення, інтереси);

вирішення педагогічних ситуацій;

представлення проекту “Моя педагогічна ініціатива”;

методичне забезпечення дисципліни, яку викладає.
У конкурсах змагалися
Богданова Лілія Василівна
– викладач української мови та
літератури коледжу
Подільського ДАТУ, Малихін
Юрій Володимирович –
викладач філософії
Житомирського
агротехнічного коледжу,
Мотліч Ірена Павлівна –
викладач світової літератури
Новочорторийського
державного аграрного
технікуму, Полюх Віктор
Миколайович - викладач дисципліни "Охорона праці в будівництві" будівельного коледжу
Житомирського НАЕУ, Тетеря Оксана Леонідівна – викладач української мови та літератури
Шепетівського технікуму Подільського ДАТУ, Шинкаренко Валентина Віталіївна – викладач

соціології Новоушицького технікуму
Подільського ДАТУ, Шмерега Галина
Володимирівна – викладач історії
технікуму землевпорядкування
Житомирського НАЕУ.
Оцінювала виступи конкурсантів
компетентна конкурсна комісія, до
складу якої ввійшли представники від
вищих навчальних закладів (заступники
директорів або методисти), заступник
завідувача навчально-методичного
кабінету педагогічного досвіду, виховної
роботи та творчості молоді ДУ «НМЦ
«Агроосвіта» Ольховик Т.О., а очолив
комісію директор базового навчального
закладу Піддубний О.П.
Конкурсна комісія зробили
висновок, що серед конкурсантів немає
людей випадкових. Для кожного з них
технікум-коледж – це життя, а
вчительський талант – це покликання і
невтомна праця.
Перемогу у конкурсі здобула Валентина Віталіївна Шинкаренко – викладач соціології
Новоушицького технікуму Подільського ДАТУ, яка буде представляти дві області на

заключному етапі конкурсу у
Міністерстві аграрної політики та
продовольства України. Друге місце з
однаковою кількістю балів розділили
Лілія Василівна Богданова –
викладач української мови та
літератури коледжу Подільського
ДАТУ і Оксана Леонідівна Тетеря –
викладач української мови та
літератури Шепетівського технікуму
Подільського ДАТУ, третє місце
виборов Юрій Володимирович
Малихін – викладач філософії
Житомирського агротехнічного
коледжу. Здобули перемогу у
номінаціях: «Майстер педагогічних ідей» - Мотліч Ірена павлівна., «Викладач-новатор» Полюх Віктор Миколайович, «Серце віддаю дітям» - Шмерега Галина Володимирівна.
Конкурсанти-переможці нагороджені дипломами, преміями та цінними подарунками, решта
конкурсантів – дипломами та цінними подарунками.
Осяяні світлом знань, одухотворені творчістю, мудрі й талановиті педагоги, із ледве
помітним трепетним хвилюванням та щирою посмішкою від усвідомлення радості спілкування –
такими залишилися у згадках вельмишанованого журі і на світлинах наші конкурсанти.
Людмила Саковська – завідувач методичного кабінету
Новоушицького технікуму Подільського ДАТУ

