
 

ТЕPНОПІЛЬСЬКA  ОБЛAСНA  ДЕPЖAВНA  AДМІНІСТPAЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  І  НАУКИ 

46021 м.Тернопіль, вул. М.Грушевського, 8, тел: (0352) 52-23-53, факс: (0352) 25-27-28, 

 e-mail: toblosvita@ukrpost.ua 

Н  А  К  А  З 

м.Тернопіль 

18.10.2017p.                                                                                         № 298 

 

 

Про організацію та проведення 

всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року - 2018» 

 

 

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 

489  «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення 

про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638 та наказу 

Міністерства освіти і науки від 19.06.2017 №866 «Про проведення 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018», з метою підтримки 

творчих учителів  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести в області у 2017/2018 навчальному році всеукраїнський 

конкурс «Учитель року – 2018» (далі - Конкурс) в номінаціях «Українська 

мова та література», «Німецька мова», «Фізика», «Фізична культура» у такі 

терміни: 

  I тур - районний ( міський ) – з 20 листопада  по 15 грудня 2017 року; 

  II тур - обласний - у 2 етапи: 

 відбірковий – з 22 грудня 2017 року по 12 січня 2018 року, 

 фінал – у січні 2018 року. 

2. Забезпечити проведення обласного туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2018» відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України щодо Умов та порядку проведення третього (заключного) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»  (лист МОН «Про 

організацію і проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 

від  19.09.2017 №1/9-508). 



3. Затвердити склад оргкомітету (додаток 1) та фахових журі (додаток 

2) другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року –2018». 

4. Органам управління освітою райдержадміністрацій, Бережанської, 

Кременецької, Тернопільської,  Чортківської міських рад: 

4.1. Для організації та проведення I туру Конкурсу створити оргкомітети 

і фахові журі. Персональний склад оргкомітетів, журі, порядок проведення 

Конкурсу затвердити наказами органів управління освітою 

райдержадміністрацій, Бережанської, Кременецької, Тернопільської,  

Чортківської міських рад; 

4.2. Звіти оргкомітетів про підсумки I туру Конкурсу (додаток 3), 

заявки на участь переможців (один у кожній номінації), особисті заяви 

вчителів-переможців про згоду брати участь в обласному турі разом з 

матеріалами (додаток 4), надіслати до 21 грудня 2017 року в оргкомітет 

другого (обласного) туру Конкурсу. 

4.3. Фінансування I туру Конкурсу здійснити за рахунок коштів 

місцевих бюджетів. 

5.  Оргкомітету другого (обласного) туру Конкурсу: 

5.1. Забезпечити проведення другого (обласного) туру Конкурсу в 

грудні 2017 р. – січні 2018 р. 

5.2. Забезпечити підготовку матеріалів до конкурсних випробувань 

відповідно до умов та порядку проведення Конкурсу (додаток 5). 

5.3. Розробити програму проведення та провести фінал другого 

(обласного) туру Конкурсу на базі Тернопільського обласного комунального 

інституту післядипломної педагогічної освіти 21-22 січня 2018 року.  

5.4. До 10 березня 2018 року надіслати інформацію про підсумки 

проведення першого та другого турів Конкурсу на адресу Інституту 

модернізації змісту освіти. 

5.5. До 20 лютого 2018 року підготувати матеріали для участі 

переможців обласного туру в ІІІ (заключному) турі Конкурсу й надіслати їх 

до оргкомітетів. 

5.6. Підготувати пропозиції щодо фіналістів II туру про зарахування 

участі в Конкурсі при черговій та позачерговій атестації, присвоєння 

кваліфікаційних категорій і педагогічних звань, нагородження відзнаками 

Міністерства освіти і науки України та управління освіти і науки 

облдержадміністрації. 

 6. Тернопільському обласному  комунальному інституту 

післядипломної педагогічної освіти   (Петровський О.М.): 

6.1. Здійснити організаційне та науково-методичне забезпечення 

підготовки і проведення другого (обласного) туру, направлення матеріалів на 

ІІІ (заключний) тур Конкурсу. 

6.2. До 10 грудня 2017 року підготувати кошторис видатків на 

проведення обласного туру (харчування учасників та членів журі; оплата 

праці членів журі; придбання канцтоварів, придбання дипломів лауреатам і 



переможцям, нагородження лауреатів та переможців цінними подарунками;  

нагородження переможців – грошовими преміями)  і забезпечити 

фінансування Конкурсу. 

7. Начальнику відділу фінансово-економічного та правового 

забезпечення - головному бухгалтеру Шкарпій І.П. здійснити своєчасне 

фінансування Тернопільського обласного комунального інституту 

післядипломної педагогічної освіти для проведення конкурсу згідно із 

кошторисом в межах асигнувань на 2018 рік. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. начальника управління                                             Г.В. Зварич 

 

Омелянська С.Г. 

Петровський О.М. 

Шкарпій І.П. 

Вітер В.О. 

 



 

 Додаток 1 

до наказу управління освіти і науки 

облдержадміністрації        

від  18.10.2017 р. № 298 

 

Склад оргкомітету 

обласного туру  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» 

 

Хома Ольга Зіновіївна - начальник управління освіти і науки 

Тернопільської ОДА, співголова; 

Петровський Олександр 

Миколайович 

- директор обласного комунального інституту 

післядипломної  педагогічної освіти, співголова; 

Когут Ольга Іванівна - заступник директора з науково-педагогічної, 

навчальної роботи та інформаційно-

комунікаційних технологій обласного 

комунального інституту післядипломної  

педагогічної освіти, заступник голови; 

Букавин  

Іван Ярославович 

 

 

Вітенко Ігор Михайлович 

- методист, в.о. завідувача відділу методики 

навчальних предметів та професійного розвитку 

педагогів обласного комунального інституту  

післядипломної педагогічної  освіти (секретар);  

- заступник директора з науково-методичної 

роботи та міжнародного співробітництва  

обласного комунального інституту 

післядипломної  педагогічної освіти; 

Мисик Володимир 

Святославович 

 

 

- заступник директора з науково-педагогічної та 

виховної роботи обласного комунального 

інституту післядипломної  педагогічної освіти; 

 

Мокей Людмила Іванівна - голова обласної організації профспілки 

працівників освіти і науки; 

Давибіда  

Лариса Богданівна 

 

 

Похиляк Ольга Петрівна 

- головний спеціаліст з питань 

персоналу       управління  освіти і науки 

облдержадміністрації; 

- начальник управління освіти і науки 

Тернопільської міської ради; 

Гайда Василь 

Ярославович 

- методист відділу методики навчальних 

предметів та професійного розвитку педагогів 

обласного комунального інституту  

післядипломної педагогічної  освіти; 

 -  

Кондирєва   

Майя Миколаївна 

 

 

- методист відділу методики навчальних 

предметів та професійного розвитку педагогів 

обласного комунального інституту  

післядипломної педагогічної  освіти; 



 

Єднак Галина 

Михайлівна 

 

методист відділу методики навчальних 

предметів та професійного розвитку педагогів 

обласного комунального інституту  

післядипломної педагогічної  освіти; 

 

Полева  

Раїса Павлівна 

- методист обласного комунального інституту 

післядипломної  педагогічної освіти; 

 

Пакуляк Ірина Ігорівна  

 

- методист відділу методики навчальних 

предметів та професійного розвитку педагогів 

обласного комунального інституту  

післядипломної педагогічної  освіти; 

 

Хома Світозара Олегівна - методист, в. о. завідувача центру виховної 

роботи, захисту прав дитини та громадянської 

освіти обласного комунального інституту  

післядипломної педагогічної  освіти; 

 

Мерещак Яніна 

Вікторівна 

- методист центру виховної роботи, захисту 

прав дитини та громадянської освіти обласного 

комунального інституту  післядипломної 

педагогічної  освіти; 

Ящишин  

Ірина Василівна 

- методист, в.о.  завідувача  навчального відділу 

підвищення кваліфікації керівних і педагогічних 

кадрів. 

http://roippo.org.ua/about/structure/cabinets/vihovna.php
http://roippo.org.ua/about/structure/cabinets/vihovna.php
http://roippo.org.ua/about/structure/cabinets/vihovna.php
http://roippo.org.ua/about/structure/cabinets/vihovna.php


 

 Додаток 2 

до наказу управління освіти і науки 

облдержадміністрації        

від  18.10.2017 р. № 298 

 

 

Склад журі  

обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» 

у номінації «Українська мова та література» 

 

Царик Любов Іванівна доцент кафедри теорії і методики української та 

світової літератури Тернопільського 

національного педагогічного університету                       

імені Володимира Гнатюка, кандидат 

філологічних наук, голова журі (за згодою) 

Коник Наталія Вікторівна учитель української мови і літератури 

Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів  №1, спеціаліст вищої категорії, 

«учитель-методист», лауреат обласного туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 

2012»; 

Кулянда Оксана Сергіївна учитель української мови і літератури, 

заступник директора Тернопільської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, 

спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист»,  

лауреат обласного туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року - 2007» 

Придатко Тетяна Іванівна  учитель української мови і літератури 

Почаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Кременецького району, спеціаліст 

вищої категорії, «учитель-методист», лауреат 

обласного туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2007» 

Радьо Людмила Нестоівна учитель української мови і літератури, 

заступник директора навчально-виховного 

комплексу «Великобірківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія імені Степана 

Балея» Тернопільського району, спеціаліст 

вищої категорії, «учитель-методист», учасник 

заключного туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2007» 

 

 



 

Склад журі 

обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» 

у номінації «Німецька мова» 

 

Яцюк Іван Ярославович 

 

завідувач кафедри німецької філології та 

методики викладання німецької мови 

Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка, 

кандидат філологічних наук, доцент, голова 

журі  (за згодою) 

Мариніна Ольга Іванівна учитель німецької мови Тернопільської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 з 

поглибленим вивченням іноземних мов 

Тернопільської міської ради, заступник 

директора, спеціаліст вищої категорії, 

«учитель-методист» 

Пукач Марія Андріївна методист Тернопільського РМК 

Філіповська Любов 

Михайлівна 

методист Заліщицького РМК 

Степанюк Наталія 

Володимирівна 

учитель німецької мови Кременецької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 

Кременецької міської ради, заступник 

директора, спеціаліст вищої категорії, 

«учитель-методист» 

 

Склад журі 

обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» 

у номінації «Фізика» 

 

Мацюк Віктор Михайлович доцент кафедри фізики та методики її 

викладання, кандидат педагогічних наук , голова 

журі  (за згодою) 

Климчук Анна Юріївна  вчитель фізики Теребовлянської ЗОШ І-ІІІ ст., 

спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист» 

Шемеля Михайло 

Андрійович 

вчитель фізики НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 

ДНЗ», спеціаліст вищої категорії, «учитель-



методист» 

Шегера Світлана Василівна  методист  Кременецького РМК 

Орлова Наталія Василівна вчитель фізики Тернопільської спеціалізованої  

школи І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням 

іноземних мов, спеціаліст вищої категорії, 

«учитель-методист» 

 

Склад журі 

обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» 

у номінації «Фізична культура» 

Огнистий Андрій 

Володимирович 

завідувач кафедрою фізичного виховання 

Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка, 

доцент, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, голова журі (за згодою); 

Дехтярук Галина Гнатівна  учитель фізичної культури Кременецького 

ліцею імені Уласа Самчука, спеціаліст вищої 

категорії, «учитель-методист» 

Ковальчук Віта Антонівна учитель фізичної культури Тернопільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 

імені Володимира Левицького, спеціаліст вищої 

категорії, «учитель-методист» 

Хільковець Сергій 

Миколайович, 

методист Бережанського РМК Бережанської 

районної ради, спеціаліст вищої категорії 

Стирчак Володимир 

Федорович 

учитель фізичної культури Підгаєцької гімназії 

імені Маркіяна Паславського, спеціаліст вищої 

категорії, «старший учитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу управління освіти і науки 

облдержадміністрації        

від  18.10.2017 р. № 298 
 

Інформація про підсумки проведення першого туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 

 

№ 

п/п 

Номінація Кількість 

учасників 

першого туру 

Прізвище, ім’я, по 

батькові переможця, 

місце роботи, посада 

Мобільний 

телефон 

e-mail 

переможця 

1 Українська 

мова та 

література 

   

2 Німецька 

мова 

   

3 Фізика    

4 Фізична 

культура 

   

 

Заявка 

на участь переможців першого (районного/міського) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 

 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я, по батькові Посада Назва 

навчального 

закладу 

Місце, зайняте 

в 

 І турі 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до наказу управління  освіти і науки 

облдержадміністрації        

від  18.10.2017 р. № 298 

 

Перелік матеріалів учасника обласного туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 

у номінаціях «Українська мова та література», «Німецька мова», 

«Фізика», «Фізична культура» 

 заяву учасника обласного туру Конкурсу написану власноруч; 

 згоду учасника третього (заключного) туру Конкурсу на обробку 

персональних даних; 

 висновок міського (районного/ОТГ) методичного об’єднання, 

шкільного (для педагогічних працівників закладів обласного 

підпорядкування)  про педагогічну та методичну діяльність вчителя 

(обсяг – до 2 сторінок), 

 інформаційну картку, 

 портретне фото (400 х 400 пікселів), 

 опис власного досвіду (до 5 сторінок тексту), що розкриває 

оригінальність педагогічних ідей, методів, технологій; аналіз 

результатів праці  (відео* та розробки уроків, позаурочних заходів, 

презентації, дидактичні матеріали тощо в електронному варіанті). 

 

* Відео подається як додатковий матеріал (за наявності), окремо не оцінюється.  

 

 

Вимоги та рекомендації щодо оформлення  матеріалів учасника  

обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 

 

1. Заява написана власноруч про згоду брати участь в Конкурсі. 

 

Центральному оргкомітету 

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2018» 

 

___________________________ , 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

вчителя _____________________ 
(предмет) 

____________________________  
(найменування закладу) 

___________________________  
(область, місто) 

 



ЗАЯВА 

Я, ___________________________________________ , даю згоду на 

участь у ________________ турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2017» у номінації «______________». 

З умовами та порядком проведення другого (обласного) туру конкурсу 

ознайомле(на/ий) і погоджуюсь. 

Даю згоду на публікацію матеріалів у періодичних та інших 

освітянських виданнях з можливим редагуванням. 

 

 

«____» __________ 2018р.                                                         ______________ 
 

 

 

2. Згода  учасника третього (заключного) туру Конкурсу на обробку 

персональних даних. 

 

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 центральному оргкомітету 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» на обробку моїх 

персональних даних з метою забезпечення моєї участі в третьому 

(заключному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 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.). 

 

«____» __________ 2018 р. _______________ / _______________________ /  
                                                                                                                (підпис)                                                                              (ПІБ) 

 

Підпис ______________________________________ підтверджую. 

 

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

 



 

3. Інформаційна картка. 

Інформаційна картка * 

учасника третього (заключного) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»  

у номінації «________________________» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Місце роботи (найменування 

навчального закладу відповідно до 

статуту) 
 

Посада  

Освіта (найменування вищого 

навчального закладу, рік закінчення 

навчання) 
 

Самоосвіта (за останні 5 років; 

очна, дистанційна форма; рік 

проходження та найменування 

освітніх програм, курсів, тренінгів 

тощо)  

 

Загальний стаж роботи  

Педагогічний стаж   

Стаж роботи у даному 

навчальному закладі 
 

Кваліфікаційна категорія  

Звання   

Педагогічне кредо  

Я – педагог і особистість  

Портрет учителя:  
яким, на Вашу думку, є сучасний 

учитель;  

які риси сучасного учителя 

притаманні особисто Вам; 

як Ви бачите перспективи розвитку 

освіти в Україні? 

  

«Родзинки» досвіду:  
у чому полягає Ваша педагогічна 

ідея/новація/розробка; 

які педагогічні технології, методи 

та форми Ви використовуєте у 

навчально-виховному процесі; 

яким досвідом Ви готові поділитися 

з колегами? 

 

Кроки до майстерності: 
які Ваші основні досягнення;  

чим Ви пишаєтеся;  

чого прагнете навчитися? 

 



Знай наших!  
Що, на Вашу думку, є запорукою 

успіху в конкурсі «Учитель року»? 

Які Ваші очікування від конкурсу? 

 

За лаштунками: 
хто підтримує Вас на шляху до 

перемоги; 

які особистісні якості допомагають 

Вам досягати мети; 

які Ваші захоплення (хобі)? 

 

 

* Формат інформаційної картки не змінювати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до наказу управління  освіти і науки 

облдержадміністрації        

від  18.10.2017 р. № 298 

 

 

УМОВИ 

проведення другого (обласного) туру  

всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року–2018» 

1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2018» (далі – Конкурс) 

проводиться на виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 

року № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до 

Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638, 

наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2017 № 866 у 

номінаціях: «Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика», 

«Фізична культура». 

2. Мовою Конкурсу є державна мова. Допускається використання 

іноземної мови у номінації «Німецька мова». 

3. Участь вчителів у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах. 

Учасниками Конкурсу можуть бути педагогічні працівники загальноосвітніх 

навчальних закладів за основним місцем роботи, стаж педагогічної роботи 

яких не менше 5 років. 

У Конкурсі на загальних умовах можуть брати участь викладачі 

загальноосвітньої підготовки професійно-технічних навчальних закладів та 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.  

4. Для участі у Конкурсі вчителям необхідно у період з 01 по 22 жовтня 

2017 року зареєструватися на платформі Конкурсу 

(https://aka.ms/teacheroftheyear2018), створити профіль в освітній мережі для 

вчителів Microsoft (https://education.microsoft.com/), на якому обов’язково 

розмітити відеорезюме (до 5 хв.), висновок відповідного методичного 

об’єднання навчального закладу про педагогічну та методичну діяльність; за 

бажанням можуть бути розміщені матеріали з досвіду роботи (відео та 

розробки уроків, позаурочних заходів, презентації, дидактичні матеріали 

тощо). Реєстраційна форма для ознайомлення та орієнтовний план 

відеорезюме додаються. 

5. У ІІ (обласному) турі Конкурсу беруть участь переможці першого 

туру.  

6. Другий (обласний) тур Конкурсу проводиться в очній формі. 

https://aka.ms/teacheroftheyear2018


7. Конкурсні випробування другого (обласного) туру Конкурсу (опис 

додається): 

7.1. Відбірковий етап: 

«Тестування з фахової майстерності» (тест складається фаховим журі, 

містить 40 питань: 10 – психологія й педагогіка, 30 – предмет і методика 

викладання), 40 балів; 

«Практична робота» (зміст роботи визначається фаховим журі 

відповідно до специфіки навчального предмета), 40 балів;  

«Експертна оцінка опису власного досвіду», 40 балів. 

7.2. Фінальний етап: 

«Урок» (теми обираються фаховим журі відповідно до чинної 

навчальної програми за період з вересня 2017 року до часу проведення 

конкурсних уроків, розподіляються серед учасників шляхом жеребкування), 

60 балів;  

«Навчальний проект» (проблеми для розроблення технологічних карт 

навчальних проектів визначаються фаховим журі з урахуванням їх 

актуальності та значимості, розподіляються серед конкурсантів шляхом 

жеребкування),             40 балів. 

«Методичний практикум», 20 балів. 

Голова та члени фахових журі Конкурсу забезпечують секретність 

завдань конкурсних випробувань до моменту їх оприлюднення. 

8. Оцінювання конкурсних випробувань другого (обласного) туру 

Конкурсу.  

8.1. Оцінювання здійснюється за критеріями, затвердженими 

відповідним оргкомітетом. 

8.2. Оцінювання здійснюється особисто кожним членом фахового журі, 

який вносить бали до оціночного листа, підписує та здає його секретарю журі 

одразу після закінчення кожним конкурсантом відповідного конкурсного 

випробування. 

8.3. Не допускається обговорення членами фахових журі виступів 

учасників під час проведення та оцінювання конкурсного випробування.  

8.4. Зведені відомості кожного конкурсного випробування, рейтингові 

листи відбіркового та фінального етапів підписуються всіма присутніми 

членами фахового журі. 

9. Для участі у фінальному етапі другого (обласного) туру Конкурсу у 

кожній номінації визначається 5 конкурсантів, які набрали більшу кількість 

балів у конкурсних випробуваннях відбіркового етапу.  

У випадку однакової кількості балів перевага надається тому 

учасникові, який має вищий бал за конкурсне випробування «Практична 

робота». 



Бали, набрані учасниками на відбірковому етапі Конкурсу, 

анулюються. 

10. За загальною кількістю балів конкурсних випробувань фінального 

етапу членами фахового журі у кожній номінації визначається переможець . 

У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учасникові, 

який має вищий бал за конкурсне випробування «Урок». 

11. Рішення фахового журі другого (обласного) туру Конкурсу у 

відповідній номінації оформляються протоколами, які підписують усі 

присутні члени фахового журі. 

12. Підсумки відбіркового та фінального етапів другого (обласного) 

туру Конкурсу є колегіальним рішенням фахового журі, тому перегляду не 

підлягають. У разі виникнення конфліктних та суперечливих питань щодо 

результатів оцінювання конкурсних випробувань роз’яснення учасникам 

надає голова відповідного фахового журі.  

13. Громадське спостереження.  

13.1. З метою формування незалежного уявлення про хід другого 

(обласного)  туру Конкурсу можлива присутність представників громадських 

організацій, засобів масової інформації (далі – Спостерігачі). 

13.2. Спостерігачі мають попередньо повідомити організаторів та 

зареєструватися в оргкомітеті відповідної номінації. 

13.3. Під час конкурсних випробувань та процесу оцінювання в одному 

приміщенні можуть бути присутніми не більше двох представників від 

громадських організацій і двох – від засобів масової інформації. 

13.4. Спостерігачі не можуть чинити вплив на перебіг другого 

(обласного) туру Конкурсу та його результати, перешкоджати проведенню 

Конкурсу, відволікати учасників та членів фахових журі тощо. 

13.5. Висновок про перебіг другого (обласного)  туру Конкурсу 

Спостерігачі мають довести до організаторів у письмовій формі. 

14. Члени відповідних оргкомітетів та фахових журі третього 

(заключного) туру Конкурсу сприяють Спостерігачам у здійсненні їхніх 

повноважень.  

 

 

Конкурсні випробування  

другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2018» 

 

Відбірковий етап  

 

 

 

 



Конкурсне випробування «Тестування з фахової майстерності» 

 

Мета: оцінити знання конкурсантів з фаху, методики викладання 

предмета, психології та педагогіки. 

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

педагогіка, 30 – предмет і методика). 

Тести можуть містити завдання з вибором однієї або декількох 

відповідей із запропонованих, встановлення відповідності логічно-

пов’язаних пар, встановлення правильної послідовності, відкриті завдання з 

короткою відповіддю.  

 

Конкурсне випробування «Практична робота» 

Мета: оцінити вміння конкурсантів виконувати практичні завдання у 

межах навчального предмета. 

Формат: тривалість підготовки визначається членами журі, на 

представлення результатів надається до 20 хвилин, з яких 5 хвилин – 

запитання журі. 

Номінація «Українська мова та література» – організація роботи з 

учнями з аналізу художнього твору, обраного у результаті жеребкування.  

Номінація «Фізика» – підготовка інструкції для учнів та проведення 

лабораторного дослідження властивостей фізичного об’єкта. Предмет 

дослідження обирається в результаті жеребкування.  

Номінація «Фізична культура» – організація роботи з учнями з 

виконання фізичних вправ підготовчої частини уроку за темою, обраною в 

результаті жеребкування. 

Номінація «Німецька мова» – «Дискусійний клуб», організація роботи 

з учнями за темою дискусії, обраною в результаті жеребкування. 

Критерії оцінювання визначаються фаховим журі відповідно до 

особливостей навчального предмета. 

 

 

«Експертна оцінка опису власного досвіду (власне опис досвіду, відео* та 

розробки уроків, позаурочних заходів, презентації, дидактичні матеріали 

тощо)», 40 балів 

 

Мета: розкрити оригінальність педагогічних ідей, методів, технологій. 

Орієнтовні критерії оцінювання: методична компетентність; реалізація 

компетентнісного підходу, Концепції Нової української школи, наскрізних 

змістових ліній; спрямованість обраних технологій, методів, форм, прийомів 

роботи на розвиток компетентностей, конкретної навички або конкретного 

уміння та їх доцільність. 

 

 

 



Фінальний етап  

 

1. Конкурсне випробування «Урок» 

 

Мета: оцінити педагогічну майстерність конкурсанта. 

Формат: урок тривалістю 45 хв. 

Теми конкурсних уроків обираються фаховим журі з усієї чинної 

навчальної програми відповідного предмета за умови вивчення учнями цих 

тем до початку Конкурсу; розподіл тем серед конкурсантів здійснюється 

шляхом жеребкування. 

Орієнтовні критерії оцінювання: професійні знання предмета і 

методики його викладання; урахування фізіологічних і психологічних 

особливостей учнів (у тому числі шляхом реалізації індивідуального і 

диференційованого підходу); встановлення контакту з дітьми, організація 

навчальної взаємодії; активізація пізнавального інтересу учнів, 

стимулювання їхньої самостійності; професійні якості вчителя; встановлення 

міжпредметних зв’язків, формування цілісності знань та предметних 

компетентностей, цінностей і ставлень, реалізація діяльнісного підходу. 

 

2. Конкурсне випробування «Навчальний проект» 

 

Мета: оцінити вміння конкурсантів проектувати дослідницько-

пошукову діяльність учнів. 

Формат: розроблення у межах визначеного фаховим журі часу та 

презентація технологічної карти навчального проекту; тривалість презентації 

до 20 хв., відповіді на питання журі – до 5 хв. 

Проблеми для розроблення технологічних карт навчальних проектів 

визначаються фаховим журі з урахуванням їх актуальності та значимості й 

розподіляються серед конкурсантів шляхом жеребкування. 

Орієнтовні критерії оцінювання: доцільність використання методів і 

засобів; відповідність між проблемою і темою, метою, завданнями проекту; 

логічність визначення завдань, структури розроблення проекту, очікуваних 

продуктів і результатів відповідно до мети; відповідність змісту, очікуваних 

продуктів і результатів навчального проекту віковим особливостям учнів-

учасників проекту; педагогічна цінність навчального проекту (спрямованість 

на формування певних ключових і предметних компетентностей, цілісності 

знань учнів, цінностей та ставлень); практична значущість для учнів 

очікуваних продукту та результатів навчального проекту. 

 

 

 

 



3. Конкурсне випробування «Методичний практикум» 

 

Мета: оцінити методичну майстерність конкурсанта, його вміння 

використовувати сучасні підходи у компетентнісному полі Нової української 

школи та обирати оптимальні прийоми, способи, методи та засоби навчання 

для організації навчально-виховного процесу на уроці.  

Формат: виконання завдання здійснюватиметься протягом визначеного 

журі часу на комп’ютері, без доступу до Інтернету (крім номінації «Фізика»), 

для оцінювання членами журі роботи кодуватимуться. 

Номінація «Українська мова та література» – складення за обраною в 

результаті жеребкування навчальною темою міні-конспекту уроку 

української мови у вигляді ментальної карти, що репрезентуватиме 

методичну підготовку вчителя до уроку. 

Номінація «Фізика» – складення за обраною в результаті жеребкування 

навчальною темою таблиці елементів структурних знань й шляхів їх 

формування та розроблення фрагменту уроку з пояснення нового матеріалу. 

Номінація «Фізична культура» – складення за обраною в результаті 

жеребкування темою у вигляді дорожньої карти, що репрезентуватиме 

методичну підготовку вчителя до навчання учнів елементам видів рухової 

діяльності відповідно до модулів навчальної програми. 

Номінація «Німецька мова» – складення за обраною в результаті 

жеребкування навчальною темою плану-конспекту уроку. 

 Орієнтовні критерії оцінювання: методична компетентність; реалізація 

наскрізних змістових ліній; спрямованість обраних технологій, методів, 

форм, прийомів роботи на розвиток конкретної навички або конкретного 

уміння та їх доцільність; урахування вікових особливостей учнів. 

 

Реєстраційна форма для участі  

у всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2018»  

 

1.  Номінація (оберіть необхідне) Німецька мова 

Українська мова та література 

Фізика 

Фізична культура 

2.  Прізвище, ім’я, по батькові (вписується 

повністю, без скорочень) 
 

3.  Дата народження (дд/мм/рррр)  

4.  Домашня адреса з поштовим індексом   

5.  Мобільний телефон  

6.  Власна електронна пошта  

7.  Посада  

8.  Найменування навчального закладу 

відповідно до статуту, телефон з кодом, 
 



електронна адреса 

9.  Область, де знаходиться навчальний 

заклад (вчителі м. Київ не заповнюють) 
 

10.  Район або ОТГ, де знаходиться 

навчальний заклад (вчителі м. Київ 

зазначають район міста) 

 

11.  Найменування населеного пункту, де 

знаходиться навчальний заклад 
 

12.  Тип населеного пункту, де знаходиться 

навчальний заклад (оберіть необхідне) 

Місто 

Селище міського типу 

Село  

13.  Тип навчального закладу (оберіть 

необхідне) 

Середня загальноосвітня школа 

Спеціалізована школа 

Гімназія 

Ліцей 

Колегіум  

Навчально-виховний комплекс 

ПТНЗ 

ВНЗ І-ІІ р. а. 

14.  Чи вивчається у Вашому навчальному 

закладі поглиблено предмет, який Ви 

викладаєте?  

 

так  

ні   

15.  Педагогічний стаж   

16.  Кваліфікаційна категорія (оберіть 

необхідне) 

Спеціаліст 

Спеціаліст І категорії 

Спеціаліст ІІ категорії 

Вища категорія 

17.  Педагогічне звання (оберіть необхідне) Учитель-методист 

Старший учитель 

18.  Інше педагогічне звання (за наявності)  

19.  Спортивні звання, розряди (за 

наявності) 
 

20.  Науковий ступінь (за наявності)  

21.  Державні нагороди, відзнаки Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів 

України, відомчі заохочувальні 

відзнаки (рік нагородження) 

 

22.  Посилання на профіль в освітній 

мережі Майкрософт 
 



23.  Посилання на відеорезюме  

24.  Посилання на Інтернет-ресурси, де ви 

представлені 
 

 

Орієнтовний план відеорезюме учасника  

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 

 

У чому полягає унікальність Вашого навчального закладу? 

Як Ви реалізуєте свою педагогічну ідею/новацію/розробку? Наведіть 

приклади. 

Чому, на Вашу думку, саме ці ідеї є ефективними?  

Які Ваші основні досягнення? Чим Ви пишаєтеся? 

Що Ви очікуєте від конкурсу? 

 

 


