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Про визначення зон і туру та умови
і rеорядок rтроведення ІІ rnypy
всеуіqіаїнського конкурсу
«Учі~ь року -2019»

Відповідно до Положення про всеукра.і.нський конкурс «Учитель року»,
затвердженого   постановою   Кабінету   Міністрів   УкраЇни   від  11.08.1995
№ 638  (у  редакці.і.  постанови  Кабінету  №ністрів  Укра.і.ни  від   16.08.2018
№370),  наказу  МОН  Укра"іни  від  о7.06.2018    №  603   «Про  проведення
всеукраЇнського конкурсу «Учит`еh року -2019»,  наказу управління освіти і
науки    обласно.і.   державно.і.    адміністраці.і.    від    22.06.2018    №173    «Про
організацію   та проведення  в  всеукраЇнського  конкурсу   «Учитель року -
2019»,  листа МОН  УкраЇни  від  31.08.2018  №  1/9-524  «Умови  та  порядок
проведення   всеукра.і.нського   конкурсу   «Учитель   року   -   2019»   (далі   -
Конкурс),  та враховуючи  результати  добровільно.і.  реєстраці.і.  учасників  на
офіційній сторінці Конкурсу

І-ую:
]..-  Затвердити   зони   проведення   і   туру   у   номінаціях   Конкурсу

«Геокрафія», «Захист Вітчизни», «Основи здоров'я» згідно з додатком 1.
2.   Матеріали учасників у номінаціях <Очитель інк7позивного класу» та

«Французька  мова»  до  14.12.2018  подати  орmомітету  П (обласного)  туру
конкурсу.

3.   Забезпечити проведення обласного туру всеукра.і.нського конкурсу
«Учитель року - 2019»  відповідно  до  рекомендацій  МіЬістерства  освіти  і



науки  УкраЇни  щодо  Умов та порядку  проведення  третього  (закгпочного)
туру всеукра.і.нського конкурсу «Учитель року -2019»   (лист МОН «Умови
та порядок проведення всеукра"інського конкурсу «Учитель року -2019» від
31.08.2018 № 1/9-524).

4.   Затвкрдити склад орікомітету (додаток 2) та фахових щrрі (додаток
3) другого (обласного) туру всеукра-інського конкурсу «Учитель року -2019».

5.   Місцевим   органам   управління   освітою   райдержадміністрацій,
міських рад, об'єднаних територіальних іромад:

5.1.дя    організаці.і.   та    проведення    і    туру    Конкурсу    створити
оргкомітети і фахові журі. Персонайьний склад оргкомітетів, журі, порядок
проведення Конкурсу затвердити наказами органів укравління освітою.

5.2.  Забезпечити  участь у  і  турі  Конкурсу  педагогічних  працівників,
зареєстроmних на офіційній сторінці Конкурсу (інформування педагогічних
працівників      районів,   міст  та   об'єднаних   територіальних   громад,   які
ікриєднуються   дозональних   змагань,   про   місце   та      час   щ]оведення
конкурсних   випробувань;   організувати   проживання   учасників   і   туру
Конкурсу   із   районів,   міст   та   об'єднаних   територіальних   громад,   які
приєднуються до зональних змаіань (за по'гребою)).

5.3.  Звіти  орпомітетів  про  підсумки  і  туру  Конкурсу  (додаток  4),
подання  на  учасників  дрУгою  туру  (один  у  кожній  номінаці.і)  разом  з
інформаційною карткою учасника (додаток 5), надіслати до 14 грудня 2018
року в оргкомітет другого (обласного) туру Конкурсу.

5.4.   Фінансування  і  туру  Конкурсу  здійснити  за  рахунок  коштів
місцевих бюджетів.

6. Оргкомітету другою (обласного) туру Конкурсу:
6.1.    Забезпечити  проведЬшія `другого  (обласного)  туру  Конкурсу  в

ірудні 2018 р. -січні 2019 р.
6.2.    Забезпечити  підготовку  матеріалів  до  конкурсних  випробувань

відповідію до умов та порядку проведення Конкурсу (додаток 6).
6.3.    Розробити   проіраму  проведення  та  провести   фінал  другого

(обласного) туру Конкурсу на бжі Тернопільського обласного комунальною
інституту післядипломно.і. педагогічно.і. освіти 27-28 січня 2019 року.

6.4.    до  о5  березня  2019  року  надіслати  інформацію  про  підсумки
проведеннЯ   першого   та   другого   турів   Конкурсу   на` адресу   інституту
модернізаці.і. змісту освіти.

6.5.    до   20   лютого   2019   року   підготувати   матеріали   для  участі
переможців обласного туру в Ш (заключному) турі Конкурсу й надісЯати .і.х
до оргкомітетів.

6.6.   Підготувати пропозиці.і. щодо фінаjіістів ІІ туру про зарахування
участі   в   КОнкурсі   при   черговій   та   п9зачерговій   атестаці.і.,   присвоєння
юаліфікаційних  категорій  і  педагогічнихо звань,  накрродж6ння  відзнаками



Міністерства   освіти   і   науки   Укра.і.ни   та   управління   освіти   і   науки
облдержадміністраці.і..

7.     Тернопільському     обласному          комунальному     інституту.
післядипломно.і. педагогічно.і. освіти  фетровський О.М.):

7.1.   Здійснити   організаційне   та   науково-методичне   забезпечення
підютовки і проведення другого (Обласного) туру, направлення матеріа7іів на
ІП (заключний) тур Конкурсу.

7.2.  до   10  ірудня  2018  року  підготувати  кошторис  видатків  на
проведення    обласною    туру    (придбання    канцтоварів,    нагороджеішя
дипломантів,  лауреатів  та  перемо3кців  цінними  подарунками  в  межах
асиґнувань на 2018 рік;   харчування учасників та членів журі, оплата праці
членів  журі,  щ]идбання  дипломів дипломантам,  лауреатам  і  переможцям,
нагородження переможців - грошовими преміями в межах асиінувань на
2019 рік)  і забезпечити фінансування Конкурсу.

8.    Начальнику    відділу    фінансово-економічною    та    правового
забезпечення  -  головному  бухгаjггеру  Шкарпій  І.П.  здійснити  своєчасне
фінансування     Тернопільського     обласного     комунального     ішгигуту
післядипломно.і.  педагогічно.і.  освіти  для  проведення  конкурсу  згідно  із
КОІІГГОРИСОМ.

9. КОнтроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління  -  начальника  відділу  реформування  освітньо.і.  діяльності  "
кадрово.і. роботи  Зварич Г.В.

Начальник управління

Зварич Г.В.
Петровський О.М.
Ішарпій І.п.
вітер в.о.

О.З.Хома
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Зони проведеніія конкурсних змагань і туру Конкурсу
в номінаціі <dТеографія»

додаток 1
до наказу управління освіти і науки

відошО.біТ32%#8Ж#+аЦї"і

J№

Зона проведешя
Місце проведеЕ[ня

Кількістьпедагогіврайонів,місттаоб'єдщанихтериторіальнихгромад(ОТі),якіПРИСЦНУЮТЬСЯдозонаjіьнихзмагаЕ[ь

Запшна
І туру Конкурсу кhькість

1. Бфежанський район Бере"нська 1

5

м.Бережаш загальноосвітня школа 1

Са             .    ькаОТТ І -Ш купенів №1 1
Козівський район Берє"нськоЇ міськоЇрадиТернопільськоЇОбласті 2

2. БОріцівська ОТГ БОрщівськазагальноосвітняшколаІ-ІПступенів№1
s 5

3. БУЧЩЬКИй  Р8йОН Бучацький ліцей 4
5Трибухівська ОТГ 1

4. Гусятинський район загальноосвітш 6

7
Васильковецька ОТГ школа Г-Ш щенівім.пулюясмт.ГБимайлів 1

5. Збаразький район Снііурівська 1

зЛшовецький район загальноосвітіія школаІ-Шступенів 2

6. Заліщщький район Заліщицька державm 7
8Тоі"нська ОТГ гімназія м.ЗаліщикиТеDнопільськоЇобл. 1

7. Зборівський район Загальноосві" 2

з
Зборівська ОТГ-.-. школа І-ІП ступенів №2м.ЗбороваЗбОРіВСЬКОГОРайОНУТернопільськоЇоблаd 1

8. Кременецький район Кременецький ліцей з 5м.Кременець імені У. Самчгука 2
9.

МОнастирисьшй

Монастирііськазагальноосвітняшко.]аІ-ІПсіупенів

5` 5район МОmС"РИСЬКОГОрайонуТернопПьськоЇОбласгі



10. Підволочиська ОТГ Підвол®чись" 4

6.

Скалаюька оТГ іімназія імені івана 1

Новосі]іьська ОТГ ФранmПідВОJІОЧИСЬКОЇселиіцноЇрадиТернопhьськоЇОбласті 1

11. Тернопільський район Теребовіішський 2

5
Байковецька ОТГ навчальі]o - виховний 1

Теребовлшськийрайон коміілекс 2

12. ЧОртківський район Заводська 16

19

Ко]пшщське ОТГ загшьноосвітня школа 2
Заюдська ОТГ І-ш dупенівЗаводськоЇселищноЇрадиЧортківськогоРайоНУТеРНОПhЬСЬКОЇобласгі 1

13.

м. Чортків

Чор"івськазагальноосвіпіяшколаІ-Шщпенів№7ЧОРТКіВСЬКОЇМіСЬКОЇрадиТернопhьськоЇОбласгі

5 5

14.

Шумський район
ВаськовецьказагаііьноосвітняшколаІ-Пскупенів

11 11

15. Шумська ОТГ Шумський ліцей 7 7
16. м. Тернопіль, Тернопільсьшй

2 з

дфжавний комуіішьний  .
навчальний заклад методичніій центр
"Тернопі]іьське вище НаУКОВОфСВіТНіХ

професійне утп-етехнолоіійтадизайну" ішовацій mмоНіТОРиніУ
1

Всього : 102

Зони проведення конкурсних змагань і туру КОнкурсу
В НОМіНаЦіі «ОСНОВИ ЗдОРОВ'Я»

ЗОна ііровсдення

І туру конІmсу
Місце проведенш

Кількість
педагогіі]

районів, міст та
об'щнаних

територіаjіьнш
громщ (отІ`),

які
приєднуються
до зональних

змагань

ЗаLгальна
кількість



1. БережаLнський район ПОТУГОІ)СЬКИй 2

з

КОзівський район навчально - виховнийкомп.[екс<аагаііьноосвітнійнавчальнийзакладІ-шщенів-доІПКіЛЬНИйнавчальнийзаклдд»БережанськоЇрайонноЇрадиТернопільськоЇобласгі 1

2. Борщівська ОТГ БОРЩіВСЬКИйнавчаль'нофшовнийкомплекс''ЗагальноосвітнійнавчфіьнийзаісладІ-шфенівJY!в-гімназіяіменіРОмаmАндт]іяпшка"

7 7

3.

Бучащкий район

Бучацьказагальноосвітня школаІ-Шсіупенів№1БучацькоЇрайонноЇради,ТернопільськоЇобласті

s 5

4.

Гус-ський район

Навчально - вихоі]ний 6

8

комплекс<aагальноосвітняшколаІ-Шщенів 2

Васильковецька ОТГ №1-гімназія»`М.КОПИЧИЩіГУСЯТШСЬКОГОРайОНУТеРНОПіЛЬСЬКОЇОбЛаСГі

5.

Збаразький район
збаразьказага.[ьноо€вітня школа

3
6

Колодненська ОТГ І -пі щенів № 2
Лановецький район імені іваm Франка 1

м.Кременещ ЗбаразькоЇ міськоЇ 1
Кременецький район ради ТернопільськоЇобласті 1

6.

Заліпщцький район

Спеціа.іізована школаІ-Шступенівім.О.С.Маковеязпоглибленимвивч€нііямінформаційнихтешологійтатешологічнихдисциплінм.Заліщики

9 9-._-           .

7. Зборівський район Загальноосвітіія 1

з
Зборівська ОТГ школа І-Ш сіупенів №2м.ЗбороваЗборівськогорайоііуТеDнопільськоЇЬбj]асті 2



8.

Монастириський

МОmстириськазагфіьноо€вішяіпколаІ-Шступенів

5 5.район МОmСТИРИСЬКОГОрайонуТернопільськоЇобласті

9. Підрлочиська ОТГ ПідІЮЛОЧНСЬm 2

3

Скалатська ОТГ заіч.[ьноосвітня школа І-ШступенівПідІЮЛОЧНСЬКОЇселнщноїрадвТеі]н®DhьсьієоЇОбласіі 1

10. Тернопіjшський район НавчальЕ[o - впховіінй 4

6

Байковецька ОТТ ієомшекс 1

Мику7іинецька ОТГ МШКОВНЦЬІфзаг"ьноФсвіті]я школа І-Шстуііенів-доіпкільнпйнавчагіьііийзамад»ТернопільсьюЇрайонвоЇраднТервопільсьіюЇобласті 1

11.

Чортківський районЗаводськаОТГ

Завод€ьказагальноосвітш іuколаІ-Шступенів

11

1зЗаводськоЇ селищноЇрадиЧортківського.районуТернопільськоЇоблаєті 2

12.

м. Чортків

Чортків€ьказагальііоосвітняшколаІ-ШсіупенівJҐ87ЧортківськоЇміськоЇрадиТернопільськоЇОбласгі

4 4

1з.

Шумський район

Велнкодедеркальськазага.[ьноосвітішшколаІ-шщенівШУМСЬКОЇРайоННОЇрадиТернопільськоЇоблаqі

5 5

14.

Шумська ОТГ

Шумський навчально-виховнийкомплекс<аага.[ьноосвітнійнавчальнийзакладІ-Шст.-гімнавія».

7 7

15.

м. Тфнопіль
ТернопільсжийкощшьнийметодичнийцентрНаУКОВО-ОСВіТНіХінноваційтамоніторингу

4 4

Всього ': 88



Зони проведення конкурсшіх змагань і туру Конкурсу
в номінаціі <аахист вітчизни»

Ng

ЗОна проведешя
Місце проведенш

Кількістьпедагогіврайонів,міст таоб'єднанихтериторіа.іьних

Загальна
І туру конкурqу громад (ОТГ),якіприщіотьсядозональнііхзмагань кhькість

1. Борщівська ОТГ БОрщівськазаmльноосвmяіпколаІ-ШступенівNі2
4 4

2.

Гусятішський район

Заі"ьноосвітііяшкоmІ-ШсіупенівN2м.КопичинецьНавчально-вшовнийкомішекс<8агшьноосвітняшколаІ-ШщенівJY9l-гімназія»М.КОПИЧИШ[іГусzггшськогорайоцуТеі.нопільськоЇобласті

з з

3.

Заjііщицький район
Заг"ьноосвітЕшшколаІ-ШступенівсJІпсівціЗаліщпцькийрайонТернопільськаобласть

4 4

4. Зборівський район Загальноосвітня 2

4
Зборівська ОТГ шкоjіа І-Ш щпенів 1
Кременецький район № 1м. ЗбороваЗбОРіВ€ЬКОГОРайоНУТернопільськоЇобласті 1

5. Козівський район Козівсь" державна з
4м.Бережани украmська гімЕ[авія ім.в.гере" 1

6.

Монасткрисьий
Моmс"риськазагальноосвітня шкоі[а

3
.5

район І-Ш ступенів
Бучацький  район МоmстириськогоРайоНУТЄРНОПіЛЬСЬКОЇоблаd 2

7. Тернопільський район КОмуііельііий заmад 1

4
Ве]іикогаЇвська ОТТ навчально-внховііий 1

ІТідволошська ОТГ комплекс"Великобіркі1юь"загuіьііоосвітняшієола І-
1.

Скалатська ОТГ 1,



Ш ступен1в-іімшзія ім.фпаііаБалея"

8.

Чортківський район

Заводськазагальноосвітня школаІ-ШступенівЗаводськоЇселищноЇРадИЧОРТКіВСЬКОГОРайоНУТеРНОПіЛЬСЬКОЇобJІасті

4
5Колиццшська ОТГ 1

9.

м. Чортків

Чортківська3агальноосвітня школаІ-Шступенів№7ЧОРТКіВСЬКОЇМіСЬКОЇрадиТернопhьськоЇОбласті

4 4

10. Шумський район Шумськазагальноосвітня школаІ-Шступенів№1
2

3Шумська ОТГ 1

11.

м. Тфнопіль
Тернопільська школадопризовноЇпідготовки

з з

Всього : 43



додаток 2
до наказу управління освіти і науки

облдержадміністраціі.
від  4Z.l 1.2018 р. № cf +z

Сіелад оргкомітету
обласною туру ВсеукраЇнського конкурсу «Учитель року-2019»

ХОма ольга Зінов]івна

Петровський олександр
Мі[колайович
Когут ольm Іванівна

Букавин
Іван Ярославович

Мисик Володііміір
вятославович

Мокей Людмила іванівна

давибіда
Лариса Бог'данівна

Чорна ірина Михайлівна

Похиляк Ольга Петрівна

Криховець-Хом ' як Лілія
Яроелавівна

-.--.

Пакуляк ірина ігорівна

Турчі[н Ольга Василівна

-    начальник    управління    освіти    і    науки
Тернопільсько.і. ОдА, співголова;
-  дкрекгор  обласного  комунального  інституту
післядипломно.і. педагогічно.і. освіти, співголова;
-  заступник  дирекгора  з  науково-педагогічно.і.,
навчально.і.       роботи       та       інформаційно-
комунікаційних         технологій         обласного
комунального       інституту       післядишомно.і.
педагогічно.і. освіти, заступник голови ;
-  методист,  в.о.  завідувача  відділу  методики
навчальних предметів та професійного розвитку
педагогів   обласного   комунального   інституту
післядипломно.і. педагогічно.і.  освіти (секретар)

- заступник директора з науково-педагогічно.і. та
виховно.і.    роботи    обласною    комунального
інституту післядипломно.і.  педагогічно.і. освіти;

-    гоhОва    обласно.і.    орішізаці.і.    крофспілки
працівни`ків освіти і науки;
головний            спеціаліст           з            питань
персоналу      управління        освіти    і    науки
облдержадміністраці.і.;

-     заступник  голови  Громадсько.і.  ради  при
Тернопільській ОдА;
-    начальник    управління    освіти    і    науки
Тернопільсько.і. міськоЇ ради;
-    методист    відділу    меґгодики    навчальних
предметів  та  професійного  і]озвитку  педагогів
обласного           комунального           інституту
післядипломно.і. педагогічно.і. освіти;
-    методист    відділу    методики    навчальних
предметів  та  професійного  розвитку  педагогів
обласного           комунального           інституту
післядипломно.і. педагогічноЇ освіти;
-    методист    відділу    методики    навчальних
предметів  та .щ]офесійного  р.озритку  педагогів
обласного       о   комуналщого           інституту



Мочук Оксана
Богданівна

Мушій Віта.іія
Грі]горівна

Хома Світозара Олегівна

Воjіянюк Борис
олексійові[ч

ящишин
Ірина Василівна

пісjіядипломноЇ педагогічно.і. освіти ;

-  методист  обласною  комунального  інституту
післядипломноЇ педагогічно.і. освіти;

-     методист,     в.о.     завідувача         обласного
ресурсного    центру    підтримки    інклюзивно.і.
освіти  комунального інституту  післядипломно.і.
педагогічно.і. освіти;

-  методист,  в.  о.  завідувача  центру  виховно.і.
роботи,  захисту прав дитини та іромадянсько.і.
освіти    обласного    комунального    інс"туту
післядипломноЇ педагогішо.і. освіти;

-  методист  центру  виховно.і.  роботи,  захисту
прав дитини та громадянсько.і. освіти обласного
комунального    інституту         піс"дипломно.і.
педагогічно.і. освіти;
- методист, в.о.  завідувача  навчального відділу
підвищення кваліфікаці.і. керівних і педагогічних
кадрів.



додаток 3
до наказу управління освіти і науки

облдержадміністраці.і.
від  д±.11.2018 р. № ї+I.

с-ад курі
обласного туру ВсеукраЇнського конкурсу «Учитель року-2019»

у номінац]і <d`еографія»

Вітенко ігор Михайлович заступник    директора    з    науково-методщчно.і.
роботи    та    міжародного     співробітшщтва
Тернопільського ОКПШО, к. геогр. н.

jП"Ович Людмила завідувач методичним кабінетом, методист
Сергі.і.вна географіЇ відділу освіти Кременецько.і. місько.і.

ради
Кривокульська Мирослава учитель  географі.і.,   спеціаліст  вищо.і.  категорі.і.,
Василівна вчитель-методист                        «Теребовлянсько.і.

ЗагальНООсвітньо.і. шкОли І-ПІ ступенів Ng 2», ЩО
знаходиться       в       комунальній       власності
Теребовлянсько.і.місько.і.ради

Басок Тамара Григорівна методист іц>иродничих дисциплін Лановецького
районного методичного кабінету

Сампара Оксана учитель геоірафіЇ, спеціаліст вищо.і. категорі.і.,
Волод"ирівна вчитель-методист Тернопільсько.і. УкраЇнсько.і.

гімн.азі.і. ім. І. Франка Тернопільсько.і. міськоЇ
ради Терііопільсько.і. області

с-ад курі
обласного туру ВсеукраЇнського конкурсу «Учитель року-2019»

у номінаціі «Французька мова»

Пермкова Ольга доцент      кафедри      романсько.і.      філологі.і.
гриюрьна Тернопільського  національного  педагогічного

університету    імені    Володимира    Гнатюка,
кандидат  педагогічних  наук,  голова  журі  (за
згодою)

Лавро ірина Олександрівна Методист комунально.і. установи
Монастирсько.і.районно.і.ради
«Монастириський районний Ме'юдичний
кабінет», спеціаліст ікатеюрі.і., лауреат



обласною туру всеукраЇнською конкурсу
«Учитель року - 2013»

Паньків іріша Орестівна учитель     французько.і.     мови     джуринсько-і.
загальноосвітньо.і.      школи      І-ПІ      ступенів
Чортківського  району  Тернопільсько.і. області,
спеціаліст       вищо.і.       категорі.і.,        «учитель-
методист»,            лауреат      обласною     туру
всеукраЇнського   конкурсу   «Учитель   року   -
2013»

Сисак ірина Степанівна учитель французько.і. мови Тернопільсько.і.
спеціелізованоЇ піколи І-ІП ступенів №3 3
поглибленим вивченням іноземних моав
Тернопільсько.і. міськоЇ ради, спеціаліст вищо.і.
категорі.і., «учитель-методист».

Шарак Наталія Миіюла.і.вна завідувач методичного кабінету відділу освіти,
молоді та спорту Шумсько.і. районно.і. державно.і.
адміністраці.і..

склад курі
обласною туру ВсеуіфаЇнського конкурсу «Учитель року-2019»

у номінаціі «Основи здоров'я»

Барна Любов Степанівна доцеігг кафедрй загально.і. біологі.і.   та методики
навчання            приро                       дисциплін
Тернdпільського   національного   педагогічного
унііюрс   ету     імені     Володимира    Гнатюка,
кацдидат  педагопчних  наук,  голова  журі  (за
згодою)

Бендерська ірина учитель біологі.і. та  основ здоров'я Підгаєцько.і.
Володимирівна гімназі.і. імені Маркіяна Паславською, спеціаліст

вищо.і. кваліфікаційно.і. категорі.і., старший
вчитель

Калуш Людмила Юр]івна-.-. дирекюр  Шумського  ліцею,  спеціаліст  вищо-і.
кваліфікаційно.і.  категорі.і.,   «учитель-методист»,
Заслужений учитель Укрd.ни

Козловська Лариса методист Тернопільського комунальною
Петрівна методичного ценкру науково-освітніх інновацій

та моніториніу
Ме.гіьничук Олексаі[дра методист Збаразького районного методичного
Іванівна кабінету



с-ад курі
обласного туру ВсеукраЇнського іюнкурсу «Учі[тель року-2019»

у номінаціі <d}читель інклюзивного класу»

Буняк Надія Андрониківна завідувач кафедри Тернопільського
національного технічного університету імені
Івана Пулюя, докгор психологічних наук,
професор; голова журі (за згодою)

Коненко Лариса методист, в.о. завідувача відцілу доіпкільно.і. та
Богданівна початково.і. освіти ТОКІШО

Смільська Нат" директор Теребовлянського ІРЦ
Богданівна

Калита Надія вчитель початкових класів ПідволочиськоЇ ЗОШ
Володимирівна І-ІП  ступенів  Підволочисько.і.  селиііщо.і. ради,

спеціаліст вищо.і. категорі.і., "учитель-методист".

Березіцька Наталія вчитель початкових класів Комунального
Степанівна закладу Великоберезовицька ЗОШ І-ІІІ

ступенів Тернопільського району, спеціаліст
вищо.і. категоріЇ, "учитель-методист"

с_клад курі
обласного туру ВсеукраЇнського конкурсу «Учитель року-2019»

у номінац]і «Захі[ст Вітчизни»

Брославський Володимир начальник      відділу      у      справах      молоді,
ЛЮбОМИРОВИЧ Тернопільського   національного   педагогічного

університету     імені     Володимира     Гнатюка,
кандидат   історичних   наук,   доцент,   учасник
АТО; голова журі (за згодою)

Сивирин Микола провіднии                  спеціаліст                  сектору
Анатолійович псжофізіолоіічних     досліджень     «ПОлііраф»

центру    спеціально.і.    підготовки    юридичного
факультету     Тернопільського     національного
економічного          університету,          кандидат
історичних наук; учасник АТО

Фандалюк Василь іванович учитель       «Захисгу       Вітчизни»,       заступник
диреіпора  Почапинсько.і.   ЗОШ   І-ІП   ступенів
Тернопільського    району,     спеціаліел    вищо.і.
категорі.і.,        «старший        вчитель»,        голова



методичного    об'єднання    учителів    «Зашс'гу
віт"ни»

Гармідер Володимир учитель захисту Вітчизни ЗОШ І-Ш ступенів
Леонідович № 1 м.Зборів, спеціаліст вищо.і. категорі.і.,

«учитель-методист», голова методичного
об'єднання учителів «Захисту Вітчизни»

Гелета Зіновій Степанович методист «Захисту Вітчизни» методичного
кабінету відділу освіти СкалатськоЇ місько.і. ради



додаток 4
до наказу управління освіти і науки

облдержадміністраці.і.
відС7L2±.l1.2018р.№#

Інформація про підсумКи проведені]я першого туру
всеукраЇнськогоконкурсу«Учительроку-2019»

Jч9 Номінація Кількість Прізвище, ім'я. по мобhьнийтслефон
п/п учасників батькові перемоф,

ПеРШОГО ТУРУ місце роботи, посада е-mаіlперемощ

1 Географія

2 Основиздоров'я

3 ЗахистВітчизни

4 Французькамова

5 ВчительіНКЛЮЗИВНОГОкласу

Подання
на учаснііків другого туру всеукраЇнського конкурсу

«Учитель року -2019»

J№п/п Прізвшце, ім'я, по батькові посада назва Місце, зайняте
ііавчшьного в

замаду І турі



додаток 5
до наказу управління  освіти і науки

облдержадміністраці.і.
від й.11.2018 р. № . .` t .ґ

Перелік матеріалів учасника обласного туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019»

у номінації «Вчuтель інклюзu,вного класу», «Географія», «З"uст
Вітчuзнu», «Основu здоров'я», «Фращузька мова»

>  подання на учасників другого туру і3 зазначенням прізвища, ім'я, по
батькові, посади та місця роботи;

> висновок    міського    файонного/ОТГ)    методичного    об'єднання,
іпкільного    (д7ія    педагогічних    працівників    закладів    обласного
підпорядкуванш)   кро  педагогічну та методичну діяльніс'гь  вчителя
(обсяг - до 2 сторінок);

>  інформаційну картку конкурсаігга із урахуванням змін, що відбулись у
педагогічній  та методичній  діягіьності  вчителя  від  початку  першого
туру;

>  портретне фото у фоЬматі JРG.

Внмош " рекомендаі[П щодо офорщіення матеріалів учасника
обjтасного туру всеукраЇнського конкурсу «Учнтель року -2019»

Інформаційна картка *
учасникавсеукраЇнсьkогоконкурсу«Учительроку-2019»

у номінаці`1. «

Прізвище ім'я  по батькові.``. .`,посада

Місце    роботи    (найменування
закгіаду освіти відповідно до статуіу
Осві"    (найменуванш    зашаду
вищоЇ.._ освіти,      рік      закінчення
навчання
Самоосвіта (за осmнні 3 роки)
Заі"ьний стаж роботи
Педагогічний стж
Стаж    роботи     у    даному
закладі освіти
Кваліфікаційна категорія



Педаг`огічне                  звання
(за наявності)
Науковий                   ступінь
(за наявності)
Посилання     на     інтернет-
ресурси,  де  ви  представлені
(за наявності)
Посилання на відеорезюме* *
Педагопчне кредо

Педагогічний портрет
(обсяг - до двох сторінок)

Виконується  у  довільній  формі.  Бажано  висвітли"  такі  піпання:  у  чому  поляmє  Ваша
пед8гогічна ідея/новщія/розробка; які інноваційні освітні іракпіки Ви зас.юсовуєте; що би
Ви змінигіи або вже змінили в орішізаці.і' освітнього процеюу; чого крапієіе навчи"ся; які
Ваші інгереси, захоіт7іення?

* Формат інформаційноЇ каргки не змішовати
** для учасників третього туру



додаток 6
до наказу управління  освіти і науки

облдержадміністраціЇ
від Щ€L.1 1.2018 р. № j2±і

"ови
проведення другого (обласною) туру

всеукраЇнського конкурсу
«Учитещ року-2019»

1.  ВсеукраЇнський  конкурс  «Учитель  року  -2019»  (далі  -конкурс)
проводиться  на  виконання  Указу  ІТрезидента  УкраЇҐіи  від  29  чкрвня  1995
року № 489  «Цро  всеукраЇнський  конкурс  «Учитель року»,  відповідно до
ПОложення  про  всеукраЇнський  конкурс  «Учитель  року»,  затвфдженого
постановою  Кабіне'іу  Міністрів  УкраЇни  від  11  серпня  1995  р.  № 638  0r
редакціЇ постанови Кабінету Міністрів УкраЇни від 16 травня 2018 р. № 370),
наказу  Мністерства  освіти  і  науки  УкраЇни  від  о7.062018  № 603  «Цро
проведення всеукраЇІіського конкурсу «Учитель року -2019» у номінаціж:
«Вчитель  інклюзивного  класу»,  «Географія»,  «Захист  Вітчизни»,  «Основи
здоров'я», «Французька мова».

2.  Мовою  конкурсу. є  державна  мова.  допускається  використання
іноземноЇ мови у номінаціЇ «Фрашрвька мова».

3.  Участь  педагогічних  працівників. закладів  загальноЇ  середньоЇ  та
професійноЇ   (професійно-технічноЇ)   освіти   у   конкурсі   здійснює'іься   на
добровільних    засадах.    Викладачі    закладів    професійноЇ    (професійно-
технічноЇ) освіти беруть участь у конкурсі на загальних умовах.

У номінаціЇЇ «Вчитель інкгіюзивного класу» беруть учас'іь учителі, які
працюють у початіювих класах з інк7іюзивним навчанням.

У номінаціЇ «Захист Вітчизни» бкруш участь учителі, які викладаю'іь
предмет для юнаків.

4.  для  участі  у  першому  турі  конкурсу  педагогічним  працівникам
необхідно:

у  період  з  17  вересня  до  15  жовтня  2018  року  зареєс'іруватися  на
офіційній     с'юріщі     конкурсу     у     розділі     «Реєскрація     учасників»
фttDsі7Гmоh.gоv.uа/uа/osvіtа/zаааlпа-sегеdпvа-оsvіtа/kопkuгs-uсhіtеl-
гоku^ісhіtеl-юku20l9/геvеstгасіvа-uсhаsпіkіv);

подати організаційному комітетові першого туру інфррмаційну .картку
(додаток 5).

5.  Організаційні комітети пфшого туру конкурсу до |4 ґрудня 2018
року подаю'іь організаційному комітету другого туру такі документи:



>  подання` на учасників другого туру і3 зазначенням прізвища, ім'я, по
батькові, посади та місця роботи;

> висновок    міського    файонного/ОТГ)    методичного    об'єднання,
шкільного    (для    педагогічних    крацівників    закладів    обласного
підпорядкування)   про  педаюгічну та методичну діяльність  вчителя
(обсяг - до 2 сторінок);

>  інформаційну картку конкурсанта із урахуванням змін, що відбулись у
педагогічній  та методичній  діяльності  вчителя  від  початку  першого
туру;

> пор'іретне фото у форматі JРG' .

6. Організаційний комітет другого туру конкурсу  до о5 березня 2019
року повинен надіслати цеіггральному організаційному комітетові конкурсу
подання  на  учасників  третього  туру  і3  зазначенням  прізвища,  ім'я,  по
батькові, посади та місця роботи (на поштову адресу інститугу модернізаці.і.
змісту  освіти:  вул.  Митрополита  Василя  Липківською,  буд.  36,  каб.  404,
м. Ки.і.в, 03035 з поміткою «Конкурс «Учитель року» та на електронну адресу

1  гоku ukг.Іпеt
7.  Учасники третьою туру конкурсу мають до о5  березня 2019 року

надіслати на елеккронну адресу е1  гоku ukг.пеt:
інформаційну картку у форматі МісгоsoR Wогd із врахуванням змін, що

відбулись у педагогічній та методичній діял.ьності від початку першого туру
конкурсу (додаток 5);

посилання на відеорезюме (до 5 хвилин, орієнтовний план додається);
пор'іретне фото у форматі TРG.
У темі повідомлення зазначає'гь6я номінація, наприклад, <d-еографія»; у

назвах  файлів  обов'язково  вказуються  номінація  та  прізвище,  наприклад,
<d`еографія_Полум'яненко».

8.   На  всіх  турах  конкурсу  проводяться  такі  виііробування  (опис
додається):

номінація «Вчитель інк7іюзивного класу» - «Методичний практикум»,
«Пракгична   робота»,   «Проект»,   «Тестування   з   фахово.і.   майстерності»,
«урок»;

номінація  <dТеоірафія»  -  «дослідження»,  «Методичний  практикум»,
«Пракгична робота», «Тестування з фахово.і. майстерності», «Урок»;

номінація «Захист Вітчизни» - «Методичний практикум», «Пракгична
робота», «Проекі», «Тестування з фахово.і. майстерності», «Урок»;         .

номінація «Основи здоров'я» - «Методичний пракгикум», «Пракіична
робота», «Проекг», «Тестування з фахово.і. майстерності», «УРок»;

номінація «Французька мова» - «Методичний практикум», «Пракгична
робота», «Проекг», «Тестування з фахово.і. майстерності», «Ур0к».



9. На першому турі конкурсу можуть проводитися додаткові конкурсні
вищ»обування. Перший і другий тури конкурсу можуть проводи"ся в один
або два (відбірковий та фінальний) етапи.

10. У П (обласному) турі Конкурсу беруть участь переможці першого
туру.

1 1. др)"й (обласний) тур Конкурсу проводиться в очній формі.
12.  На другому турі  конкурсні  випробування розподіляються  таим

чином:
на  відбірковому  е"іі  в  номінаціях  tОчитель  інклюзивного  класу»,

«Захист  Вітчизни»,  «Основи  здорор'я»,  «Французька  мова>>  -  «Практична
робота» (40 балів), «Тестування з фахово.і. майстерності» (20 балів);

на   відбірковому   етапі   в   номінаці.і.   «Географія»   -   «Методичний
крактикум» (40 балів), «Тестування з фахово.і. майстерності» (20 балів);

на  фінальному  етапі  в  номінаціж  td3читель  інклюзивного  класу»,
«Захист  Вітчизни»,  «Основи  здоров'я»,  «Французька  мова»  провошься
конкурсні випробування «Методичний практикум» (40 балів), «Прожг» (40
балів), «Урок» (60 балів);

у    номінаціЇ    <d-еоірафія»    -    «Пракгиша    робота»    (40    балів),
«дослідження» (40 балів), «Урок» (60 балів).

13. Голова та члени ф.ахових журі КОнкурсу забезпечують секретнісіь
завдань конкурсних випробувань до моменту Їх оприлюднення.

14. Оцінювання  конкурсних  викробувань  другого  (обласного)  туру
конкурсу.

14.1.    Оцінювання    здійснюється    за    критеріями,    затверджениш
відповідним оргкомітетом.

14.2.  ОціЕіювання  здійснюється  особисто  кожним  членом  фахового
журі,  який  вносить  бали  до  оціночного  листа,  підписує  та  здає  його
секретарю журі одразу після закінченш кожним конкурсантом відповідного
КОНкуРСНОГО ВИкробУВаННЯ.

14.3.  Не  допускається  обговорення  членами  фахових  журі  виступів
учасників під час проведення та оцінювання конкурсного викробуванн.

15. для участі у фінальному етапі другого (обласного) туру Конкурсу у
кожій номінаці.і. визначається 5 конкурсантів, які набрали більшу кількіс'іь
балів у конкурсних викробуваннях відбіркового етапу.

У   вйпадку   однаково.і.   кількості   балів   перевага   надається   'гому
учасникові,  який  має  вищий  бал  за конкурсне  випробування  «Пракгична
робота»/ «Методичний практикум».

Бали,    набрані    учасниками    на    відбірковому    етапі    Конкурсу,
анулюються.

16. За заmльною кількіс'ію балів конкурсних випробувань фінаjіьного
еігапу членами фахового журі у кожній номінаці.і. визначається пфеможець .



У  випадку  однаково.і. кількості  балів  переваm  наданься  тому  учасникові,
який має виіций бал за конкурсне виііробування «Урок».

17. Рішення журі кожного туру конкурсу оформляються щ)отоколами,
які підписують голова та секретар журі.

18.  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.

Результати оцінювання конкурсних викробувань доводяіься до відома
учасників кожного конкурсного дня.

19. Зведені відомості кожного конкурсного випробування, рейтингові
листи підписуються всіма присутніми членами журі й у сканованому вигляді
розмііцуються на відповідних офіційних веб-сайтах.

20. Громадське спостереження.
20.1.  З  метою  формування  незалежного  уявлення  про  хід  другого

(обласного)  туру КОнкурсу можгіива присутність представників іромадських
орmнізацій, засобів масово.і. інформаці.і. (далі - Спостерігачі).

20.2.  Спостеріmчі  мають  попфедньо  повідомити  орішізаторів  та
зареєс'груватися в оргкомітеті відповідно.і. номінаці.і..

20.3. Під час конкурсііих випробувань та процесу оцінювання в одному
приміщенні  можуть  бути  присутніми  не  більше  двох  представників  від
громадських орішізацій і двох - від засобів масово.і. інформаці.і..

20.4.   Спостерігачі   не   можуть   чинити   вплив   на   перебіг  другого
(обласного) туру Конкурсу та його результати, перешкоджати кроведенню
Конкурсу, відволікати учасників.та членів фахових журі тощо.

20.5.   Висновок  щ]о  перебіг  hугого  (обласного)     туру  Конкурсу
Спостерігачі мають довести до орmнізаторів у письмовій формі.

21.   Члени   відповідних   орпомітетів   та   фахових   журі   Конкурсу
сприяють Спостеріmчам у здійсненні .і.хніх повноважень.

Конкурсні випробування
другого (Обласного) туру всеукраЇнського конкурсу

«Учитель року -2019»

Номінація <dЗчите.гіь інклюзивною класу»

Конкурсне випробування «Методичний практикум»
Мета:   Оціішти   вміння   конкурсантів   визначати   рівень   організаці.і.

освітнього процесу в інк7іюзивних класах закладів загально.і. середньо.і. освіти.
Формат: аналіз відеозапису уроку в інклюзивному к]іасі.



Аналі3 здійсЕпоється відповідно до форми спостереження за кракіикою
вчителя в інклюзивному класі та передбачає оцінювання: ЕваємодіЇ учасників
освішього     ііроцесу     (вчитель-учень,     вчитель-асистент,     учень-учень);
ефеісіивності  та  доцільності  методів  і  прийомів  роботи;  інтеграціЇ  змісту
навчального
дітей тощо.

матеріалу;  урахування особливостей психофізичного розвиіку

Відеозапис  уроку  переглядає'іься   всіма  конкурсантами  одночасно;
виконання  завдання  (з  можливіс'гю  повторного  переглщу  відеозапису)
здійсіюєіься  протягом  1  години  на  комп'ютері;  для  оцінювання  роботи
шифруються.

Оцінюється:    уміння    конкурсаіп.а    визначати    рівень    орішізаціЇ
освітнього   процесу   в   інклюзивному   класі;   обірунтованість   позиці.і.  та
лаконічність відповіді.

Конкурсне випробування «Практична робота»
Мета:   оцінити   вмінш  конкурсантів   обирати   оптимальні   методи,

прийоми, способи m засоби організаці.і. освітнього процесу в інклюзивному
класі.

Формат:   адаптація/модифікація   навчальних   завдань   для   дітей   з
порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, інтелекту, мовлення.

Кейс конкурсного викробування (клас, предмет, тема уроку, навчальні
завдання)  визначається  ішіяхом  жеребкування;  тривалість  підготовки  -  1
година; триваліс'іь вис'гупу - до 1 5 хвилин, відповіді на запитання журі - до 5
хвІ-.

Оцінюється: доцільніс`іь та оптимальність обраних методів, прийомів,
способів  та  засобів;   урахування  особливЬстей  психофізичного  розвитку
дітей.

КОнкурсне випробування «Проекг»
Мета:    оцінити   вміння   конкурсантів   проектувати   дослідницько-

пошукову дішьність.
Формат : розроблення проекту.
Проблеми для розроблення проектів визначаються журі з урахуванням•і.х актуальності та значимості й розподіляються серед конкурсантів іпляхом

жеребкрrвання;    тема    проекту    визначааься    конкурсантом;    тривалість
підготовюі - 2 години; триваліс'іь презентаці.і. - до 20 хвилин, відповіді на
запитання журі -до 5 хвилин.

Q.цішрється: дотримання с'ірукгури проекту, доцільність використання
методів і іасобів; урахування особливостей психофізичного розвитку дітей з
особливими  освітніми  потребами;  відповідніс'іь  між  змістом  діяльності
учасників  проекту,  очікуваними  продукгами  і  результатами;  педапогічна
цінність щ]оекгу та його щ]акгична значущість.

Конкурсне випробування «Тестування з фахово.і. майстерності»
Мета: оцінити теоретичні знання конкурсантів.



Формат:    комп'ютерне    тестування;    питання    розподіляються    у
співвідношенні: 75% від загально.і. кількості -основи інклюзивного навчання,
25% - загальна педагоііка m психолоіія; корекційна педагогіка та спеціаjіьна
психолоhя  у  межах,   необхідних  для   організаціЇ  освітнього  процесу  в
інклюзивних класах закладів загально.і. середньо.і. освіти.

Тес`іи  можуть  містити  завдання  з   вибором   одніє.і.  або  декількох
відповідей    і3    запропонованих,    встановлення    відповідності    лоіічно-
пов'язанж пар, встановлення правильно.і. послідовності, відкриті завдання з
КОРОТКОЮ ВідПОВідЩ.

Конкурсне випробування «Урок»
Мета:  оцінити  педагогічну  майстерніс.іь  конкурсантів  з  організаці.і.

освітньою процесу в інклюзивному класі.
Формат:   проведення   уроку   в   початкових   класах   з   інклюзивним

навчаJ-.
Кейс    конкурсного    випробування    (клас,    предмет,    тема    уроку)

визначається окремо для кожного конкурсанта шляхом жеребкування.
Оцінюється:  володіння  методиками  роботи  в  інк7позивному  кгіасі;

науковість, творчий підхід; встановлення ефективних способів комунікаці.і.;
забезпечення акгивно.і. діяльності усіх дітей, у тому числі дітей з особливими
освітніми потребами; резуль"тивність та пракгична доцільність; крофесійні
якості вчителя.

Номінація <d`еографія»

Конкурсне випробування «дослідження»
Мета:    оцінити   вміння   конкурсантів   проектувати   дослідницько-

пошукову діяльність учнів.
Формат:  розроблення  про-грами дослідження  відповідно  до  тематик,

передбачених начальною програмою.
Тематиkа дослідження визначається шляхом жеребкування; тривалість

підготовки - 2 години; триваліс'іь презентаці.і. - до 20 хвилин; відповіді на
запигання журі - до 5 хвилин.

Оцінюється: доцільність використання ме'годів і засобів; відповідність
між темою, метою, завданнями дослідження; логічність визначення завдань,
структури  дослідження,   очікуваних  продуктів  і  результатів;   педагогічна
цінність дослідження.

Конкурсне випробування «Методичний практикум»
Мета:  оцінити  методичну  майстерність  конкурсанта,  його  вміння

використовувати сучасні підходи у компетентнісному полі Ново.і. украЇ.нсько.і.
шоли.

ФОрмат:   іц]оведення   фра"еіпу   уроку   та   демонсфація   методів,
прийомів, способів, засобів, форм діяльності (за вибором конкурсанта), що
спрямовані на формування геоірафічно.і' ко.мпетентності уч.нівг.



Тема    уроку    визначає'гься    для    кожноі`о    конкурсанга    ш7іяхом
жеребкування; триваліс`іь підготовки  -  1 година; триваліс'іь виступу -до 15
хвилин, відповіді на запитання журі - до 5 хвилин.

Оцінюєіься:    методична    компетентність;    спрямованість    обрашж
методів, форм, способів, засобів, прийомів роботи на формування к7іючових
та   предмфнж   компетентностей,   3oкрема   геоірафічно.і.,   .і.х   доцільність;
реалізація   наскрізних   змістових   ліній,   взаємодія   учасників   освітнього
процесу.

Конкурсне випробування «Пракіична робота»
Мета:  оцінити  вміння  конкУрсантів  використовувати  картоірафічні

джерела інформаці.і. (топоірафічні, загальногеоірафічні, тематичні карти).
Формат:  підбір  картографічного  матеріалу  за  темою  та  проведення

географічного дослідження (пояснення й оцінювання географічних процесів і
явищ з використашям паперових та електронних джерел).

Тема  дослідження  визначається  для  кожною  конкурсанта  ішляхом
жеребкування; виконання завдання здійсшоється на комп'ютері протягом 2
годин, для оцінювання роботи іііифруються.

Оцінюється:  уміння  підбирати  картоґрафічний  матеріал  за  темою
дослідження, аналізувати його та робити висновки.

КОнкурсне випробування «Тестування з фахово.і' майстерності»
Мета: оціниіи теоретичні знання конкурсантів.
ФОрмат:    комп'ютерне    тестування;    питання    розподіляються    у

співвідношенні:  75%  від  загально.і.  кількості  -  предмет  і  методика  його
викладання, 25% - психолоіія й педагогіка.

Тести   можуть  містити  завдання  з   вибором   одніє.і.  або  декількох
відповідей    і3    запропонованих,    встановлення    відповідності    логічно-
пов'язаних пар, встановлення правильно.і. послідовності, відкриті завдання з
КОРОТКОЮ ВідПОВіддо.

Конкурсне випробування «Урок»
Мета: оцінити педагогічну майстерність конкурсанта.
Формат: урок тривалістю 45 хвилин.
Теми  конкурсних  уроків  обираються  фаховим  журі  з  усіє.і.  чинно.і.

навчально.і. програми; розподіл тем серед конкурсантів здійсшоється шляхом
жеребкуmння.

ОҐіінЬється:  знання предмеііа, мgгодична компетентність, науковість,
творчий підхід; спрямованіс`гь на формування цілісності знань, предме'піих
та ключових компетенгностей,  цінност\ей  і  ставлень;  реалізація  наскрізних
змістових ліній, результативність та пракгична доцільність, проф есійні.якості
вчителя.



Номінація <dахист Вітчизни»

Конкурсне випробування «Методичний практикум»
Мета:  оцінити  методичну  майстерність  конкурсанта,  його  вміння

використовувати сучасні підходи у компетентнісному полі Ново.і. украЇнсько.і.
школи.

Формат: розроблення плану-конспекту фра"енту уроку з пояснення
новоЇ теми та підготовка мультимедійно.і. црезен.mці.і. до нього.

Тема  уроку  обирається  шляхом  жфебкування;  виконання  завданш
здійснюється щ]отяіюм 2 юдин; для оцінювання роботи шифруються.

ОціЕпоється:    методична    компетентність;    спрямованіс'іь    обраних
методів, форм, способів, засобів, крийомів роботи на формуванш ключови
та   предметних   компетентностей,   .і.х   доцільність;   реалізація   наскрізнж
змістовж ліній; урахування сучасних тенденцій розвитку військово.і. справи.

Конкурсне випробування «Пракгична робота»
Мета: оцінити вміння конкурсантів організовувати виконання учшми

практичних завдань у межах навчальноЇ проірами.
Формат: проведення фрагмеіпу уроку з виконання прийомів стройово.і.,

такгитшо.і.,   вогнево.і.   підг`отовки;   основ   цивільного   захисту;   домедично.і.
допомоіи.

Тема    уроку    обирається    для    кожного     конкурсанта    іпляхом
жеребкування; тривалість підютовки -1  година; тривалість вис'іуцу -до 15
хвилин, відповіді на запитання журі - до 5 хвилин.

Оцінюєгься: володіння методикою навчання; мотивація та акгивізація
навчально.і. діяльності  учнів;  викорис'гання  сценарі.і.в типових  ситуацій,  що
мощrть виникнути під час ведення. бойових дій, надзвичайни ситуацій та ін.;
дотримання статутів Збройних Сил Украі.ни в межах навчальноЇ проірами
предмета «Захист Вітчизни»; вол-одіння військовою термінологією.

Конкурсне випробування «Проекг»
Мета:    оцінити    вміння   конкурсантів    проектувати   дослідницько-

пошукову діяльність ,
Формат: розроблення проекту.
Проблеми для розроблення кроектів визначаються журі з урахуваншм

•і.х акіуальності та значимості й розподіляються серед конкурсантів іп]іяхом

жеребкування;    тема    проекту    визначається    конкурсантом;    тривалість
підгото-Ь-ки L 2 юдини; кривалість презентаці.і. - до 20 хвилин, відцовіді на
запитання журі - до 5 хвилин.

Оцінюєгься: до`іримання структури проекту; доцільність використішня
методів  і  засобів;  відповідність  між змістом діяльності  учасників проекту,
Очікуваними  продукгами  і  результатами;  педагогічна  цінність  проекгу  та
його праісгична значущість.

Конкурсне випробування «Тестуваніія з фахово.і. майстЄрності»



Мета: оцінити теорє"чні знання конкурсантів.
Формат:    комп'ютерне    тестування;    питання    розподіляються    у

співвідношенні:  75%  від  загально.і.  кількості  -  кредмет  і  методика  його
викладання, 25% - психологія й педагогіка.

Тес'ги   можуть  містити  завдання  з  вибором  одніє.і.  або  декількох
відповідей    і3    запропонованих,    встановлення    відповідності    логічно-
пов'язани пар, встаноішення правильно.і. послідовності, відкриті завдання з
короткою відповіддо.

Конкурсне викробування «Урок»
Мета : оцінити педагогічну майстерніс'іь конкурсанта.
Формат: урок триваліс'ію 45 хвилин.
Теми  конкурсних  уроків  обираються  фаховим  журі  з  усіє.і.  чинно.і.

навчальноЇ проrрами; розподіл тем серед конкурсантів здійснюється іп]mом
жеребкування.

Оцінюєіься:  знання ікредмета, методична компетентність, науковість,
творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметнж
та ключових компетентностей,  цінностей  і  ставгіень;  реалізація  наскрізнж
змістових ліній, результативність m пракпічна доцільність, професійні якості
вчителя.

НОмінація «Основи здоров'я»

Конкурсне випробування «Методичний практикум»
Мета:  оцінити  методичну  майстерність  конкурсанта,  його  вміш

використовувати сучасні підходй у компетентнісному полі НовоЇ украЇнсько.і.
Іпколи.

Формат:   розроблення   плану-конспекту  уроку  у   формі   соціально-
просвітницького тренінгу.

Проблема   для   розроблення   плану-конспекту   обирається   шляхом
жеребкування;  клас,  тема  уроку  визначаю'гься  конкурсантом;  виконання
завдання  здійснюється  протягом  2  годин  на  комп'ютері;  д7ія  оцінювання
роботи шифруються.

Оцінює'іься:   методична   компетентність;   урахування   особливостей

::Ц*=б::-Гз=§:[ГFЕКоОмТвFоебНіНиЩіаСFоЯЬМіШші:Ьjс:Рч=жМmq#Ві&О#;
компетентностей, .і.х доцільність; реалізація наскрізних змістових ліній.

Конкурсне вищ]обування «Практична робота»
Мета: оцінити уміння конкурсантів орішізовувати акгивну взаємодію

учнів.
Формат: проведення фра"енту уроку з використанням інтерактивних

методів.



Тема    уроку    визначаєгься    для    кожною    конкурсанта    шляхом
жеребкування; тривалісіь підгоґговки - 1 іюдина; тривалість виступу -до 15
хвилин, відповіді на запитання журі -до 5 хвилин.

Оціііюється:    володіння   інтеракгивними   методами,   спрямованість
обраних методів на формування ключових та предме'іних компетентностей,
зокрема здоров'язберекувально.і., цінностей та ставлень; доцільність обраних
методів;   урахування   вікових   особливостей   учнів,   взаємодія   учасників
освітнього процесу.

КОнкурсне випробування «Проект»
Ме'га:    оцінити    вміння   конкурсантів    проектувати   дослідницько-

пошукову діяльність.
Формат : розроблення проекту.
Проблеми для розроблення проектів визначаються журі з урахуванням•і.х акгуальності та значимості й розподіляються серед конкурсантів шляхом

жеребкування;    тема    проекту    визначається    конкурсантом;    триваліс'іь
підготовки - 2 години; тривалість презентаці.і. - до 20 хвилин, відповіді на
запитання журі - до 5 хвилин.

Оцінюється: дотримання с'іруктури проекту, доцільність використання
методів і  засобів;  відповідність між змістом діяльності  учасників  проекту,
очікуваними  продуктами  і  результатами;  педагогічна  цінність  проекту  та
його практична значуіцість. .

Конкур сне випробування «Тестування з фахово.і. майстерності»
Мета: оцінити теоретичні знання конкурсантів.
Формат:    комп'ютерне    тестування;    питання    розподіляються    у

співвідношенні:  75%  від  загально.і.  кількості  -  кредмет  і  методика  його
викладання, 25% - психолоhя й педаг`огіка.

Тести  мощіть   містити   з'авдання  з   вибором   одніє.і.  або  декількох
відповідей    і3    запропонованих,    встановлення    відповідності    логічно-
пов'язаних пар, вс"новлення правильно.і. послідовності, відкриті завдання з
короткою відповіддо.

Конкурсне випробування «Урок»
Мета : оцінити педагогічну майстерніс.іь конкурсанта.
Формат: урок триваліс'гю 45 хвилин.
Теми  конкурсни  уроків  обираються  фаховим  журі  з  усіє.і.  чинно.і.

навчальнQ.і..проірами; розподіл тем серед конкурсантів здійснюється іпляхом
жеребкуmння.

Оцінюється: знання предмета, методична компетентність, науковість,
творчий підхід; спр"ованість на формування цілісності знань, предметних
та юпочових компетентностей,  цінностей і ставлень; реалізація наскрізних
змістових ліній; результативність та практична доцільність, професійні якості
вч"ля.



Номінащія «Французька мова»

Конкурсне випробування «Методичний пракгикум»
Мета:   оцінити  ме'годичну  майстерність  конкурсанга,  його  вміння

використовувати сучасні підходи у компетентнісному полі Ново.і. украЇнськоЇ
ІІІколи.

Формат: розроблення плану-конспекту уроку.
Тема  уроку  обирається  шляхом  жеребкування;  виконання  завдання

здійснюєіься  протягом  2  годин  на  комп'ютері;  дгія  оцінювання  роботи
піифруються.

Оцінюється:    методична    компетентність;    спрямованіс'іь    обраних
методів, форм, способів, засобів, крийомів роботи на формування ключових
та   предметних   компетентностей,   .k   доцільність;   реалізація   наскрізних
змістови ліній.

Конкурсне випробування «Пракгична робота»
Мета: оцінити вміння конкурсантів орішізовувати спілкування учнів у

межах визначених тем і ситуацій.
Формат: засідання дискусійного кцубу.
Тема   дискусі.і.   визначається   для   кожного    конкурсанта   шляхом

жеребкування; тривалість підютовки - 1  година; тривалість виступу - до 20
хвилин, відповіді на запитацня журі - до 5 хвилин.

Оцінюється: дотримання основних правил ведення дискусі.і., Організація
діяльності  вчителя  та  учнів,  спрямованість  на  розвиток  житгєвих  умінь,
мовна компетентність.

Конкурсне вкробування «Проект»
Мета:    оцінити   вміння   конкурсантів   проектувати   дослідницько-

поіпукову діяльність.
Формат : розроблення проекту.
Проблеми для розроблення проектів визначаються журі з урахуванням•і.х акгуальності та значимості й розподіляються серед конкурсантів шляхом

жеребкування;    тема    проекту    визначається    конкурсантом;    тривалість
підготовки - 2 години; тривалість презентаці.і. - до 20 хвилин, відповіді на
запитання журі - до 5 хвилин.

Оцінюється: дотримання с'груктури проекту, доцільність викорис`mння
методів  і  засобів;  відповідність між змістом діяльності  учасників  проекту,
очікурgщікрі  продуктами  і  результатами;  педагогічна  цінніс'іь  кроекіу  та
його краkіична значущість.

Конкурсне випробування «Тестування з фахово.і. майстерності»
Мета: оцінити теоретичні знання конкурсантів.
Формат:    комп'ютерне    тестування;    питання    розподі]іяються    у

співвідношенні:  75%  від  загально.і.  кількості  -  предмет  і  методика  його
викладання, 25% -психологія й педагогіка.



Тести  можуть   містити  завдання  з   вибором   одніє.і.  або  декількох
відповідей    і3    закропонованих,    встановлеш    відповідцості    логічно-
пов'язаних пар, встаноішенш щ>авильноЇ послідовності, відкриті завдання З
КОРОТКОЮ ВідПОВіддО.

КОнкурсне випробування «Урок»
Мета: оцішіи педагогічну майстерність конкурсанта.
Формат: урок тривалістю 45 хвилин.
Теми  конкурснж  уроків  обираються  фаховим  журі  з  усіє.і.  чинно.і.

навчальноЇ проірами; розподіл тем серед конкурсантів здійснюється іп]іяхом
жеребкування.
Оцііюєіься:   знання   предмеіа,   методична   компетентність,   науковість,
творчий підхід; спрямованісіь на формуванш цілісності знань, кредметни
та ключових компетентностей,  цінностей і ставлень; реалізація наскрізнж
змістовжліній;результативнісгьтакракгичнадоцільність,професійніякості
вчителя.


