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Нормативно-правове забезпечення проведення  

Всеукраїнського  конкурсу  „Учитель року – 2017” 
 

Указ Президента України 29 червня 1995 року  № 489/95 „Про Всеукраїн-

ський конкурс „Учитель року”; 

Положення про Всеукраїнський конкурс „Учитель року”, затверджене  

постановою Кабінету Міністрів України 11 серпня 1995 року № 638 зі змінами 

та доповненнями;   

Накази: 

–  Міністерства освіти і науки України 16 червня 2016 року № 668 „Про 

проведення всеукраїнського конкурсу  „Учитель  року – 2017”; 

– департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації  7 жовтня 

2016 року № 260  „Про проведення в області у 2016/2017 навчальному році 

першого та другого турів Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2017”  

Листи: 

– Міністерства освіти і науки України 30 вересня 2016 року                        

№ 1/9 – 517  „Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу „Учи-

тель  року – 2017”; 

– департаменту освіти і науки облдержадміністрації 11 жовтня                    

2016 року  № 01-15/3223  „Про організацію та  проведення  другого (обласно-

го) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2017” 

Номінації Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2017” 

З метою виявлення та підтримки творчої праці вчителів, підвищення          

їхньої фахової  майстерності, популяризації педагогічних здобутків  учителів в 

2016/2017 навчальному році буде проводитися конкурс  „Учитель року – 2017” 

з номінацій: „Біологія”, „Інформатика”, „Музичне мистецтво”, „Початкова 

освіта”. 

Участь учителів у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.  

У другому (обласному) турі Конкурсу беруть участь тільки переможці 

першого (районного, міського) туру – педагогічні працівники загальноосвітніх 

навчальних закладів за основним місцем роботи, стаж педагогічної роботи 

яких не менше 5 років. 

 

Організація та проведення  конкурсу 

 

Всеукраїнський Конкурс „Учитель року – 2017” (далі Конкурс) прово-

диться в три тури: 

– перший (районний, міський) – листопад – грудень 2016 року;  

– другий (обласний) – 12 – 13 січня 2017 року (заочний етап) –                              

15 – 16 лютого 2017 року (очний етап); 

– третій (заключний), проводитиметься в очній формі поетапно: відбірко-

вий та фінальний – у другій половині квітня 2017 року. 
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Для проведення першого і другого турів утворюються на місцях оргкомі-

тети Конкурсу і журі з кожного фаху. 

 

Перший (районний, міський) тур  Конкурсу 

 
Перший (районний, міський) тур провести (листопад – грудень) відповід-

но до порядку, затвердженого оргкомітетом Конкурсу місцевих органів управ-

ління освітою.  

Визначаються переможці та лауреати першого туру Конкурсу з кожної 

номінації. 

Тільки переможці першого туру беруть участь у другому (обласному) ту-

рі Конкурсу. 

До 22 грудня 2016 року до оргкомітету другого (обласного) туру                   

Конкурсу  надати  інформацію про підсумки проведення першого (районного, 

міського) туру Конкурсу (взірець).  

Інформацію надсилати в електронному вигляді (е-mail:                                

info@ zakinppo.org.ua.) та в паперовому на адресу: Закарпатський інститут пі-

слядипломної   педагогічної освіти вул. Волошина, 35, м. Ужгород,  88000  

(кабінет координаційно-методичної діяльності). 
 

Другий (обласний) тур Конкурсу 

 

Для участі в другому (обласному)  турі  Конкурсу керівники відповідних 

органів управління освітою до 22 грудня 2016 року направляють до оргкомі-

тету другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу  „Учитель року – 

2017” конкурсні матеріали  (алгоритм оформлення наводиться у взірцях 1 – 4) 

на адресу Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (вул. 

Волошина, 35, м. Ужгород, 88000, кабінет координаційно-методичної діяль-

ності) та на е-mail: rajkhelgalina@ukr.net: 

– заяву учасника другого (обласного) туру Конкурсу до оргкомітету дру-

гого (обласного) туру  про участь у Конкурсі, написану власноруч (взірець 1);   

– згоду учасника другого (обласного) туру Конкурсу на обробку персона-

льних даних (взірець 2); 

– висновок районного (міського) методичного об’єднання про педагогічну 

та методичну діяльність конкурсанта (обсяг – до 2 сторінок); 

– анкету учасника другого (обласного) туру Конкурсу з особистим підпи-

сом (взірець 3); 

– інформаційну картку учасника Конкурсу (взірець 4);  

– відеозапис представлення власного досвіду роботи тривалістю до                

10 хвилин (від першої особи); 

– експертний висновок на одну логічно завершену тему підручника з 

предмета; 

– портретне фото (формат JPEG, 400х400 пікселів). 

mailto:%20rajkhelgalina@ukr.net
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Матеріали подаються у паперовому вигляді (окрім  відеозапису досвіду 

роботи) в одному примірнику. Заява, анкета, інформаційна картка, відеозапис 

презентації досвіду роботи, експертний висновок, портретне фото подаються 

на електронному носії (компакт-диск із зазначенням номінації, прізвища, імені 

та по батькові учасника Конкурсу, а також закладу освіти, який він представ-

ляє).  

Не підлягають розгляду матеріали, підготовлені з порушенням вимог що-

до їх оформлення та термінів їх подання. 

Матеріали, що подаються для участі у другому (обласному) турі Конкур-

су, не повертаються. 

 

 

 

Взірець 1 

 

Оргкомітету з проведення другого 

(обласного)  туру  Всеукраїнського 

конкурсу „Учитель року – 2017” 

_____________________________

, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

вчителя 

_______________________ 
(предмет) 

_____________________________ 
(найменування закладу) 

_____________________________  
(область, місто, район) 

 

 

 

ЗАЯВА 

Я, ___________________________________________, даю згоду на 

участь у другому (обласному) Всеукраїнського конкурсу                                            

„Учитель року – 2017” у номінації „______________________”. 

З умовами та порядком проведення конкурсу ознайомле(на/ий) і пого-

джуюсь. 

Даю згоду на публікацію матеріалів у періодичних та інших освітянсь-

ких виданнях з можливим редагуванням. 

 

„____” __________ 2017 р.                                                         ______________ 
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Взірець 2 

 

 

 

Згода 

на збір та обробку персональних даних 

 
 

Я, ________________________________________________________, 
паспорт серії ______№ _______________, шляхом підписання цього тексту, 

відповідно до Закону України „Про захист персональних даних” від 01 червня 

2010 року № 2297-VІ, надаю згоду оргкомітету з проведення другого (облас-

ного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2017” на обробку моїх 

персональних даних з метою забезпечення моєї участі в другому (обласному) 

турі Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2017” та заходах, що пов’язані 

з його проведенням.  

Ця згода надається на здійснення дій відносно моїх персональних даних, 

що будуть необхідними або бажаними для досягнення зазначених вище цілей, 

а саме: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, 

зміна), використання, розповсюдження (передача), надання третім особам 

(Міністерству освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти та 

ін.). 

 

„____”__________ 2017 р. _______________ / _______________________ /  
                                                                                                                (підпис)                                                                              (ПІБ) 

 

Підпис ______________________________________ підтверджую. 

 

Директор ЗНЗ _______________ / ___________________________ / 
                                                                          (підпис)                                                                                (ПІБ) 
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Взірець 3 

 
 

Анкета  

учасника другого (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2017” 

у номінації ________________________ 

 

 

1.  Прізвище, ім’я, по батькові  

2.  Дата народження  

3.  Домашня адреса з поштовим ін-

дексом  

 

4.  Мобільний телефон  

5.  Електронна пошта  

6.  Освіта (найменування вищого навча-

льного закладу, рік закінчення навчан-

ня, спеціальність за дипломом) 

 

7.  Стаж роботи: 

                               загальний 

 

 

                       педагогічний  

8.  Місце роботи (найменування навча-

льного закладу відповідно до статуту), 

телефон з кодом, електронна ад-

реса 

 

9.  Посада  

10.  Кваліфікаційна категорія  

11.  Звання   

12.  Державні, урядові нагороди, від-

знаки Верховної Ради України, 

відомчі заохочувальні відзнаки 

(рік нагородження) 

 

 

 

„____” _________  2017 р.             _______________ 

/____________/ 

 
* Формат таблиці не змінювати 
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Взірець 4 

 

 

Інформаційна картка 

учасника другого (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2017” 

у номінації ________________________ 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Місце роботи   

Посада  

Освіта (найменування вищого на-

вчального закладу, рік закінчення 

навчання) 

 

Самоосвіта (за останні 5 років; 

очна, дистанційна форма; рік про-

ходження та найменування освітніх 

програм, курсів, тренінгів тощо)  

 

Педагогічний стаж   

Кваліфікаційна категорія  

Звання   

Педагогічне кредо  

Технології, методи та форми, що використовуються  

у навчально-виховному процесі  

 

Автопортрет „Я – педагог і особистість” 

(у формі есе) 

 

Посилання на персональний 

Інтернет-ресурс (за наявності) 

 

 
* Формат таблиці не змінювати 

 
Другий (обласний) тур Конкурсу проводитиметься з 12 січня до 16 люто-

го 2017 року у два етапи – заочний  та очний. 

 

Заочний етап другого (обласного) туру Конкурсу проходитиме                                    

12 – 13 січня 2017 року і передбачає ознайомлення членів журі з  матеріалами,  

поданими  учасниками  на  Конкурс.   

 

Під час випробовувань журі оцінюють: 

– інформаційну картку; 

–  відеозапис досвіду роботи;  
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–  експертний висновок на одну логічно завершену тему підручника з пре-

дмета. 

Початок роботи журі о 10
00

.  

В експертному висновку має бути висвітлено: відповідність навчальній 

програмі; характеристика науковості викладу навчального матеріалу; реаліза-

ція особистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного підходів; 

спрямованість на формування мотивації до навчання, критичного мислення; 

раціональний розподіл тексту на основний і додатковий; побудова, структура, 

мова текстів; діалогічність текстів; дидактична доцільність ілюстративного 

матеріалу; ефективність апарату засвоєння знань; наявність засобів диферен-

ціації, індивідуалізації та персоналізації навчальної діяльності; наявність за-

вдань для організації групової, навчально-дослідної та проектної діяльності; 

спрямованість завдань на розвиток логічного мислення, пізнавального інте-

ресу, інтелектуальних та творчих здібностей; забезпечення виховної, розвива-

льної та здоров’язбережувальної функцій. 

Експертиза здійснюється відповідно до Інструктивно-методичних матері-

алів для проведення експертизи електронних версій проектів підручників, по-

даних на конкурсний відбір проектів підручників для учнів 8 класу загальноо-

світніх навчальних закладів, схвалених вченою радою Інституту педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України (протокол № 1 від                                

21 січня 2016 року). 

Орієнтовні критерії оцінювання: аргументованість, обґрунтованість, ви-

черпність. 

На цьому етапі визначаються по п’ять учасників очного етапу Конкурсу з 

кожної номінації, які набрали найбільшу кількість балів. 

Оцінювання здійснюється особисто кожним членом фахового журі за 

критеріями, затвердженими відповідним фаховим журі  (взірець 5).   

Члени фахового журі заповнюють оціночні відомості конкурсних випро-

бувань, підписують їх та подають секретарю журі. 

Результати заочного етапу другого (обласного) туру Конкурсу у відповід-

ній номінації оформляється протоколом, який підписує голова та секретар фа-

хового журі, й у сканованому вигляді розміщуються на сайті Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Очний етап другого (обласного) туру Конкурсу проходитиме в                     

м. Ужгород упродовж 2-х конкурсних днів: 

 

Перший конкурсний день – 15 лютого 2017 року 

 

з 10
00 

передбачає проведення: 

– реєстрації (ЗІППО, м. Ужгород, вул. Волошина, 35); 

–  жеребкування; 

– переїзд у навчально-виховні заклади м. Ужгород для знайомства з уч-

нями класів, із якими проводитимуться уроки (додаток 7 до наказу департаме-

нту освіти і науки  облдержадміністрації 07.10.2016  №  260). 
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з 13
00 

– конкурсні випробовування (тестування з фахової майстерності, 

майстер-клас, навчальний проект,   

(ЗІППО, м. Ужгород, вул. Волошина, 35): 

 

1. Тестування з фахової майстерності (40 хв.).  

 

Мета: перевірити знання конкурсантів з фаху, методики викладання пре-

дмета, психології та педагогіки. 

Формат: комп’ютерне тестування (40 питань: 10 – психологія й педагогі-

ка, 30 – предмет і методика). 

Тести можуть містити завдання з вибором однієї або декількох відповідей 

із запропонованих, встановлення відповідності логічно-пов’язаних пар, вста-

новлення правильної послідовності, відкриті завдання з короткою відповіддю.  

Зміст, критерії оцінювання конкурсного завдання визначає журі та оціню-

ється під час проведення Конкурсу. 

 

 

 

 

Орієнтовний перелік тестів 

 

Предмет   „ Біологія”      
№ 

з/п 

Тестові завдання Відповіді Примітка 

Педагогіка і психологія 

1. Рушійними силами процесу розвитку особистості є: 

а) природні задатки дитини; 

б) вимоги дорослих; 

в) протиріччя між потребами особистості та можливостями 

для їх досягнення. 

в  

2. Що відіграє вирішальну роль в організації педагогічного 

процесу?: 

а) наявність у школі (класі) плану навчально-виховної робо-

ти; 

б) діагностика, постановка завдань, побудова прогнозу, реа-

лізації плану, корекція й аналіз результатів; 

в) висока кваліфікація педагогів і бажання учнів вчитися. 

б  

3. Цілісність педагогічного процесу полягає: 

а) в тому, що процеси, які утворюють педагогічний процес, 

мають багато спільного між собою; 

б) у підкоренні всіх процесів, що його утворюють, головній і 

єдиній меті – формуванню всебічно і гармонійно розвиненої 

особистості; 

в) у тому, що педагогічний процес має цільовий, змістовий, 

діяльнісний, результативний компоненти. 

б  

4. Пізнавальна діяльність, що організована серед учнів, угру-

пованих за типовими інтелектуально-особистісними власти-

востями, особливостями, освітніми запитами та що характе-

а  
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ризується спеціальним відбором змісту, методів та форм 

навчання, які є оптимальними для розкриття та розвитку 

здібностей учнів кожної типової групи – по суті, є: 

а) диференціацією навчання; 

б) індивідуалізацією навчання. 

5. Методична рефлексивність вчителя виявляється у: 

а) вмінні аналізувати свою діяльність, моделювати її, 

б) осмисленні вчителем свого досвіду, критичному ставлен-

ні до своєї роботи та її результатів, 

в) як а), так і б), 

г) жодний пункт не є вірним. 

в  

Предмет і методика 

6. Визначте сутність сучасного тлумачення ме- 

тоду навчання біології: 

а) взаємодія процесів учіння та викладання; 

б) взаємодія процесів учіння та викладання, що визначаєся 

джерелом знань; 

в) спосіб викладання, зумовлений провідним джерелом 

знань; 

г) шлях здобуття знань, зумовлений засобами навчання біо-

логії.  

б  

7. Визначте провідні методи навчання у процесі формування 

біологічних понять, установивши  

відповідність між елементами навчального змісту  

(А—Г), групами біологічних понять (1—6) та групами мето-

дів навчання (а—в): 
А Структура біологічних 

систем; 

Б  розвиток біологічних  

систем; 

В  функціонування  

біологічних систем;  

Г  взаємодія живих систем 

із навколишнім середови-

щем, людиною 

1 Фізіологічні; 

2 еволюційні; 

3 екологічні; 

4 морфологічні; 

5 анатомічні; 

6 систематичні 

а словесні; 

б наочні; 

в практичні 

 

 

А—4, 5, 

6—в; 

Б—2—а; 

В—1—б; 

Г—3—а 

 

 

 

8. Установіть відповідність між практичними методами на-

вчання та їх характеристиками (відповідно до вимог нових 

програм): 

1  лаборато-

рна  

робота; 

2  практич-

на  

робота  

А вивчення об’єкта (явища), 

поглиблення та розши-

рення знань, формування 

практичних умінь та на-

вичок; 

Б застосування набутих 

знань на практиці, форму-

вання практичних умінь 

та навичок; 

В переважно триває весь 

урок; 

Г є частиною уроку, на про-

ведення відводиться 20—

25 хв;  

Д оцінювання є нео-

1—А, Г, Е; 

2—Б, В, Е 
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бов’язковим і проводить-

ся на вибір учителя; 

Е оцінювання є 

обов’язковим 
 

9. У спорогона  мохів спорангій розташовується в: 

а)  слані;   

б) архегоніях;  

в) антеридіях;   

г) коробочці;    

д) ковпачку;    

е) стробілі. 

г  

10. Бактерії кишечника людини 

а)  синтезують вітамін А; 

б)  синтезують вітаміни групи В та вітамін К; 

в)  синтезують вітаміни групи В та вітамін Р; 

синтезують вітамін Е. 

б  

11. Особливості розмноження гідри прісноводної полягають у 

тому, що: 

а)  в теплу погоду розмножуються нестатевим (шляхом бру-

нькування),  в холодну – статевим (в ектодермальному шарі 

утворюються статеві органи - сімʼяники і яєчники), герма-

фродити, відсутні вивідні протоки; 

б)  в теплу погоду розмножуються нестатевим (шляхом бру-

нькування),  в холодну – статевим (в ектодермальному шарі 

утворюються статеві органи - сімʼяники і яєчники), герма-

фродити, наявні  вивідні протоки; 

в теплу погоду розмножуються нестатевим (шляхом брунь-

кування),  в холодну – статевим (в ентодермальному шарі 

утворюються статеві органи - сімʼяники і яєчники), герма-

фродити, відсутні вивідні протоки 

а  

12. Крила комах розташовані на: 

а)  передньо- та середньо грудях; 

б)  середньо- та задньогрудях; 

в)  черевці.  

б  

13. Два брати мають І і ІY групи крові. Їхні батьки мають групу 

крові: 

а)  ІY і І; 

б)  ІІ і ІІІ; 
в)  обидва ІY; 

г)  діти мають різних батьків. 

б  

14. Інформація переноситься через синаптичну щілину за допо-

могою особливих хімічних речовин-медіаторів. Серед них: 

а)  дофамін, серотонін, глюкагон; 

б) серотонін, ацетилхолін, дофамін; 

в)  окситоцин, норадреналін, дофамін; 

г)  ацетилхолін, норадреналін, інсулін; 

д)  серотонін, адреналіи, інсулін. 

б  

15. Явище статевого диморфізму павука-хрестовика полягає у 

таких відмінах зовнішньої будови: 

а)  самці дрібніші за самиць, черевце у них видовжене й ме-

нше за головогрудий відділ. У самок черевце більше голово-

грудого відділу і має яйцеподібну форму.  Ногощелепи сам-

а  
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ця здуті на кінцях; 

б)  самці дрібніші за самиць, у самців черевце видовжене, у 

самок має яйцеподібну форму. Ногощелепи самця здуті на 

кінцях; 

в) самці дрібніші за самиць, черевце у них менше за голово-

грудий  відділ, а у самок – більше. 

16. На які функції організму впливає гормон щитоподібної зало-

зи – тироксин? 

а)  на депонування глікогену в печінці та мʼязах, рівень цук-

ру в крові, ліпідний обмін; 

б)  на рівень цукру в крові, зниження катаболізму білка, зни-

ження кетонурії (виділення з сечею кетонових тіл – залишків 

ацетил-КоА); 

в)  на обмін кальцію, фосфору, рівень збудливості тканин; 

г)  на теплопродукцію, білковий обмін, ріст та диференцію-

вання танин. 

г  

17. Речовина колхіцин 

а)  впливає на поділ клітин еукаріот, руйнуючи веретено по-

ділу.  

б)  впливає на поділ клітин  

ціанобактерій; 

в)  рослинний алкалоїд; 

г)  використовується для одержання подвійного набору хро-

мосом 

а,в,г  

18. Через ворітну вену в печінку надходить кров з метою очи-

щення її від токсичних речовин від: 

а)  кишечнику;    

б)  шлунка;    

в)  серця;    

г)  легень;   

д)  підшлункової залози;                   

е) селезінки. 

а,б,д,е  

19. Віруси мають такі принципові відмінності від усіх інших 

організмів: 

а)  можуть існувати тільки як внутрішньоклітинні паразити 

б)  можуть існувати поза клітинами тих організмів, у яких 

вони паразитують; 

в)  не можуть розмножуватись поза клітинами тих організ-

мів, у яких вони паразитують; 

г)   містять лише один тип нуклеїнової кислоти — ДНК або 

РНК 

д)  мають дуже широкий набір ферментів,  

е)  використовують для формування нових віріонів будівель-

ний та енергетичний матеріал клітини — хазяїна; 

ж)  мають клітинну будову. 

а,в,г,е  

20. Установіть правильну послідовність таксонів від найменш 

до найбільш організованого. 

а)  щитник чоловічий; 

б)  політрих звичайний; 

в)  сосна звичайна; 

г)  плаун булавовидний. 

 

б, г, а, в.  
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21. Установіть відповідність між місцем локації хімічного еле-

мента та його назвою. 

1) у будь-якому білку; 

2) тільки у деяких білках; 

3) у складі гормону щитовидної залози тироксину; 

4) у молекулах хлорофілу; 

5) у складі гемоглобіну. 

а)  магній; 

б)  залізо; 

в)  гідроген; 

г)  йод; 

д)  оксисен; 

е)  сульфур; 

ж)  нітроген. 

1в, д, ж; 2е; 

3г; 4а; 5б. 

 

 

22. Нижче перераховані деякі типи тканин людини.  

а) власне сполучна тканина;                         

б) епітеліальна тканина;  

в) хрящова тканина; 

г) нервова  тканина;                                         

д) кров;  

е) не посмугована м’язева тканина;  

є) кісткова тканина;  

ж) поперечно-посмугована  серцева 

м’язева тканина;  

з) поперечно-посмугована скелетна м’язева  тканина; 

                                                         

1. Клітиною якої тканини є шванівська клітина?  

2. Якою тканиною утворений сухожилок?  

3. Які тканини входять до складу щитовидної з лози?  

4. Яким типом тканини утворений міокард?  

5. З яких типів тканин можуть бути побудова ні кістки?  

6. У клітинах яких типів тканин можна знайти саркомер?  

7. Перерахуйте тканини, які мають мезодермальне похо-

дження?  

8. Перерахуйте тканини, більшість клітин яких мають здат-

ність до скорочення?  

 

1 г 

2 а 

3 а б 

(г д) 

4 ж 

5 в є 

6 ж з 

7 а в д 

е 

8 е ж з 
 

 

 

 
Предмет   „Інформатика”      

№ 

з/п 

Тестові запитання Відповіді Примітка 

1. Що таке дидактика? 

а) це теорія навчання та освіти; 

б) це теорія навчання і виховання; 

в) це теорія навчання; 

г) це галузь педагогічної науки, що досліджує питання мето-

дики викладання окремих навчальних дисциплін. 

а  

2. Найбільш продуктивним є запам’ятовування: 

а) механічне; 

б) смислове (логічне); 

в) обидва. 

 

б  
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3. Укажіть режим відображення презентації, створеної засоба-

ми MS PowerPoint, який дає змогу переглянути всі слайди 

презентації у вигляді ескізів: 

а) сторінки нотаток; 

б) показ слайдів; 

в) звичайний; 

г) сортувальник слайдів. 

г  

4. Інформатична компетентність - це ... 

а) вміння розв’язувати задачі із використанням комп’ютера; 

б) сукупність знань, навичок та вмінь, необхідних для ефек-

тивного використання комп’ютерних інформаційних техно-

логій і систем; 

в) сукупність знань, навичок та вмінь, необхідних для пошу-

ку інформації у мережі Інтернет; 

г) практичні навички опрацювання інформації з використан-

ням комп’ютера. 

б  

5. Укажіть значення, якого набуває змінна а після виконання 

вказівок блок-схеми, поданої на малюнку: 

 
 

0  

6. Укажіть пристрої, які розміщуються на материнській платі: 

а) процесор; 

б) блок живлення; 

в) накопичувачі на жорстких магнітних дисках; 

г) контролери пристроїв введення-виведення; 

д) внутрішня пам’ять. 

а, г, д  

7. Укажіть особливості, які мають растрові графічні об’єкти: 

а) зображення масштабуються та редагуються без втрати 

якості; 

б) обсяг файлу залежить від розміру зображення; 

в) якість погіршується під час збільшення або зменшення 

зображення; 

г) застосовуються для збереження фотографій; 

д) застосовуються для збереження креслень, шрифтів. 

 

б, в, г  
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8. Укажіть дії, які можна виконувати з даними за допомогою 

об’єкта Таблиця СУБД MS Access: 

а) змінювати дані; 

б) упорядковувати дані; 

в) шукати дані; 

г) підраховувати дані; 

д) вводити дані. 

а, б, в, д  

9. Установіть відповідності між прикладами функцій елект-

ронної таблиці MS Excel та типами функцій: 

а) = IF(A2=100; ”Перевищення бюджету”) 

б) =AVERAGE(A2:A6) 

в) =SIN(F6) 

г) =VALUE(“1000 грн.”) 

д) =DATE(A2;B2;C2) 

 

1) статистична; 

2) дата й час; 

3) логічна; 

4) математична; 

5) текстова 

3, 1, 4, 5, 2  

10. Установіть відповідність між елементами URL-адреси 

http://www.redkyb.ua/pisni/kupalo3.html: 

а) http: 

б) www 

в) redkyb.ua 

г) pisni 

д) kupalo3.html 

 

1) тип ресурсу;  

2) адреса сервера, на якому зберігається ресурс; 

3) ім’я файлу відповідного веб-документа; 

4) назва протоколу для доступу до ресурсу; 

5) назва папки 

4, 1, 2, 5, 3  

 

 

Предмет   „Музичне мистецтво”    
№ 

з/п 

Тестові запитання Відповіді Приміт-

ка 
1. 1. Під педагогічною технологією слід розуміти (1 відпо-

відь) 

а) шляхи, способи пізнання педагогічної дійсності; 

б) вивчення, розробку  і системне використання принципів 

організації навчального процесу на  основі новітніх досяг-

нень педагогіки, психології, теорії управління та  менеджме-

нту, інформатики, соціології тощо для розробки таких засо-

бів  навчання, що підвищують ефективність навчального 

процесу; 

в) зовнішній вияв узгодженої діяльності учителя та учнів, 

яка здійснюється в певному порядку і режимі; 

г) певний спосіб цілеспрямованої реалізації процесу навчан-

ня, досягнення поставленої мети. 

б) 
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2. 2. Гуманізація освіти - … (1 відповідь) 

а) нав’язування їм непорушних стереотипів мислення, догм, 

які не підлягають критиці; 

б) причинна обумовленість, загальний закономірний зв'язок 

природи, суспільства, мислення; закономірна і необхідна 

залежність психічних явищ від факторів, що їх викликають.  

в) один із нових соціально-педагогічних принципів, який 

відображає спрямованість розвитку освіти на гуманні стосу-

нки в суспільстві як загальнолюдську цінність; 

г) рівень освіти, який здобувається особою у вищому навча-

льному закладі в результаті послідовного, системного та ці-

леспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, ґрунту-

ється на повній загальній середній освіті й завершується 

здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атес-

тації. 

в)  

 

3. 

 

 

 

3. Процес передачі та засвоєння музичних знань , умінь і 

навичок, спрямованих на розвиток та формування музи-

чних нахилів, здібностей, смаку, ідеалів, надихаючих 

особистість на практичну музично-естетичну діяльність: 

(1 відповідь) 

а) музична освіта; 

б)музичне навчання; 

в)музичне виховання. 

а) 

 
 

4. Які структурні елементи повинні бути присутніми на 

уроках музичного мистецтва? (2 відповіді) 

а) нотна грамота, вокально-хорова робота; 

б) музичне вітання, слухання музики; 

в) вокально-хорова робота, творчі завдання; 

г) запис інформації про життєвий і творчий шлях компози-

торів. 

б); 

в) 
 

5. Імпресіонізм - … (2 відповіді) 

а) напрям в мистецтві, який сформувався у ХХ ст. у Франції 

та відрізняється використанням ілюзій та парадоксальних 

поєднань форм. 

б) мистецька течія у живописі, а також в літературі та музи-

ці, котра виникла в 1860-х роках та остаточно сформувалася 

у другій половині 19 століття у Франції; 

в) в перекладі означає «враження»; 

г) засновником є Андре Бретон. 

б) 

 
 

6. Представниками музичного романтизму вважають: (1 

відповідь) 

а) Е.Гріга, Ф.Шопена, Р.Шумана, Г.Берліоза; 

б) Дж. Г. Байрона, Делакруа, Г. Гейне, А. Міцкевича; 

в) Г. Берліоза, Ф. Ліста, А. Міцкевича, Ф. Шопена; 

г) М.Мусоргського, В.Моцарта, М.Глінку, О.Аляб’єва. 

а)  

7. 13.Край, де народився М.Леонтович: (1 відповідь) 

а) Вінниччина 

б) Волинь 

в) Львівщина 

г) Хмельниччина 

а)  

8. 14. Які опери належить українському композитору 

К.Стеценко: (2 відповіді) 

а); 

в) 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1860-%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86_%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD
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а) «Івасик – телесик» 

б) «Вовк і семеро козенят»; 

в) «Лисичка, Котик і Півник»; 

г) «Коза-Дереза». 

 

 

Предмет   „Початкові класи” 
№ 

з/п 

Тестові запитання Відповіді Примітка 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Психологія 

Особливість поведінки меланхоліка: 

а) надчутливість; 

б) непосидючість; 

в) висока активність; 

г) агресивність. 

Людина намагається відшукати потрібний термін під час 

перекладу статті у: 

а) сенсорній пам’яті; 

б) семантичній пам’яті; 

в) короткочасній пам’яті; 

г) довготривалій пам’яті. 

Індивідуальне поєднання стійких психічних особливостей 

людини, що обумовлює типовий для даної особистості спо-

сіб поведінки за певних життєвих умов і обставин назива-

ється: 

а) здібностями; 

б) мотивами; 

в) темпераментом; 

г) характером. 

 

 

а) 

 

 

 

 

г) 

 

 

 

 

 

 

г) 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Педагогіка 
Принципи навчання: 

а) послідовність, системність, авторитарність, доступність, 

науковість; 

б) послідовність, системність, наочність, доступність, нау-

ковість; 

в) авторитарність, формальність, догматизм, доступність, 

науковість; 

г) послідовність, системність, догматизм, доступність, ав-

торитарність. 

Основною метою оцінки вчителем рівня знань учня є: 

а) стимулювати і спрямовувати навчально-пізнавальну дія-

льність учнів; 

б) хвалити або карати учнів за щось у конкретній ситуації; 

в) виражати думку вчителя щодо особистості учня; 

г) підтримувати в класі порядок і дисципліну; 

д) це єдиний засіб для того, щоб учні боялися і вчили уро-

ки. 

Як називається принцип навчання, відповідно до якого на-

вчання здійснюється успішніше, коли ґрунтується на безпо-

середньому спостереженні та вивченні предметів, явищ і 

подій: 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

а) 
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а) наочності; 

б) свідомості й активності; 

в) міцності; 

г) систематичності та послідовності; 

д) поваги до особистості. 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Фахові 
Продовжити речення: «Морфологія — це …»:  

а) словниковий склад мови; 

б) розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови. 

в) розділ науки про мову, що вивчає звукову будову мови; 

В якому рядку допущено орфографічну помилку?  

а) Свято, буряк, міжгір’я, бур’ян, кур’єр; 

б) з’єднаний, з’їхати, з’явитися, об’єм, під’їхати; 

в) рум’яний, дзвякнути, цвях, морквяний, торф’яний. 

В якому рядку всі числівники — порядкові?  

а) Двоє, троє, четверо, п’ятеро, десятеро; 

б) одна десята, п’ятдесят, п’ятсот, дев’ять, шістдесят сім; 

в)  другий,  сорок третій, дев’яностий, двісті тридцять  сьо-

мий, шостий. 

Математика 
Знайомство з якими  геометричними фігурами включено в 

оновлену програму з математики  у 1 класі 

а) піраміда 

б) конус 

в) круг 

г) кут 

ґ) циліндр 

У якому класі діти вивчають задачі з буквеними даними? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

Галині і Олені разом 26 років, а 3 роки тому Олена була 

старша від Галини в 4 рази. Скільки років Галині тепер?  

 

а) 18 р. 

б) 15 р. 

г) 19 р. 

 

Природознавство 
Визначити, який тип уроку найефективніший під час засво-

єння змісту теми з природознавства (Курс “Природознавст-

во”) “Рослини рідного краю”: 

а) комбінований урок; 

б) предметний урок; 

в) інтегрований урок. 

 

Предметний урок – форма організації навчального процесу 

з природознавства, під час якого 

а) діти працюють з натуральними об’єктами; 

 

в) 

 

 

 

 

 

в) 

 

 

 

а), б), ґ)  

 

 

 

 

 

 

г) 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

в) 

 

 

 

 

 

 

б) 
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2. Практична робота (45 хв.). 

 

Мета: перевірити вміння конкурсантів виконувати практичні завдання у 

межах навчального предмета. 

Формат залежить від навчального предмета та визначається членами фа-

хового журі.  

Як приклад: лабораторна робота з біології, музикування з музичного мис-

тецтва, робота з базами даних з інформатики, розроблення етапів роботи над 

художнім твором за програмою початкової школи. 

Критерії оцінювання розробляються членами фахових журі відповідно до 

формату практичної роботи. 

 

 

Орієнтовний перелік завдань 

  

Предмет    „Біологія”   

 

1. ВПЛИВ НАВАНТАЖЕННЯ НА СКОРОЧЕННЯ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ 

Для дослідження фізіологічних показників скелетних м’язів людини в лабо-

раторних умовах використовують метод ергографії. Це метод графічної реєст-

рації м’язової роботи. Прилади, що здійснюють запис механограми під час ру-

хів, що ритмічно здійснюються окремим м’язом чи групою м’язів, називають-

ся ергографами. В обстеженні використовували ергограф Моссо (Рис. 1). Він 

дозволяє записувати згинальні-розгинальні рухи пальця, до якого підвішений 

вантаж. Згинаючи та розгинаючи палець при фіксованому положенні руки, 

обстежуваний піднімав та опускав підвішені до пальця вантажі різної маси. На 

ергограмі фіксували амплітуди рухів пальця. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

б) відбувається безпосереднє сприймання учнями об’єктів 

природи, аналіз, порівняння здобутих фактів; 

в) учні безпосередньо працюють з корисними копалинами, 

водою, ґрунтом, гірськими породами, з предметами живої 

та неживої природи. 

 

 Що таке вісь Землі? 

а) Уявна лінія, яка проходить на однаковій відстані від по-

люсів; 

б) уявна лінія, де Земля ніби з'єднується з небом; 

в) уявна лінія, що проходить через що проходить через 

центр Землі і перетинає земну поверхню в географічних 

полюсах. 

 

 

 

в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 
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Рис.1. Ергограф Моссо 

 

1 петля тросика з ван-

тажем; 

2 рухома платформа з 

пером: 

3 вантаж; 

4 стрічка із записом 

механограми. 

Мета роботи: проаналізувати залежність фізіологічних параметрів скорочення скелетних 

м’язів від величини навантаження. 

Хід роботи: 

Розгляньте результати ергографічного дослідження м’язів-згиначів вказівного пальця 

руки: 

Маса вантажу, кг 3,5 1 5 2 3 2,5 1,5 4,5 0,5 4 

Висота підйому вантажу, 

см  

2,8 7,2 0,6 6 4,1 5,3 6,8 0,9 8 1,6 

1. Побудуйте графік залежності амплітуди скорочення м’язів від величини навантаження.  

2. Розрахуйте механічну роботу (в Джоулях), яку виконують м’язи під час піднімання різ-

них вантажів. Результати розрахунків занесіть у таблицю 1 бланку для відповіді. 

3. Побудуйте графік залежності роботи м’язів від величини навантаження. 

4. Дайте відповіді на запитання, наведені у таблиці 2 бланку для відповіді. 

 

 

Побудуйте графік залежності амплітуди скорочення м’язів від величини навантаження: 
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Таблиця 1. 

Побудуйте графік залежності роботи м’язів від величини навантаження: 

 

 

Таблиця 2. 

Позначте правильну відповідь закресливши відповідну літеру 
1. Між амплітудою скорочення 

м’язів та навантаженням: 

немає ніякої залежності; А 

існує обернено пропорційна залежність;  Б 

залежність є прямо пропорційною; В 

закономірні зв’язки спостерігаються лише 

при використані великих вантажів. 
Г 

2. Величина механічної роботи 

м’язів: 

зростає із збільшенням навантаження; А 

знижується із збільшенням навантаження; Б 

зростає із зменшенням навантаження; В 

знижується із зменшенням навантаження; Г 

змінюється із зміною навантаження. Д 

3. Максимальна механічна 

робота скелетних м’язів 

здійснюється за умов прик-

ладання: 

мінімальних навантажень; А 

середніх навантажень; Б 

максимальних навантажень. В 

4. Мінімальна робота дослі-

джуваних м’язів здійсню-

ється при навантаженнях: 

2 – 3 кг; А 

лише 0,5 – 1 кг; Б 

лише 4 – 5 кг; В 

0,5- 1 кг та 4 – 5 кг. Г 

 

Впишіть правильну відповідь 

Навантаження, 

кг 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Механічна робо-

та, Дж 

 

 

         

 

2. ДОСЛІДЖЕННЯ МАСИ СИНИЦІ ВЕЛИКОЇ (PARUS MAJOR LINNAEUS, 1758) 

На сьогодні розроблено безліч методів орнітологічних досліджень. Деякі із них до-

сить складні, коштовні та потребують цілої команди вчених та громіздкого обладнання: 

радіолокатори, гармати, які вистрілюють ловчою сіткою по зграї птахів, гелікоптери, 

якими заганяють птахів у сітки тощо. Проте, часто, для того щоб отримати цікаві ре-

зультати, достатньо мати невеликий набір обладнання. Наприклад, маленьку ловчу сітку 

і ваги. 

Мета роботи: проаналізувати особливості маси тіла європейських популяцій синиці вели-

кої. 



 22 

Хід роботи: 

1. Уважно ознайомтесь із таблицею 1. 

Таблиця 1. 

Усереднені дані про масу тіла різних вікових груп представників європейських популяцій 

синиці великої 

Місце гніздування популяції: 
Середня маса, г 

дорослого птаха: молодого птаха: 

околиці м. Петрозаводськ (РФ; 61,7° пн.ш.) 21,9 22,1 

околиці м. Таллін (Естонія; 59,5° пн.ш.) 20,8 21,4 

околиці м. Берліна (Німеччина; 52,3° пн.ш.) 19,8 20,3 

околиці м. Мілан (Італія; 45,5° пн.ш.) 19,2 19,9 

околиці м. Севілья (Іспанія; 37,5° пн.ш.) 18,3 18,7 

Побудуйте у бланку для відповіді графік залежності середньої маси дорослого птаха від 

географічної широти гніздування. 

2. Дайте відповідь на запитання, заповнивши таблицю 1 бланку для відповіді: 

2.1. Чому представники популяцій, які гніздяться в північних широтах мають більшу масу 

порівняно із представниками популяцій, які гніздяться південніше? 

2.2. Чому молоді птахи мають більшу масу ніж дорослі? 

3. Уважно ознайомтесь із таблицею 2. 

Таблиця 2. 

Дані про маси різних органів синиці великої 
Маса органу (-нів), г 

Скелет: Грудний м’яз: Нирки (пара): Серце: Око: 

3 4 0,5 0,36 0,1 

3.1. Користуючись даними, наведеними в таблиці 1, встановіть середню масу дорослої осо-

бини синиці великої для європейських популяцій. Результати занотуйте у таблицю 2 

бланку для відповіді. 

3.2. На основі встановленого середнього показника маси дорослої особини синиці вели-

кої та даних наведених в таблиці 2, встановіть який відсоток від загальної маси тіла 

синиці становить маса певного органу (-нів). Результати занотуйте у таблицю 2 бла-

нку для відповіді. 

4. Дайте відповідь на запитання, заповнивши таблицю 3 бланку для відповіді: 

4.1. Чому показник відсотку маси скелету від загальної маси тіла у Птахів і Ссавців 

майже однаковий, незважаючи на те, що у Ссавців кістки товстіші і не пневматизо-

вані, а отже, маса скелету повинна займати більшу частину маси тіла ніж у птахів? 

4.2. Маса грудного м’яза птаха значно більше маси інших анатомічних утворів. Яку фу-

нкцію він виконує? 

4.3. Ви встановили відсоток маси пари нирок від загальної маси тіла Птахів (див. табл. 2 

бланку для відповіді). Як співвідноситься цей показник порівняно з іншими Хребет-

ними? 

4.4. Ви встановили відсоток маси серця від загальної маси тіла Птахів (див. табл. 2 блан-

ку для відповіді). Як співвідноситься цей показник порівняно з іншими Хребетни-

ми? 

4.5. Ви встановили відсоток маси ока від загальної маси тіла Птахів (див. табл. 2 бланку 

для відповіді). Як співвідноситься цей показник порівняно з іншими Хребетними? 

4.6. Згідно з експериментальними дослідженнями, показник довжини пір’я птахів зрос-

тає пропорційно до маси тіла у ступені 
1
/3. 

Середня довжина другого першорядного махового пера (найдовше перо крила горо-

биних птахів) сучасних дорослих птахів синиці великої становить 7 см. Припустимо, 

що в майбутньому, в процесі еволюції, представники даного виду стануть більшими 

і їхня маса досягне 27 г. Користуючись допоміжною інформацією, наведеною у бла-
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нку для відповіді, розрахуйте яка буде середня довжина другого першорядного ма-

хового пера? 
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Таблиця 1. 

Позначте правильну відповідь закресливши відповідну літеру: 
№ питан-

ня: 
Варіанти відповіді 

2.1. 

в північних широтах в гніздовий сезон більша біомаса комах, відповідно синиці докладають менше 

зусиль на пошуки корму; 
А 

згідно із законами геометрії, при збільшені розмірів об’єкту, його площа зростає у квадраті, а об’єм в 

кубі. Об’єм (пропорційний масі) визначає кількість тепла, яке генерує організм. Площа визначає обсяги 

тепла, які втрачає організм, отже збільшення маси супроводжується збільшенням продукції тепла, що 

буде переважати обсяг втрати тепла; 

Б 

в північних регіонах скорочений період гніздування. Інтенсифікація фізіологічних процесів, що супро-

воджують гніздування, потребує збільшення маси тіла; 
В 

збільшення маси тіла представників більш північних популяцій зумовлено збільшенням маси пір’євого 

покриву, який у них в 5-6 разів більший ніж у представників південних популяцій; 
Г 

із наближенням до магнітного полюсу Землі зростає сила тяжіння, що відображається на показниках 

терезів, відповідно показники про масу, отримані в різних широтах не співставимі. 
Д 

2.2. 

у них ще не завершився процес пневматизації кісток, і їхній скелет має більшу масу; А 

у них значно густіший пір’євий покрив, що суттєво впливає на масу; Б 
у пташенят наявний особливий орган імунної системи – Фабріцієва сумка, що значно збільшує їх масу, 

а з віком редукується; 
В 

у пташенят на наддзьобку наявний особливий виріст необхідний для розбиття яйця із середини: яйце-

вий зуб; 
Г 

вони не витрачають енергію на пошук корму (його приносять батьки),  тому у молодих особин більша 

маса запасів жиру.  
Д 

 

Таблиця 2. 

Впишіть відповідь на запитання: 
Середня маса тіла 

дорослої особини 

синиці великої, г: 

Відсоток від загальної маси тіла птаха 

Скелет: 
Грудний 

м’яз: 

Нирки 

(пара): 
Серце: Око: 
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Таблиця 3. 

позначте правильну відповідь закресливши відповідну літеру: 

№ питан-

ня: 
Варіанти відповіді 

4.1. 

вирішальним фактором, який впливає на відносну масу скелета є тиск атмосферного повітря, а він од-

наковий для всієї планети; 
А 

для кісткової тканини Птахів характерна наявність особливих речовин, які надають їм міцності (це 

необхідно для польоту), проте роблять їх більш важкими; 
Б 

у Птахів наявні 14 кісток, які відсутні у Ссавців, що надає додаткової маси скелету; В 
дзьоб Птахів суттєво додає маси кісткам черепа; Г 
при однаковій довжині кістки Птахів значно легші, проте у Птахів, порівняно із Ссавцями, суттєво 

довші передні та задні кінцівки, що й збільшує масу скелету. 
Д 

№ питан-

ня: 
Варіанти відповіді № питання: Варіанти відповіді 

4.2. 

піднімає крило; А 

4.3. 

значно більше ніж у Хрящових риб; А 

опускає крило; Б значно більше ніж у Кісткових риб; Б 

піднімає і опускає крило; В значно більше ніж у Амфібій; В 

відводить крила в бік; Г значно більше ніж у Рептилій; Г 

відповідає за дихальні рухи. Д значно більше ніж у Ссавців. Д 

4.4. 

значно більше ніж у Хрящових риб; А 

4.5. 

значно більше ніж у Хрящових риб; А 
значно більше ніж у Кісткових риб; Б значно більше ніж у Кісткових риб; Б 
значно більше ніж у Амфібій; В значно більше ніж у Амфібій; В 
значно більше ніж у Рептилій; Г значно більше ніж у Рептилій; Г 
значно більше ніж у Ссавців. Д значно більше ніж у Ссавців. Д 

4.6. 

приблизно 7,8 см; А      
приблизно 8,2 см; Б Допоміжна інформація 
приблизно 9,5 см; В Значення: 21 20 19 18 

приблизно 10,3 см; Г 3 2,76 2,71 2,67 2,62 

приблизно 11,1 см. Д      

 

 

 

3. КВІТКА. БІОЛОГІЯ ЦВІТІННЯ 

Квітка – це репродуктивний орган покритонасінних рослин. Процеси, що відбуваються у 

квітці, є специфічними та пов’язані з умовами зовнішнього середовища: із ритмом клімати-

чних явищ, життям інших організмів тощо. З появою квітки, поширилися екологічні зв’язки 

вищих рослин зі світом тварин, ускладнилися екосистеми біосфери Землі, що, у свою чергу, 

визначило різні напрямки еволюції покритонасінних та призвело до великого їх різноманіт-

тя.  

Існує поширена думка, що в еволюції квітки простежується певна тенденція прискорення 

розвитку та скорочення (або затримки) морфогенезу окремих її структур. Виходячи з цього, 

загальними ознакам еволюційної просунутості та спеціалізації квітки вважається: зменшен-

ня кількості членів оцвітини, андроцею та гінецею, кільчасте їх розташування (внаслідок 

скорочення вісі), різноманітні зміни форми (зигоморфність), зростання філоїдів у кругах та 

поміж кругами, ценокарпний гінецей, вузька спеціалізація запилення тощо.  

До Вашої уваги запропоновано ілюстрацію різних структурних типів квіток, їх діаграм 

та формул (© М.М. Старостенкова, М.А. Гуленкова, Л.М. Шафранова, Н.И. Шорина) для 

деяких видів рослин різних таксономічних груп. 

Мета роботи: проаналізувати структурно-функціональні особливості типів квіток. 

Хід роботи: 

Уважно розгляньте запропоновані сім малюнків – зображення квіток різних видів рос-

лин, відповідні до малюнку діаграми та формули. 

1. Проаналізуйте до яких процесів в житті рослини безпосередньо відносяться позначення 

К, С, А, G, B, N. За результатами аналізу заповніть таблицю 1 бланку для відповіді, за-

кресліть ці літери навпроти зазначених процесів та функцій. 
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2. Оскільки питання філогенетичних зв’язків та еволюційних тенденцій розвитку рослин-

ного світу не є однозначним, скористувавшись теоретичними даними цієї роботи, вста-

новіть: який тип квітки є найбільш еволюційно розвиненим у спарованих групах. У таб-

лиці 2 бланку для відповіді закресліть відповідну цифру. 

3. Користуючись малюнками, проаналізуйте особливості будови квітки та оберіть відпові-

дні її морфо-структурні спеціалізації, що вказано у таблиці 3 бланку для відповіді. Поз-

начте відповідні цифри напроти цих ознак.  

4. Встановіть для яких родин характерні запропоновані типи квіток. У таблиці 4 бланку для 

відповіді закресліть відповідну літеру. 

5. Дайте відповідь на запитання, чому автори малюнків у деяких випадках не відображали 

формули (наприклад, VI та VII) або діаграми квіток (І та V)? 

 
 

 

Позначте правильну відповідь закресливши відповідну літеру: 
Процеси, функції: Позначення: 

мейоз;  K C A G B N 

запилення;  K C A G B N 

запліднення;  K C A G B N 

захист квітки під час бутонізації; K C A G B N 

анемофілія; K C A G B N 

зоофілія; K C A G B N 

 

Таблиця 2. 

Позначте правильну відповідь закресливши відповідну цифру: 
Спаровані групи: 

I V  II IV  III VI  VII I 

 

Таблиця 3. 

Позначте правильну відповідь закресливши відповідну цифру: 
Ознака: Номер малюнка: 

наявність нектарників; I II III IV V VI VII 

зигоморфність; I II III IV V VI VII 

квітка метеликового типу; I II III IV V VI VII 

двогубий віночок; I II III IV V VI VII 

квітки одностатеві; I II III IV V VI VII 

видовжені вільні тичинкові нитки; I II III IV V VI VII 

квітки без оцвітини; I II III IV V VI VII 

двосильний андроцей; I II III IV V VI VII 

квітка цілком спіральна; I II III IV V VI VII 

периста приймочка. I II III IV V VI VII 
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Таблиця 4. 
Позначте правильну відповідь закресливши відповідну літеру: 

Родина: Номер малюнка: 

Ароїдні (Araceae); I II III IV V VI VII 

Бобові (Fabaceae); I II III IV V VI VII 

Губоцвіті (Lamiaceae); I II III IV V VI VII 

Жовтецеві (Ranunculaceae);  I II III IV V VI VII 

Капустяні, Хрестоцвіті (Brassicaceae, Cruciferae); I II III IV V VI VII 

Конвалієві (Convallariaceae);  I II III IV V VI VII 

Магнолієві (Magnoliaceae);  I II III IV V VI VII 

Осокові (Cyperaceae); I II III IV V VI VII 

Подорожникові (Plantaginaceae); I II III IV V VI VII 

Тонконогові, Злакові (Poaceae, Gramineae). I II III IV V VI VII 

 

Відповідь на запитання: 

Позначте правильну відповідь закресливши відповідну літеру: 
Чому автори малюнків у деяких 

випадках не відображали форму-

ли (наприклад, VI та VII) або 

діаграми квіток (І та V)? 

оскільки діаграми більш вдало відображають структури; А 

оскільки формул було достатньо для уявлення будови; Б 

щоб не дублювати інформацію. В 

 

 

 

Предмет    „Інформатика”   
Назва завдання Примітка 

Скласти програму з використанням мови високого рівня (Паскаль або ана-

лог) для визначення максимальної та середньомісячної температури за за-

даними щоденними вимірюваннями протягом місяця. Вхідні дані знахо-

дяться у файлі, результати вивести на екран. 

 

У середовищі Скретч (або аналогічному) створити проект  «Вибір».  
На сцені знаходяться Персонаж та два написи – «Море» і «Пустеля». Пер-

сонажем можна керувати за допомогою курсорних клавіш. Якщо він торка-

ється якогось напису, відповідно міняється вигляд сцени. 

 

 

 

                       Предмет   „Музичне мистецтво”   
Назва завдання Примітка 

Музична вікторина. 

 

 

 

 

Визначити на слух композито-

ра та назву твору для сприй-

мання (звучать фрагменти із 

творів композиторів, які ви-

вчаються згідно програми 1-10 

фрагментів із творів для 

сприймання музики) 

Виконання заданої пісні (для учнів 1-7 класів) та підбір 

акомпанементу до пісні: (наприклад) 

1. Пісня «Рушничок» слова Є. Левченко, музика 

А.Олейникової (підручник « Музичне мистецтво 

 3 клас» авторів Л.Аристової та В.Сергієнко.) 

2. Пісня «Веселкова» вірші О.Кононенка, музика 

О.Жилінського  (підручник «Музичне мистецтво 6 

клас» автори Л.Масол, Л.Аристова). 

 

Вступна бесіда до пісні, гар-

монізація акомпанементу до 

пісні, художнє виконання 

першого куплету пісні 



 27 

1.Читання хорової партитури ( слова О.Кониського, 

обробка О.Кошиця «Молитва за Україну», слова 

Ю.Драгун, музика Василя Поповича « Молитва за Кар-

пати» 

 

Ілюстрація епізоду хорової  

партитури,одночасне виконан-

ня хорової партитури зі співом 

другого голосу та грою на ін-

струменті першого. 

 

 

 

Предмет   „Початкові класи” 
Назва завдання Примітка 

Перерахувати власні кроки (етапи) реалізації на практиці компетентнісного 

навчання учнів 1-2 або 3-4 класів при впровадженні оновлених програм. 

 

Методика роботи (етапи) над твором-міркуванням у 4 класі «Майбутнє Землі в 

наших руках». 

 

Скласти алгоритм письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове 

число: 276:4 

 

 

 

 

2. Майстер-клас (20 хв.). 

 

Мета: оцінити методичну майстерність конкурсанта, його вміння транс-

лювати власний досвід учасникам майстер-класу.  

Формат: домашня заготовка у формі міні-тренінгу „учитель – учителю” 

тривалістю до 20 хв., відповіді на питання журі до 5 хв. Проводиться у послі-

довності визначені шляхом жеребкування. Оцінюється під час проведення 

Конкурсу. 

Критерії оцінювання „Майстер-класу”  

 

1. Актуальність теми і змісту майстер-класу, методична доцільність і цін-

ність (можливість набуття учасниками нового методичного досвіду) 

2. Застосування інноваційних освітніх розробок та напрацювань  

3. Застосування методів активізації аудиторії, інтерактивних методів  

4. Доцільне застосування мультимедійних засобів 

5. Оригінальність проведення 

6. Педагогічний такт, професійне спілкування з аудиторією 

7. Предметна культура 

8. Володіння державною мовою 

9. Дотримання часового регламенту   

 

1. Навчальний проект (45 хв.). 

 

Мета: перевірити вміння конкурсантів проектувати дослідницько-

пошукову діяльність учнів. 
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Формат: розроблення у межах 45 хвилин та презентація технологічної ка-

рти навчального проекту тривалістю до 15 хв., відповіді на питання журі –                  

до 5 хв. 

Проблеми для розроблення технологічних карт навчальних проектів ви-

значаються фаховим журі з урахуванням їх актуальності та значимості й роз-

поділяються серед конкурсантів шляхом жеребкування. 

Технологічна карта проекту містить: проблему, тему, мету, завдання, 

план реалізації проекту, форми та критерії оцінювання діяльності, передбачу-

вані результати. 

Оцінюється під час проведення Конкурсу. 

 

Критерії оцінювання „Навчальний проект” 

 

1. Відповідність між проблемою і темою, метою, завданнями проекту 

2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних резуль-

татів 

3. Планування та організація самостійної дослідницької діяльності учнів 

4. Доцільне використання дослідницьких та пошукових методів 

5. Створення атмосфери успіху, підтримка позитивного емоційного на-

строю 

6. Методи та форми оцінювання 

7. Структурна цілісність проекту 

8. Змістовність, науковість проекту 

9. Логіка та послідовність виконання проекту 

 

Орієнтовний перелік тем 

 

 
 Предмет   „Біологія”    

№ 

з/п 

Проект на тему Примітка 

1.  

Тема: «Біологія та майбутнє людства» 

 (10-11 клас) 
Проблема: Значення біології як ключової науки серед всіх природничих на 

сучасному етапі існування людства.   

Мета: Довести, що біологія є найважливішою з природничих наук, оскільки 

є ключем для гармонійного існування людини і природи, що є обов’язковою 

умовою  для розвитку сучасної цивілізації та існування людства. 

Завдання та очікувані результати: 

1. розширити знання учнів про застосування біологічних знань у різних 

галузях людської діяльності;  

2. довести, що біологія є найважливішою з природничих наук, оскільки 

є ключем для розвитку сучасної цивілізації та існування людства. 

План реалізації проекту: 

1. вибір теми, обгрунтування її актуальності; 

2. формулювання дидактических цілей, методичних задач та проблеми 

проекту;  

3. осмислення гіпотез вирішення проблеми;  
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4. складання плану роботи, підбору джерел інформації; 

5. акумуляція інформації (розробка основних ідей, констатування рівня 

вивченості проблеми) та визначення форми представлення результа-

тів;  

6. висновки (співставлення цілей та результатів роботи, рефлексивний 

аналіз власної діяльності); 

7. рекомендації;  

8. підготовка презентації (5 - 7 слайдів) та виступ-захист. 

Орієнтовні критерії оцінювання: 

3. Актуальність обраної теми проекту 

4. Професійність 

5. Викладення наукового матеріалу, висновків 

6. Взаємозв’язок між метою і результатами 

7. Використання схем 

8. Використання малюнків 

9. Оформлення текстового матеріалу 

10. Достовірність інформації 

11. Логічність 

12. Послідовність 

13. Переконливість 

14. Естетичність 

15. Прийоми подачі інформації 

 

*Основні аспекти застосування біологічних знань для людства: 

- наукова база для сільського господарства – виробництва первинних 

продуктів для харчової промисловості, дефіцит яких на планеті стає відчу-

тнішим. 

- основа медицини - науки, що дбає про здоров’я людини. 

- наукова база біоніки. 

- проблеми  

- харчових ресурсів 

- вірусні епідемії 

- виникнення нових хвороб людства 

- енергетична криза 

- штучний фотосинтез 

- сталий розвиток – ідеологія гармонійного існування людства 

2.  

Тема: «Зазирни у власне око» (9 клас) 
Проблема: Навчання учнів з питань: З чого складається зоровий 

аналізатор людини? Як "працює" око? Як все життя добре бачи-

ти? 

Мета: З’ясувати будову, функції, механізм функціонування зо-

рової сенсорної системи людини. 

Завдання та очікувані результати: 

1. Ознайомити з загальною будовою зорової сенсорної сис-

теми. 

2. Навчити характеризувати особливості будови і функції 

зорової сенсорної системи. 

3. Допомогти запам'ятати ключові поняття та терміни: зоро-

ва сенсорна система, око, склера, рогівка, райдужка, зіни-

ця, кришталик. 

4. Формування в учнів навичок роботи в бібліотеці, Інтерне-

ті. 

5. Навчити ефективно шукати тексти та малюнки, відбирати 

відповідні до теми малюнки для ілюстрацій. 

План реалізації проекту: 
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І. Етап планування роботи над проектом 

1. Вступ 

2. Організувати учнів для пошуку інформації з тематичних 

питань про зорову сенсорну систему. 

3. Провести дослідження будови зорового аналізатора, ме-

ханізм дії органа зору, зорового аналізатора; підбір малю-

нків.  

4. Рекомендації щодо  гігієнічних правил догляду за очими. 

5. Робота над презентацією в Power Point. (5 - 7 слайдів). 

ІІ. Зміст роботи 

1.   Пошуковий етап 

2.   Оціночно – смисловий етап 

ІІІ. Узагальнюючий етап 

Висновки  

Рекомендації 

Орієнтовні критерії оцінювання: 

- Актуальність обраної теми проекту 

- Професійність 

- Викладення наукового матеріалу, висновків 

- Взаємозв’язок між метою і результатами 

- Використання схем 

- Використання малюнків 

- Оформлення текстового матеріалу 

- Достовірність інформації 

- Логічність 

- Послідовність 

- Переконливість 

- Естетичність 

- Прийоми подачі інформації 

3. Тема: «Здорові зуби» (8 – 9 кл) 
 

Проблема: Бережливе ставлення до зубів та дотримування гігієніч-

них норм для збереження власного здоров’я. 

Мета: Навчити учнів турботливому ставленні до власного здоров'я 

через усвідомлення важливості дотримання гігієнічних норм рото-

вої порожнини. 

Завдання та очікувані результати: 

1. Сформувати поняття "здоров'я".  

2. Розкрити його психологічний, фізіологічний  та соціальний 

стан.  

3. Ознайомити учнів з факторами, що визначають здоров'я лю-

дини. Розглянути основні види зубів в ротовій порожнині, їх 

будову, функції та призначення.  

4. Основні види захворювання зубів, зясувати причини їх ви-

некнення  та наслідки.    

5. Дотримування основних гігієнічних та профілактичних пра-

вил.  

6. Більш детально познайомитись із професією лікара – стома-

толога   та протезиста.  

7. Розробити систему рекомендацій щодо бережливого став-

лення до зубів, та дотримування гігієнічних норм. 
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План реалізації проекту: 

І. Етап планування роботи над проектом 

1. Вступ 

2. Здоров'я  - багатство кожного з нас. 

3. Будова зубів, їх види,  функції. 

4. Захворювання зубів, причини та лікування. 

5. Рекомендації щодо  гігієнічних правил догляду за зубами. 

6. Робота над презентацією в Power Point. (5 - 7 слайдів). 

ІІ. Зміст роботи 

1.   Пошуковий етап 

2.   Оціночно – смисловий етап 
ІІІ. Узагальнюючий етап 

Висновки 

Рекомендації 

Орієнтовні критерії оцінювання: 
- Актуальність обраної теми проекту 

- Професійність 

- Викладення наукового матеріалу, висновків 

- Взаємозв’язок між метою і результатами 

- Використання схем 

- Використання малюнків 

- Оформлення текстового матеріалу 

- Достовірність інформації 

- Логічність 

- Послідовність 

- Переконливість 

- Естетичність 

- Прийоми подачі інформації 

 

 

Предмет   „Інформатика”   
№ 

з/п 
Проект на тему Примітка 

1. Видатні постаті історії інформатики Для учнів 10 - 11 класів. 
Вимоги: технологічна карта має 

бути оформлена у вигляді тексто-

вого документу; для виступу пот-

рібно підготувати презентацію.  

2. 
 

Штучний інтелект 
 

3. Пріоритетні напрямки розвитку Закарпаття 

 

 

                       Предмет   „Музичне мистецтво”   
№ 

з/п 

Проект на тему Примітка 

1. Моя країна - Україна презентація на 

12 слайдах 

2. У світі немає кращої країни, ніж Україна 

 

презентація на 

12 слайдах 
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Предмет   „Початкові класи” 
№ 

з/п 

Проект на тему Примітка 

1. „Шукачі скарбів” (корисні копалини рідного краю) презентація до 

15 слайдів 

2. Рослини та тварини – символи України презентація до 

15 слайдів 

3. Добра справа для природи презентація до 

15 слайдів 

 

Другий конкурсний день – 16 лютого 2017  року з 8
00  

включає проведення 

уроків: 

Конкурсний урок  (45 хв.). 

 

Мета: оцінити педагогічну майстерність конкурсанта. 

Формат: урок тривалістю 45 хв. 

Теми конкурсних уроків обираються фаховим журі з усієї чинної навча-

льної програми відповідного предмета; розподіл тем серед конкурсантів здій-

снюється шляхом жеребкування. 

Аспекти, на які слід звернути увагу: використання у ході уроку техноло-

гій, методів, прийомів, про які заявлено в інформаційних картках та презенто-

вано під час попередніх конкурсних випробувань; формування ключових і 

предметних компетентностей; мотивація учнів до самостійної навчальної дія-

льності; оптимальне співвідношення індивідуальної й групової роботи учнів; 

доцільність використання інформаційно-комунікаційних технологій, організа-

ційних форм; дотримання часового регламенту.  

Оцінюється під час проведення Конкурсу. 

 

Критерії оцінювання „Уроку” 

 

1. Володіння дидактичними та фаховими знаннями, навчальним матеріа-

лом 

2. Науковість та доступність викладення навчального матеріалу 

3. Досягнення мети й завдань уроку 

4. Дотримання архітектоніки уроку 

5. Відповідність методів, форм, прийомів роботи, засобів навчання завдан-

ням уроку і змісту навчального матеріалу, їх оптимальне поєднання 

6. Доцільність використання інноваційних педагогічних технологій, ІКТ 

7. Активізація пізнавального інтересу учнів 

8. Організація самостійної діяльності учнів 

9. Індивідуальний та диференційований підходи до учнів 

10. Реалізація діяльнісного підходу 

11. Наявність завдань, пов’язаних із формуванням ключових і предметних 

компетентностей 
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12. Реалізація міжпредметних зв’язків, формування цілісності знань  

13. Психологічний та виховний аспекти уроку 

14. Зміст, форми, доцільність, диференційованість та обсяг домашнього за-

вдання 

15. Володіння державною мовою, дотримання культури мовлення педагога 

та учнів 

16. Особистісні якості вчителя 

 

Не допускається обговорення членами фахових журі виступів учасників 

очного етапу під час проведення та оцінювання конкурсних випробувань. 

Оцінювання здійснюється особисто кожним членом фахового журі, бали 

вносяться до оціночної відомості відповідного конкурсного випробування, 

члени журі підписують та здають відомість секретарю журі одразу після за-

кінчення випробовувань.  

Результати очного етапу другого (обласного) туру Конкурсу у відповідній 

номінації оформляється протоколом, який підписує голова та секретар фахово-

го журі й у сканованому вигляді розміщуються на сайті Закарпатського інсти-

туту післядипломної педагогічної освіти. 

Переможці, лауреати та учасники нагороджуються відповідними дипло-

мами, подарунками  оргкомітету Конкурсу, а також можуть бути представлені 

до державних нагород і відомчих заохочувальних відзнак. 

Кожний переможець Конкурсу нагороджується грошовою премією у роз-

мірі 5 тис. гривень; лауреати, які посіли друге та третє місця з кожного фаху, – 

по 3 і 2 тис. гривень відповідно. 

З метою формування незалежного уявлення про хід другого (обласного) 

туру Конкурсу можлива присутність представників громадських організацій, 

засобів масової інформації (далі – Спостерігачі). 

Спостерігачі мають попередньо повідомити організаторів та зареєструва-

тися в оргкомітеті. 

Під час конкурсних випробувань та процесу оцінювання в одному при-

міщенні можуть бути присутніми не більше двох представників від громадсь-

ких організацій і двох – від засобів масової інформації. 

Спостерігачі не можуть чинити вплив на перебіг другого (обласного) туру 

Конкурсу та його результати, перешкоджати проведенню Конкурсу, відволіка-

ти учасників та членів фахових журі тощо. 

Висновок про перебіг другого (обласного) туру Конкурсу Спостерігачі 

мають довести до організаторів у письмовій формі. 

Члени оргкомітету та відповідних фахових журі другого (обласного) туру 

Конкурсу сприяють Спостерігачам у здійсненні їхніх повноважень.  

За результатами проведення другого (обласного)  туру  Всеукраїнського 

конкурсу „Учитель року – 2017” переможці з  кожної  номінації  беруть  

участь  у  третьому  (заключному) турі Конкурсу. 

 

 


