
 

Умови проведення  

Всеукраїнського конкурсу  

“Учитель року – 2017” 

 

ОБЛАСНА ШКОЛА  

ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

“Конкурс “Учитель року” – 

грані педагогічної творчості” 

 



Всеукраїнський конкурс  

“Учитель року” 

 Проводиться на добровільних засадах.                                    

У ньому беруть участь педагогічні працівники 

загальноосвітніх навчальних закладів за основним 

місцем роботи – громадяни України незалежно від 

одержаної освіти, набутого фаху, віку, які мають 

стаж педагогічної роботи за фахом не менше 5 

років 

Організовується у три тури 

 

 перший – районний (міський) – листопад/грудень; 

 другий –  обласний, проводиться поетапно:  

заочний та очний – січень/лютий;  

 третій – всеукраїнський (заключний), проводиться 

поетапно:  відбірковий та фінальний  – 

березень/квітень 

 



Фахова компетентність 

конкурсанта 

 Наслідком професійного зростання особистості педагога та розвитку 

його професійних здібностей є фахова компетентність, якої набуває 

учитель 

 Фахова компетентність - це здатність успішно виконувати професійні 

завдання і обов’язки учителя, це кваліфікаційна характеристика 

фахівця, зокрема:  

 ґрунтовні знання із предмету (загальна ерудиція); 

 володіння професійною технологією – здатність мобілізувати знання та 

вміння для вирішення конкретних професійних проблем;  

 висока кваліфікація, яка характеризується умінням переносити набуту 

здатність виконувати виробничі завдання на різні ланки професійної 

діяльності;  

 уміння аргументувати способи вирішення проблеми на різних рівнях 

активності; 

 здатність співпрацювати з колегами (співдружність, взаємодопомога 

тощо); 

Отже,  висока фахова компетентність  конкурсанта є однією із 

важливих складових  у підготовці до  Конкурсу 
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Другий (обласний) тур Конкурсу 

  Тільки переможці першого (районного, міського) туру беруть участь у 

другому (обласному) турі Конкурсу 

 Комплект конкурсних матеріалів та інформацію про підсумки 

проведення першого (районного, міського) туру Конкурсу подається до 

22.12.2016  у ЗІППО (представниками районних, міських органів 

управління освітою):  

 Заяву учасника на ім’я  голови оргкомітету другого (обласного) туру  

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016” про бажання брати участь 

у Конкурсі (написану власноруч);  

 Згоду учасника другого (обласного) туру Конкурсу на обробку 

персональних даних ; 

 Висновок районного (міського) методичного об’єднання про педагогічну 

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

 Анкету учасника Конкурсу, засвідчену особистим підписом(за взірцем); 

 Інформаційну картку з посиланням на Інтернет-ресурс (за бажанням);  

 Представлення власного досвіду роботи  тривалістю до 10 хвилин (від 

першої особи); 

 Експертний висновок на одну логічно завершену тему підручника з 

предмета; 

 Портретне фото 

 Матеріали подаються у паперовому (окрім  відеозапису презентації 

досвіду роботи) в одному примірнику та електронному вигляді.  

 Не підлягають розгляду матеріали, підготовлені з порушенням вимог 

щодо їх оформлення та термінів їх подання. 

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

Конкурсу, не повертаються. 

 



 

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;  

  експертний висновок на одну логічно 

завершену тему підручника з предмета 

 На цьому етапі визначаються по п’ять 

учасників очного етапу Конкурсу з кожної 

номінації, які набрали найбільшу кількість 

балів 

 



Експерний висновок 
 Має бути висвітлено: відповідність навчальній програмі; 

характеристика науковості викладу навчального матеріалу; 

реалізація 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 диференціації, індивідуалізації та персоналізації 

навчальної діяльності; наявність завдань для організації групової, 

навчально-дослідної та проектної діяльності; спрямованість 

завдань на розвиток логічного мислення, пізнавального інтересу, 

інтелектуальних та творчих здібностей; забезпечення виховної, 

розвивальної та здоров’язбережувальної функцій. 

 Експертиза здійснюється відповідно до Інструктивно-методичних 

матеріалів для проведення експертизи електронних версій 

проектів підручників, поданих на конкурсний відбір проектів 

підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів, схвалених вченою радою Інституту педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України (протокол № 1 від 

21 січня 2016 року). 

 Орієнтовні критерії оцінювання: аргументованість, 

обґрунтованість, вичерпність. 

 



 
Очний етап другого (обласного) туру  

Конкурсу проходитиме в м. Ужгород  

упродовж 2-х конкурсних днів: 

 

 

 Перший конкурсний день – 15 лютого 2017 року 

 з 1000 передбачає проведення: 

 – реєстрації (ЗІППО, м. Ужгород, вул. Волошина, 

35); 

 –  жеребкування; 

 – переїзд у навчально-виховні заклади м. Ужгород 

для знайомства з учнями класів, із якими 

проводитимуться уроки (додаток 7 до наказу 

департаменту освіти і науки  облдержадміністрації 

07.10.2016  №  260). 

 з 1300 – конкурсні випробовування : 

 тестування з фахової майстерності; 

 майстер-клас; 

 навчальний проект 



Конкурсні випробовування 

 Тестування з фахової майстерності (40 хв.)  

 Мета: перевірити знання конкурсантів з фаху, 

методики викладання предмета, психології та 

педагогіки. 

 Формат: комп’ютерне тестування (40 питань:                         

10 – психологія й педагогіка, 30 – предмет і 

методика). 

 Практична робота (45 хв.) 

 Мета: перевірити вміння конкурсантів виконувати 

практичні завдання у межах навчального предмета. 

 Формат залежить від навчального предмета та 

визначається членами фахового журі.  

 Як приклад: лабораторна робота з біології, 

музикування з музичного мистецтва, робота з 

базами даних з інформатики, розроблення етапів 

роботи над художнім твором за програмою 

початкової школи. 

 



Конкурсні випробовування 
 Майстер-клас (20 хв.) 

 Мета: оцінити методичну майстерність конкурсанта, його вміння 

транслювати 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.  

 Навчальний проект (45 хв.) 

 Мета: перевірити вміння конкурсантів проектувати дослідницько-пошукову 

діяльність учнів. 

 Формат: розроблення у межах 45 хвилин та презентація технологічної карти 

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

до 5 хв. 

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

реалізації проекту, форми та критерії оцінювання діяльності, передбачувані 

результати. 

 Конкурсний урок  (45 хв.) 

 Мета: оцінити педагогічну майстерність конкурсанта.  

 Формат: урок тривалістю 45 хв. 

 Звернути увагу: використання у ході уроку технологій, методів, прийомів, 

про які заявлено в інформаційних картках та презентовано під час 

попередніх конкурсних випробувань; формування ключових і предметних 

компетентностей; мотивація учнів до самостійної навчальної діяльності; 

оптимальне співвідношення індивідуальної й групової роботи учнів; 

доцільність використання інформаційно-комунікаційних технологій, 

організаційних форм; дотримання часового регламенту.  

 



Результати другого (обласного) туру 

Конкурсу 

 Результати другого (обласного) туру Конкурсу у відповідній 

номінації оформляється протоколом й у сканованому вигляді 

розміщуються на сайті Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

 Переможці, лауреати та учасники нагороджуються відповідними 

дипломами, подарунками  оргкомітету Конкурсу, а також можуть бути 

представлені до державних нагород і відомчих заохочувальних 

відзнак. 

 Кожний переможець Конкурсу нагороджується грошовою премією у 

розмірі 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 

зареєструватися в оргкомітеті. 

 За результатами проведення другого (обласного)  туру  

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2017” переможці з  кожної  

номінації  беруть  участь  у  третьому  (заключному) турі Конкурсу. 

 



Рекомендації 
 У процесі підготовки педагогів до Конкурсу:  

 Ознайомитися з новітніми технологіями організації і проведення 

Конкурсу; 

 Кожен етап Конкурсу повинен бути відкритим для громадськості; 

 У мережі Інтернет має розміщуватися інформація про всі етапи 

Конкурсу;  

 Склад журі формувати із переможців та лауреатів попередніх 

Конкурсів; 

 Посилити мотивацію учителів щодо участі за бажанням  у 

Конкурсі (заохочення, прискорення атестації); 

 Надати методичні рекомендації щодо якісного науково-

методичного супроводу потенційних учасників; 

 Продемонструвати сучасний алгоритм проведення майстер-класу; 

 Презентувати творчі наробки переможців та лауреатів  попередніх 

конкурсів “Учитель року” (особливо вказати на зміни);  

 Запропонувати для опрацювання методичні кейси з матеріалами 

щодо вивчення фахової компетенції та методичної культури 

педагогів у міжатестаційний період; 

 Ініціювати педагогів створювати блоги або сайти   

 


