
  
    



НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 
 • Наказ Президента України «Про всеукраїнський конкурс «Учитель 

року» (від 29.06.1995 № 489 ). 

• Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 
серпня 1995 р. № 638 зі змінами до Положення, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України (від 16.05.2018  № 370). 

• Наказ Міністерства освіти і науки України «Про проведення 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року–2019» (від 07.06.2018 № 
603). 

• Інформаційний лист МОН України «Про умови та порядок 
проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019»» (від 
31.08.2018  № 1/9-524). 

• Наказ ДОН ЗОДА «Про організацію та проведення всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року» у 2018-2019 навчальному році у 
Запорізькій області (від 27.09.2018  № 575). 

   

      



НОМІНАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
«УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2019» 

• «Вчитель інклюзивного класу» 

• «Географія» 

• «Захист Вітчизни» 

• «Основи здоров’я» 

• «Французька мова» 

 



УКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС  
«УЧИТЕЛЬ РОКУ-2019»  ПРОВОДИТЬСЯ 

• І тур (зональний) – листопад-грудень 
2018 року 

• ІІ тур – обласний: 
• заочний етап − грудень 2018 року-січень 

2019 року; 

• відбірковий етап – січень-лютий 2019 року; 

• очний етап − лютий-березень 2019 року. 

• ІІІ (заключний) тур:  
• Представлення учасників з 5 березня 2019 

року 

 



УЧАСНИКИ 

До участі у конкурсі допускаються: 

• громадяни України,  

• педагогічні працівники загальноосвітніх 

навчальних закладів за основним місцем 

роботи (не сумісники!), 

• які мають стаж педагогічної роботи  

не менше ТРЬОХ років; 

• ті, хто пройшов реєстрацію на офіційній 

сторінці Конкурсу. 

 



НА УЧАСТЬ У ЗОНАЛЬНОМУ 
ТУРІ 

за умови електронної реєстрації до 

24.10.2018 у міськуо надаються 

друковані матеріали учасників: 

o «ЗАЯВА», «ЗГОДА» 

o «ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА» 
 



ЗАЯВА 

 



ЗГОДА 

 



 



КОНКУРСНІ ВИПРОБУВАННЯ 

o  «Методичний  практикум» 

o «Практична  робота» 

o «Урок» 

o «Тестування з фахової майстерності» 

o «Проект» («Дослідження» у номінації 

«Географія»)                                                                                  

 



ПЕРЕМОЖЦЯМИ КОНКУРСУ СТАНУТЬ 
УЧАСНИКИ 

• які відповідно до рейтингового списку, 
набрали найбільшу кількість балів і 
посіли більше призових місць у різних 
конкурсних випробуваннях заочного, 
відбіркового та підсумкового етапів; 

• пройшли всі конкурсні випробування; 
• у випадку однакової кількості балів за 

результатами випробувань перевага 
надається тому учаснику, який має 
вищий бал за конкурсне випробування 
«Відкритий урок». 

 





 



 



 



 



 



 

https://docs.google.com/presentation/d/1iqnUJTT0krflIwGO_u8ebqUvxo-HWtcDFhko2F6g2Bw/edit


 



ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ  
ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

Номінація Мета:  Формат:  

«Вчитель 

інклюзивного 
класу» 

оцінити вміння конкурсантів обирати оптимальні 

методи, прийоми, способи та засоби організації 

освітнього процесу в інклюзивному класі.  

адаптація/модифікація навчальних завдань для 

дітей з порушеннями зору, слуху, опорно-

рухового апарату, інтелекту, мовлення 

«Французька мова» оцінити вміння конкурсантів організовувати 

спілкування учнів у межах визначених тем і 

ситуацій. 

засідання дискусійного клубу.  

 
 

«Основи здоров’я» оцінити уміння конкурсантів організовувати активну 

взаємодію учнів. 
проведення фрагменту уроку з використанням 

інтерактивних методів 

«Географія» оцінити вміння конкурсантів використовувати 

картографічні джерела інформації 
підбір картографічного матеріалу за темою та 

проведення географічного дослідження 

«Захист Вітчизни» оцінити вміння конкурсантів організовувати 

виконання учнями практичних завдань у межах 

навчальної програми. 

проведення фрагменту уроку з виконання 

прийомів стройової, тактичної, вогневої 

підготовки; основ цивільного захисту; домедичної 

допомоги. 



• Тестова контрольна робота 

(до складу тесту входитиме 40 питань, з них: 10 
питань з педагогіки та психології, 30 − з фахової 
сфери; час проведення тесту 40 хвилин). 

• Практична робота з фахового предмета  

(передбачає розробку та презентацію вчителем за 
певний час методичних матеріалів для реалізації 
різних практичних завдань у межах навчального 
предмета).  

 
 



ТИПИ ПИТАНЬ НА ТЕСТУВАННІ 

• завдання з вибором однієї відповіді; 

• завдання з вибором декількох відповідей із 
запропонованих; 

• встановлення відповідності логічно-
пов’язаних пар; 

• встановлення правильної послідовності;  

• відкриті завдання з короткою відповіддю. 

 



Особливості організаційно-методичного 
супроводу конкурсу у Запорізькій області 

Захід Термін 

Формування зональних оргкомітетів для проведення першого 

(зонального) туру Конкурсу. 
з 22.10 по 31.102018 р. 

Розроблення й затвердження програми проведення обласного 

туру Конкурсу 
до 31.10.2018 р. 

Проведення організаційно-методичної наради з 

представниками фахових журі Конкурсу 
28.11.2018 р. 

Зібрання звітів про проведення зонального туру та матеріалів 

учасників заочного етапу обласного туру Конкурсу  
10-18.12. 2018 р. 

Оцінювання представлених матеріалів на заочний етап 

обласного туру Конкурсу  
8.01.2019-15.01. 2019 р. 

Проведення відбіркового етапу обласного туру  31.01-01.02.2019 р. 

Проведення очного етапу обласного туру Конкурсу  26.02.-28.02.2019 р. 



Висвітлення перебігу конкурсу  
в Інтернет-просторі 

 



 



УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДРУГОГО 

(ОБЛАСНОГО) ТУРУ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ  
“УЧИТЕЛЬ РОКУ-2019” 

 
 



Обласний заочний етап Конкурсу 
 • Реєстрація учасників обласного туру: 

– до 18 грудня 2018 року . 

Матеріали надаються  
•  

 
 
 

У паперовому вигляді В електронному 

вигляді 

Поштова адреса:  
КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(вул. Незалежної  України, б.57А, каб. 45, 

м.Запоріжжя, 69005;  
 
відповідальна − методист методичного 

відділу  
Таїсія Григорівна Верозубова  
(тел. (061)236-30-93); 

найближче відділення Нової пошти ‒ №4) 

vr.zp.obl@gmail.com 
 
Назва файла (англійською 

мовою):  
 
«Прізвище_номінація_анкета».  
 
Наприклад: «Ivanova_ZV_anketa» 
 
«Ivanova_ZV_ІК» 

mailto:vr.zp.obl@gmail.com


ОБЛАСНИЙ ЗАОЧНИЙ ЕТАП ДРУГОГО ТУРУ 
КОНКУРСУ 

• Матеріали учасника у паперовому вигляді: 
• заява учасника другого (обласного) туру 

Конкурсу до оргкомітету про участь у Конкурсі, 
написану власноруч; 

• згода учасника другого (обласного) туру 
Конкурсу на обробку персональних даних; 

• анкета учасника другого (обласного) туру. 

• Лист-представлення учасника за підписом 
керівника органів місцевого самоврядування 
у сфері освіти про педагогічну та методичну 
діяльність учасника другого (обласного) туру 
конкурсу (обсяг – до 2 сторінок). 

 



ОБЛАСНИЙ ЗАОЧНИЙ ЕТАП КОНКУРСУ 
 

• Матеріали в електронному вигляді: 
 
 

• Матеріали розміщені в Інтернет-просторі, доступ до 
яких відкривається учасником за посиланням 
вказаним в анкеті: 

– Відеозапис відкритого уроку. 

– Анотація проведеного уроку. 

• Візитка вчителя (у формі відеорезюме). 

Анкета учасника Інформаційна картка 

учасника 



АНОТАЦІЯ ПРОВЕДЕНОГО УРОКУ 

• Форма представлення (на вибір учасника): 
конспект урока; самоаналіз урока тощо 

• Формат: текстовий документ (ххх.doc xxx.pdf). 
• Обсяг до 5 сторінок. 
• Не оцінюється! 
 
Мета - методичний коментар вчителем  уроку 
загалом і окремих його фрагментів; розкриття 
мети уроку; уточнення авторського задуму і 
суб´єктивної позиції. 

 



Особливості заповнення анкети: 
• Біографічні відомості про учасника. 

• Посилання: 
– на Інтернет-ресурси, де ви представлені (за наявності); 

– на відеорезюме; 

• Педагогічне кредо. 

• Педагогічний портрет (обсяг – до двох сторінок): 
– у чому полягає Ваша педагогічна ідея/новація/розробка;  

– які інноваційні освітні практики Ви застосовуєте;  

– що би Ви змінили або вже змінили в організації 
освітнього процесу;  

– чого прагнете навчитися; які Ваші інтереси, захоплення. 

 



Орієнтовний план відеорезюме 
учасника конкурсу 

• У чому полягає Ваша педагогічна 
ідея/новація/розробка? 

• 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? 

• Чого Ви очікуєте від конкурсу? 

 



ОЦІНЮВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗАОЧНОГО ТУРУ 

• Відеозапис відкритого уроку, 
представленого учасником. 

 



Очний відбірковий етап обласного туру 
 31.01-01.02.2019 року 

• Тестова контрольна робота 
• Практична робота з фахового 

предмета  
 

 



ОЧНИЙ ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП 
26.02.-28.02.2019 РОКУ 

• «Методичний практикум». 

• «Проект» («Дослідження»  

      в номінації «Географія»). 

• «Відкритий урок». 

 



Особливості оцінювання конкурсних 
випробувань на обласному етапі 

Бабко Т. М. Організаційно-методичні засади проведення 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в Запорізькій 
області // Основні орієнтири розвитку системи освіти 
Запорізької області в контексті реалізації Концепції 
Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : 
метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О.В.Варецька ; 
упорядник Т.Г.Вєрозубова; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 
— Частина І. Науково-методичне забезпечення 
діяльності закладів освіти. — Електронний аналог 
друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя 
: СТАТУС, 2018. — С. 145-164. 

 



ВІДЕОЗАПИС  УРОКУ 

Критерії оцінювання: 

•  
Методична компетентність (35 балів) 

•  
Психолого-педагогічна компетентність 

(15 балів) 

•  
Особистісні якості (10 балів) 

 



Результати прояву методичної 
компетентності вчителя на уроці 

 
• вільне володіння 

дидактичними та 
фаховими знаннями, 
навчальним матеріалом 
(75-85 % якості); 

• дотримання архітектоніки 
уроку (75-85 % якості); 

• відповідність методів, 
форм, прийомів роботи, 
засобів навчання 
завданням уроку і змісту 
навчального матеріалу, їх 
оптимальне поєднання 
(70-80 % якості) 

  

 Сильні сторони  Слабкі місця 

•зміст, форми, 

доцільність, 

диференційованість та 

обсяг домашнього 

завдання (5-20 % якості); 

•застосування сучасних 

форм оцінювальної 

діяльності під час уроку 

(20-40 % якості). 



РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЯВУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НА УРОЦІ 

 
• Сильні сторони:                     

науковість та доступність викладання 
навчального матеріалу; встановлення 
контакту з дітьми, організація навчальної 
взаємодії (75-85 % якості) 
• Слабкі місця:           
 індивідуальний та диференційований 
підходи до учнів; урахування фізіологічних і 
психологічних особливостей учнів (20-40 % 
якості). 

 

 



 



 



 



 



 



 



 




