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КРАЩИЙ ВИКЛАДАЧ 2015 РОКУ 

ЖИТОМИРЯНИ ЗНОВУ У ПЕРЕМОЖЦЯХ
 

У
 системі кооперативної освіти 

відбувся традиційний конкурс 

«Кращий викладач 2015 року» 

серед вишів I рівня акредитації. 

Конкурсні матеріали розглядав 

організаційний комітет та 

Конкурсна комісія Укр- 

коопспілки, до складу якої уві-

йшли Л.Г Войнаш - директор 

Департаменту кадрової політи-

ки, освіти і науки, директор НМЦ 

«Укоопосвіта», голова 

оргкомітету, а також члени орг-

комітету, серед яких ректори та 

директори вишів, викладачі, які 

вибороли звання «Кращий 

викладач» минулих років. 

На конкурс «Кращий викла-

дач 2015 року» матеріали по-

дали 18 вищих навчальних за-

кладів I рівня акредитації, зма-

галися викладачі різних квалі-

фікаційних категорій, а пред-

ставлені конкурсні матеріали 

стосувалися загальноосвітньої, 

гуманітарної та соціаль-

но-економічної, фундамен-

тальної, математичної, при-

родничо-наукової, професійної 

та практичної підготовки. 

Усі викладачі - учасники 

конкурсу ретельно готувалися 

до цієї події. У їх роботах 

використовувалися сучасні 

педагогічні технології, 

враховувалися між-

дисциплінарні та внутрішньо 

дисциплінарні зв'язки, зв'язки 

теорії з практикою, професійне 

спрямування тощо. Високий рі-

вень методичного забезпечен-

ня відкритого навчального за-

няття продемонстрували ви-

кладачі Житомирського, Хмель-

ницького, Харківського, Терно-

пільського, Івано-Франківсько-

го, Черкаського та Кіровоград-

ського коледжів. 

У сучасному світі важливим 

є вміння викладачів ко-

ристуватися мультимедійними 

технологіями, методикою 

проведення занять різних типів, 

враховувати індивідуальні 

особливості студентів, по-

єднувати теоретичний матеріал 

з практичним, володіти 

інноваційними формами і ме-

тодами проведення занять. Не 

менш важливе вміння ви-

ховувати молодь, роблячи ак-

цент на прищепленні профе-

сійних якостей, відповідаль-

ному ставленні до роботи, 

правовій грамотності, пізна-

вальному інтересі, почутті 

відповідальності, творчому 

мисленні, любові до рідної 

землі та Вітчизни. 

У підсумку, переможцями у 

конкурсі «Кращий викладач 

2015 року» стали: 

Ольга Миколаївна Баргиле- 

вич - викладач I категорії Жи

томирського кооперативного 

коледжу бізнесу і права (ди-

плом I ступеня); 

Оксана Олександрівна Ло- 

патовська - викладач II категорії 

Хмельницького кооперативного 

коледжу ХКТЕІ (диплом II 

ступеня); 

Ірина Василівна Бігун - ви-

кладач I категорії Івано-Фран-

ківського фінансово-комерцій-

ного кооперативного коледжу 

ім. С.Граната (диплом III 

ступеня). 

- Проведення такого заходу 

сприяє виявленню та під-

триманню творчої праці ви-

кладачів кооперативних техні-

кумів і коледжів, підвищенню 

їхньої професійної майстер-

ності, популяризації педаго-

гічних здобутків, - підсумувала 

Лідія Герасимівна Войнаш. 

У ході роботи організаційного 

комітету та конкурсної комісії 

відбулася зустріч із 

заступником міністра юстиції 

України ГГ Гецадзе та 

начальником Головного те-

риторіального управління 

юстиції у Житомирській області 

О.С. Гораєм, які були присутні 

на науково-практичній 

конференції, що відбувалася у 

коледжі. 
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