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У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Четверта сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня 2011 року №249
м. Ужгород

Про клопотання щодо відзначення
Премією Верховної Ради України

Відповідно до постанов Верховної Ради України від 14 вересня 2006
року № 131-V «Про встановлення щорічної Премії Верховної Ради України
педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів» (зі змінами від 23 грудня
2010 року), клопотання трудового колективу загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №15 м. Ужгорода обласна рада в и р і ш и л а:

Порушити клопотання перед Верховною Радою України про
присудження Рогач Ользі Йосипівні, вчительці початкових класів середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 м. Ужгорода, Премії Верховної
Ради України за особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання учнів,
формування громадянського суспільства, реалізації конституційних прав
громадян України на здобуття якісної освіти.

Голова ради І. Балога



НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до відзначення Премією

Верховної Ради України

1. Прізвище, ім’я, по батькові РОГАЧ ОЛЬГА ЙОСИПІВНА
2. Посада і місце роботи, служби вчителька початкових класів середньої
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 15 м.Ужгорода
3. Число, місяць, рік і місце народження 7 липня 1949 року у смт. Великий
Березний Закарпатської області
4.Стать жіноча
5. Національність українка
6. Партійність позапартійна
7. Освіта вища, Ужгородський державний університет у 1974 році, за
спеціальністю «українська мова та література»
8. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання не має
9. Які має державні нагороди України, дата нагородження почесне звання
«Заслужений вчитель України», 18 червня 1994 року
10.Домашня адреса 88000, м. Ужгород, вул. Шумна, буд 28, кв.19;
тел.(03122)3-03-32
11. Службова адреса 88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької,13а,
тел.(03122) 2-85-34
12. Загальний стаж роботи 44 роки Стаж роботи у даному колективі 36
років
13. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи

Рогач Ольга Йосипівна народилася 7 липня 1949 року в смт Великий
Березний Закарпатської області в сім'ї службовців. У 1963 році поступила в
Мукачівське педагогічне училище, яке закінчила у 1967 році. У серпні цього ж
року призначена старшою піонервожатою Великоберезнянської школи-
інтернат, з якої була переведена в жовтні 1967 року в Ужгородську середню
школу № 7 старшою піонервожатою. У 1969 році призначена класоводом цієї
ж школи. З 1976 року по сьогоднішній день працює в ЗОШ № 15 м.Ужгорода
вчителем початкових класів. У 1974 році закінчила заочне відділення
філологічного факультету Ужгородського державного університету.

Головним у педагогічній діяльності Рогач О. Й. є питання розумового
розвитку дітей молодшого шкільного віку в процесі засвоєння ними
навчального матеріалу. Педагогічне кредо Ольги Йосипівни виражається в
любові до дітей, у безперервних пошуках ефективних методів роботи.
Використовуючи інноваційні технології сучасної педагогічної науки,
поповнюючи і вдосконалюючи їх у повсякденній роботі вчителька досягає
успіхів у навчанні та вихованні учнів. Широко застосовує інтерактивні
технології навчання, здійснює особистісно-орієнтований підхід до кожного
учня. Працюючи над розвитком мовлення, Ольга Йосипівна використовує
підручники, додаткову літературу, народну творчість, ігрові моменти, працює
над формуванням правильної вимови школярів. Її уроки динамічні,



цілеспрямовані, підпорядковані проблемам гуманізму та є зразком того, як
можна і потрібно поєднувати у педагогічній роботі пізнавальні, виховні і
розвиваючі аспекти. Учні одержують не тільки знання, а й відчувають
насолоду, прагнення спілкуватися, вчитися, малювати словесні картини,
висловлювати свої думки.

Рогач О. Й. бере активну участь у поширенні педагогічного досвіду
через використання різних форм і методів роботи не тільки в школі, але й у
місті, області. Часто проводить майстер-клас для вчителів міста. Понад 25
років очолює міське методичне об’єднання вчителів початкових класів. Ольга
Йосипівна часто виступає з конкретними пропозиціями по введенню
інноваційних технологій на методичних об'єднаннях. Вчителька є членом журі
(міського і обласного) конкурсу «Учитель року» в номінації «Початкові
класи», творчих груп, різних конкурсів, міських олімпіад.

Ольга Йосипівна по-сучасному обладнала навчальний кабінет відповідно
до нових педагогічних технологій. Досвід її роботи «Пошук оптимальних
методів і прийомів з метою підвищення особистісного інтересу молодших
школярів до знань» активно впроваджується в практику вчителями школи,
міста, області. Вчителька є автором методичного посібника для тематичної
атестації з української мови для учнів 3-х, 4-х класів, а також дидактичного
посібника до розділу «Слово – збагачення активної лексики молодшими
школярами на уроках української мови». Її педагогічним здобутком є вміння
спілкуватися не лише з учнями, але і з колегами по роботі, батьками,
витончена тактовність і доброзичливість до людини, завжди готовність прийти
на допомогу, вміння доносити свої думки і твердження до кожного зокрема і
колективу в цілому, переконувати й надихати знаннями.

За свою працю Рогач О.Й. відзначена почесним званням «Заслужений
вчитель України, знаком «Відмінник народної освіти України», педагогічним
званням «вчитель-методист».

Кандидатура Рогач Ольги Йосипівни представляється до присудження
Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

Голова ради І. Балога
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