
 
УКРАЇНА 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РОКИТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР  

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»  

РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

Н А К А З 
 

01 лютого 2021року                       смт Рокитне                                        № 04 

 

Про організацію та проведення І туру 

ХVІІІ обласного конкурсу-ярмарку  

педагогічної творчості 

 

 Відповідно до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 

19 січня 2021 року №07, Положення про обласний конкурс-ярмарок 

педагогічної творчості, затвердженого наказом управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації від 09 грудня 2013 року № 807, 

зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Рівненській області  17 

грудня 2013 року № 53/1112, з метою пропаганди кращих здобутків та 

інноваційних напрацювань педагогічних працівників, поширення їх творчих 

досягнень, пошуку ефективних шляхів удосконалення навчально-виховного 

процесу, вироблення стратегій і шляхів розвитку освіти  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести впродовж лютого 2021 року І тур ХVІІІ обласного 

конкурсу-ярмарку педагогічної творчості у таких номінаціях: «Дошкільна 

освіта», «Початкова освіта», «Спеціальна освіта», «Фізика», «Географія», 

«Економіка», «Математика», «Інформатика», «Інформаційні технології у 

навчально-виховному процесі», «Мистецтво». 

 

2. Затвердити склад організаційного комітету І туру ХVІІІ обласного 

конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, що додається. 

 

3. Затвердити склад експертних комісій І туру ХVІІІ обласного 

конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, що додається. 

 

4. Директорам закладів загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти: 

  подати заявки для участі у І турі ХVІІІ обласного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості до 08 лютого 2021 року в комунальний заклад 

«Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 



Рокитнівської селищної ради; 

роботи для участі у І турі ХVІІІ обласного конкурсі-ярмарці 

педагогічної творчості подати експертним комісіям до 12 лютого 2021 року в 

комунальний заклад «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Рокитнівської селищної ради; 

забезпечити участь у роботі експертних комісій, їх членів, 19 лютого 

2021 року в комунальному закладі «Рокитнівський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Рокитнівської селищної ради; 

оплату відряджень членам експертних комісій провести за рахунок 

сторони, що відряджає. 

 

5. Комунальному закладу «Рокитнівський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Рокитнівської селищної ради: 

забезпечити проведення І туру ХVІІІ обласного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості впродовж лютого 2021 року; 

підвести 23 лютого 2021 року підсумки І туру ХVІІІ обласного 

конкурсу-ярмарку педагогічної творчості (у форматі онлайн); 

за матеріалами І туру ХVІІІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості підготувати анотований каталог «Педагогічні здобутки освітян 

Рокитнівської громади». 

 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

 

 

Директор КЗ  

«Рокитнівський ЦПРПП»                                     Людмила СУЛКОВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ КЗ «Рокитнівський ЦПРПП» 

01.02. 2021 № 04 

 

 

 

Склад оргкомітету 

І туру ХVІІІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 

 

1. Сулковська Людмила 

Володимирівна 

- директор  комунального закладу 

«Рокитнівський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Рокитнівської 

селищної ради, голова оргкомітету. 

 

2. Колядич Катерина 

Юріївна 

- директор комунального закладу 

«Рокитнівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Рокитнівської селищної ради, член 

оргкомітету (за згодою). 

 

3. Кулакевич Олена 

Степанівна 

- директор комунального закладу 

«Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр» 

Рокитнівської селищної ради, член оргкомітету 

(за згодою). 

 

 

 

 

 

 

Директор КЗ  

«Рокитнівський ЦПРПП»                                     Людмила СУЛКОВСЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ КЗ «Рокитнівський ЦПРПП» 

01.02. 2021 № 04 

 

 

Склад експертних комісій 

І туру ХVІІІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 

 

 
Номінація «Дошкільна освіта» 

 
1. Черногор Наталія  

Сергіївна 

- консультант комунального закладу 

«Рокитнівський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників», голова 

комісії. 

 

2. Бабенко Світлана 

Сергіївна 

- вихователь-методист Рокитнівського 

закладу дошкільної освіти №1 «Теремок», 

заступник голови комісії. 

 

3. Терлецька Валентина 

Іванівна  

- директор Томашгородського закладу 

дошкільної освіти «Сонечко, член комісії. 

 

4. Зубок Наталія Іванівна - вихователь-методист Рокитнівського 

закладу дошкільної освіти №3 «Казка», член 

комісії. 

 

Номінація «Початкова освіта» 

 
1. Стрілець Вікторія  

Леонідівна 

- консультант комунального закладу 

«Рокитнівський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників», голова 

комісії. 

 

2. Ничипорчук Любов 

Василівна  

- вчитель початкових класів Кисорицького 

ліцею, заступник голови комісії. 

 

3. Антикало Оксана 

Анатоліївна 

- вчитель початкових класів 

Карпилівського ліцею, член комісії. 

 

4. Новоселецька Галина 

Федорівна  

- вчитель початкових класів 

Рокитнівського ліцею №2», член комісії. 

 

5. Кулакевич Людмила 

Петрівна 

- вчитель початкових класів 

Блажівського ліцею, член комісії. 

 
 

 



Номінація «Спеціальна освіта» 

 
1. Кулакевич Олена Степанівна  - директор комунального закладу 

«Рокитнівський інклюзивно-ресурсний 

центр», голова комісії. 

 

2. 

 

 

 

3.  

Хоменюк Марина Леонідівна 

 

  

 

Кінчур Марина Вікторівна  

- логопед комунального закладу 

«Рокитнівський інклюзивно-ресурсний 

центр», заступник голови комісії. 

 

- практичний психолог комунального 

закладу «Рокитнівський інклюзивно-

ресурсний центр», член комісії. 

 

Номінація «Фізика» 
 

1. Помін Оксана Семенівна  - консультант комунального закладу 

«Рокитнівський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників», голова 

комісії. 

 

2. Маринич Михайло 

Прокопович  

- вчитель фізики Осницької гімназії, 

заступник голови комісії. 

 

3. Жеган Валентина Віталіївна   - вчитель фізики Рокитнівського ліцею №2, 

член комісії. 

 

4. Голішовець Ірина Петрівна  - вчитель фізики Масевицького ліцею, член 

комісії. 
 

Номінація «Географія» 
 

1. Маринич Валентина 

Михайлівна  

 

- консультант комунального закладу 

«Рокитнівський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників», голова 

комісії. 

 

2. Наумович Людмила Петрівна - вчитель географії Березівського 

навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад-

дошкільний навчальний заклад», заступник 

голови комісії. 

 

3. 

 

 

4. 

Кондратовець Наталія 

Олександрівна  

 

Щерба Олена Андріївна  

- вчитель географії Остківського ліцею, член 

комісії. 

 

- вчитель географії Томашгородської 

гімназії, член комісії. 



Номінація «Економіка» 
 

1. Маринич Валентина 

Михайлівна 

 

- консультант комунального закладу 

«Рокитнівський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників», 

голова комісії. 

 

2. Кибукевич Світлана 

Олексіївна 

- вчитель економіки Блажівського 

ліцею, заступник голови комісії.  

 

3. Наумович Людмила Петрівна - вчитель економіки Березівського 

навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад-

дошкільний навчальний заклад», член 

комісії.  

 
Номінація «Математика»  

 
1. Донська Тетяна 

Олександрівна  

- вчитель математики Карпилівського 

ліцею, голова комісії. 

 

2. Остапенко Валентина 

Леонідівна  

- вчитель математики Будівської гімназії, 

заступник голови комісії. 

 

3. Береза Галина Петрівна  - вчитель математики Рокитнівського 

ліцею №2, член комісії. 

 

4. Прит Тетяна Іллівна  - вчитель математики Томашгородського 

ліцею №1, член комісії. 

 

5. Трохимчук Марія 

Олександрівна  

- вчитель математики Кисорицького ліцею, 

член комісії. 
 

Номінація «Інформатика»  
 

1. Помін Оксана Семенівна - консультант комунального закладу 

«Рокитнівський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників», голова 

комісії. 

 

2. Григорчук Сергій Федорович  - вчитель інформатики Карпилівського 

ліцею, заступник голови комісії. 

 

3. Олексюк Іван Васильович  - вчитель інформатики Рокитнівського 

ліцею №2, член комісії. 

 

4. Ковтун Наталія Михайлівна  - вчитель інформатики Томашгородського 

ліцею №1, член комісії. 



Номінація «Інформаційні технології у навчально-виховному процесі» 
 

1. Помін Оксана  

Семенівна 

- консультант комунального закладу 

«Рокитнівський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників», голова 

комісії. 

 

2. Марчук Сергій Валерійович - вчитель інформатики опорного закладу 

«Рокитнівський ліцей №3», заступник 

голови комісії. 

 

3. Андріяшина Людмила 

Миколаївна 

- вчитель інформатики Томашгородського 

ліцею №1, член комісії. 

 

4. 

 

 

 

 

 

5.  

Рябущиць Іванна Іванівна 

 

 

 

 

 

Влашинець-Вежичанін 

Галина Михайлівна  

- вчитель інформатики Познанського 

навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад-

дошкільний навчальний заклад», член 

комісії. 

 

- вчитель іноземної мови Масевицького 

ліцею, член комісії. 

 

Номінація «Мистецтво» 

 
1. Федорович Ніна Миколаївна  - консультант комунального закладу 

«Рокитнівський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників», голова 

комісії. 

 

2. Маринич Валентина 

Михайлівна  

- консультант комунального закладу 

«Рокитнівський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників», 

заступник голови комісії. 

 

3. 

 

 

4.  

Панько Світлана 

Всеволодівна  

 

Кравчук Володимир 

Володимирович 

- вчитель мистецтва Кисорицького ліцею, 

член комісії. 

 

- - вчитель музичного мистецтва опорного 

закладу «Рокитнівський ліцей №3», член 

комісії. 

 

 

Директор  

КЗ «Рокитнівський ЦПРПП»     Людмила СУЛКОВСЬКА 
 


