
  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

ІІ (обласного) ТУРУ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2015». 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року - 2015» (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, та 

рішення колегії Міністерства освіти і науки від 26.06.2014 № 4/2-19 у 

номінаціях: «Українська мова та література», «Хімія», «Образотворче 

мистецтво», «Правознавство».  

Конкурс проводиться на добровільних засадах. У ньому беруть участь 

педагогічні  працівники загальноосвітніх навчальних за основним місцем 

роботи – громадяни України, незалежно від одержаної освіти, набутого фаху, 

віку, які мають стаж педагогічної роботи не менше п’яти  років. 

  

Для проведення першого і другого туру утворюються на місцях 

оргкомітети Конкурсу і журі з кожного фаху. 

Склад районного (міського) оргкомітету Конкурсу і  журі 

затверджується районним (міським) відділом (управлінням) освіти за 

поданням районного (міського) методичного кабінету та фахових асоціацій 

учителів (за їх наявності). 

(Попередньо проводиться відбірковий тур – на рівні загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Кожний загальноосвітній навчальний заклад, який бере участь у 

Конкурсі, самостійно вирішує, яку процедуру взяти за основу вибору свого 

представника на перший тур Конкурсу. 

Функцію журі може взяти на себе відповідний орган управління даного 

загальноосвітнього навчального закладу. Обрані представники беруть 

участь у районному (міському) Конкурсі.) 

  

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ. 

перший (районний, міський) – грудень 2014 року, 

Переможці першого туру беруть участь у  обласному   турі.  

другий (обласний, міський ) – проводитися  в два етапи:    

грудень 2014 року - січень 2015 року,  

І етап – з 23 по 24 грудня  2014 року – відбірковий  етап; 

ІІ етап –  з 12 по 16 січня 2015 року – фінальний етап. 

12-13.01.2015 р. – «Правознавство»; 

13-14.01.2015 р. – «Образотворче мистецтво»; 

14-15.01.2015 р. – «Українська мова і література»;   

15-16.01.2015 р. – «Хімія»; 

 Переможці друого туру беруть участь у   третьому (заключному турі)   

турі 

третій (заключний) – квітень-травень 2015 року. 

 



Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» 

до участі в першому етапі II (обласного) туру Конкурсу подаються матеріали 

переможців районного (міського) туру Конкурсу по одному в кожній 

номінації, не залежно від чисельності педагогічних працівників у районі 

(місті).   

ПЕРЕЛІК    МАТЕРІАЛІВ 

учасника ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 

 «Учитель року - 2015» 

Для участі в другому (обласному) турі Конкурсу необхідно подати:  

- особисту заяву учасника про участь у другому (обласному) турі Конкурсу, 

якою підтверджується згода з умовами Конкурсу (написана власноруч) – 

(додаток 1); 

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

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

- анкета учасника Конкурсу за зразком – (додаток 3). 

- інформаційну картку учасника Конкурсу (з посиланням на власний блог) 

за зразком – (додаток 4); 

- фотографії (портрет та 2-3 сюжетні про педагогічну діяльність в 

електронному варіанті – тип – IPEG, розмір – до 5 МБ); 

- ессе про педагогічну діяльність (обсяг до 1 сторінки) 

- перелік матеріалів, наданих на другий (обласний) тур Конкурсу, із 

зазначенням сторінок. 

         Всі документи надаються у паперовому та електронному вигляді (крім 

фотографій та ессе) фотографії та ессе надаються тільки на електронних 

носіях. 

Матеріали, які подаються в паперовому вигляді, надаються в одному 

екземплярі укомплектованими в папку.  

Матеріали в електронному варіанті подаються на компакт-диску із 

зазначенням на ньому номінації, прізвища, ім’я та по-батькові учасника 

конкурсу та району(міста), який він представляє. Компакт-диск подається у 

пластиковому футлярі. 

Прийом матеріалів здійснюється до 18 грудня  2014 року  оргкомітетом 

Конкурсу за адресою:  КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», вул. 

Покришева, 41, м. Херсон. 

Підставою для реєстрації учасника ІІ (обласного) туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року» є надання повного комплекту документів. 

Не підлягають розгляду матеріали, підготовлені з порушенням вимог до 

їх оформлення. 

Матеріали, що подаються для участі у ІІ (обласному) турі Конкурсу, не 

повертаються. 

 

 

 

КОНКУРСНІ ЗАВДАННЯ 

ІІ (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу«Учитель року - 2015» 



II (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2015» (далі 

Конкурс)  буде проведено у два етапи. 

І етап – відбірковий 

1.Ознайомлення та оцінювання членами журі матеріалів конкурсантів.  

 - блог учителя; 

Учасники Конкурсу не пізніше 18  грудня 2014 року розміщують 

інформацію в особистому  блозі  (посилання на  блог зазначається в 

інформаційній картці учасника).  

2.«Майстер-клас» (регламент: 30 хв.) 

Ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом, новими 

технологіями, методичними та авторськими напрацюваннями учасника 

конкурсу в процесі    практичного   показу і демонстрації творчого вирішення 

певної педагогічної, психологічної, методичної задачі, обмін досвідом 

навчання і виховання учнів. 

3. Перевірка фахової  майстерності учасників конкурсу (регламент: 2 

години ): 

 тестування з навчальної дисципліни та методики її викладання ; 

  

Підбиття підсумків І етапу конкурсу: 

Підсумки І етапу підбиваються за загальною сумою балів усіх 

конкурсних  випробувань з точністю до сотих. Після цього остаточний 

результат округлюється до цілого. 

Якщо кількість балів набрана конкурсантами однакова, тоді до ІІ етапу 

Конкурсу проходить конкурсант, у якого більша кількість балів за роботу з 

перевірки фахової майстерності. 

За результатами конкурсних випробувань І етапу Конкурсу визначають  

не  більше 7  конкурсантів, які набрали більшу кількість балів. Вони 

запрошуються до участі у ІІ етапі Конкурсу. 

По завершенні випробувань І етапу Конкурсу набрані бали анулюються. 

 

ІІ етап - фінальний 

Другий етап II (обласного) туру Конкурсу передбачає: 

1.Проведення уроку в загальноосвітніх навчальних закладах (регламент 

45хв.). 

Клас, тема уроку та час його проведення для усіх конкурсантів 

визначається напередодні жеребкування у присутності журі та конкурсантів. 

Урок має бути ілюстрацією представленого досвіду роботи вчителя, його 

творчого підходу щодо використання сучасних інноваційних технологій та 

здатності продукувати нові.   

2. Самоаналіз (регламент 10хв.). 

Власний аналіз і оцінка уроку в цілому та окремих його етапів. Учасник 

аналізує хід уроку, результати своєї та учнівської діяльності на уроці, оцінює 

особливості та рівень підготовки учнів. Порівнює з уроками, які проводить у 

своїх класах, вказує на помилки та прорахунки. Члени журі можуть ставити 

питання для одержання додаткової інформації про результати діяльності 

вчителя та учнів на уроці.   



3. «Творче завдання» (підготовка та реалізація освітнього проекту). 

Основне призначення методу проектів полягає в наданні учням 

можливості самостійного придбання знань в процесі вирішення практичних 

завдань чи проблем, що вимагає інтеграції знань з різних предметних 

областей.   

Метод проектів    передбачає сукупність дослідницьких, пошукових, 

проблемних методів, творчих за своєю суттю. Викладачеві в рамках проекту 

відводиться роль розробника (визначення цілей, формулювання гіпотези, 

передбачення можливих способів вирішення поставленої проблеми і 

результату майбутнього дослідження),  координатора(уточнення виявлених 

проблем та визначення процедури збору і обробки необхідних даних), 

консультанта,експерта (аналіз  звіту та обговорення можливого застосування 

одержаних результатів).  

4.Урочистий  етап. 

Заключний (урочистий) етап ІІ (обласного) туру Конкурсу проводиться  

за участю переможців та лауреатів у своїх номінаціях,  педагогічної 

громадськості, групи підтримки відділу (управління) освіти 

райдержадміністрації (міськради) та висвітлюється в засобах масової 

інформації. 

За сумою набраних балів визначаються не менше п'яти учасників 

суперфіналу - переможці у своїх номінаціях. 

Під час суперфіналу  конкурсанти представляють самопрезентацію, яка 

дозволяє ознайомитись  з унікальністю особистості вчителя, 

визначити лідерські якості та  креативність Конкурсанта, складає: 

1. Відеопрезентацію «Візитна картка конкурсанта» (відеоролик до 5 хв.). 

2. Представлення освітнього проекту (до 15хв.) 

3. Представлення свого захоплення «Я– особистість» (10хв.). 

 

  

Підведення підсумків ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року - 2015» та нагородження переможців та лауреатів 

обласного туру конкурсу. 

Якщо претенденти набрали однакову кількість балів серед кількох 

фіналістів, переможцем стає той, хто набрав більшу кількість балів за 

проведений урок. У цьому випадку рішення журі оформляється відповідним 

протоколом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 

ТА МАТЕРІАЛІВ УЧАСНИКА КОНКУРСУ 



 

Додаток 1 

Оргкомітету ІІ (обласного) туру 

всеукраїнськогоКонкурсу 

«Учитель року -2015» 

____________________________ 
(ПІБ – повністю) 

____________________________ 
(посада, місце роботи) 

____________________________

____________________________

____________________________ 

 

 

ЗАЯВА * 

Прошу допустити мене до участі у  другому (обласному) турі 

всеукраїнського Конкурсу «Учитель року-2015» в номінації 

«______________» 
(вказати номінацію) 

З умовами Конкурсу ознайомле(на/ий) і погоджуюсь. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________                                                      _________________ 
(дата)                                                                                                                                                     (підпис) 

 

*  Заява пишеться власноруч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток2 

 

(бланк організації) 



 

 Висновок міського (районного) методичного об’єднання про педагогічну 

та методичну діяльність конкурсанта  

 

 

 

Оргкомітету ІІ (обласного) туру 

                                                                 всеукраїнськогоКонкурсу 

                                                          «Учитель року -2015» 

 

 

__________________________________________________________________ 
(повне найменування відповідного органу управління освітою) 

представляє________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові учасника Конкурсу) 

__________________________________________________________________ 
(посада і місце роботи учасника Конкурсу) 

 

на участь у всеукраїнському Конкурсі «Учитель року – 2015» у номінації 

«______________». 
(вказати номінацію) 

_________________________________________________________________________________________(

короткий висновок про педагогічну та методичну діяльність 

учасникаКонкурсу)____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Керівник_____________________________________ 
  (підпис)                                                    (прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток3 

АНКЕТА 

учасника третього (заключного) туру  



всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2015»  

1. Прізвище, ім’я та по батькові 

2. Дата  і місце народження 

3. Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон, e-mail 

4. Паспортні дані (серія, №, ким, коли виданий, адреса реєстрації) 

5. Ідентифікаційний код 

6. Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за 

дипломом 

7. Місце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу, e-mail) 

8. Стаж роботи:    загальний, 

9. у тому числі педагогічний: 

10. Кваліфікаційна категорія 

11. Звання  

12. Державні нагороди, відзнаки (обов’язково рік нагородження) 

13. Класи, в яких викладаєте 

14. Ваше педагогічне кредо 

15. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуєте 

16. Власний особистісний і педагогічний портрет (у формі короткої 

замітки обсягом до однієї сторінки)  

17. Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію 

матеріалів в періодичних та інших освітянських  виданнях з 

можливим редагуванням 

18. Підпис учасника _____________________                            

Дата______________________ 

 

Додаток 4 

 

Інформаційна картка  

учасника  третього (заключного) туру 

 всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2015»  

1.  Прізвище, ім’я та по батькові 

2.  Фото Конкурсанта 

3.  Місце роботи (найменування освітнього закладу відповідно до 

статуту) 

4.  Посада 

5.  Педагогічний стаж роботи 

6.  Кваліфікаційна категорія 

7.  Звання  

8. Ваше педагогічне кредо 

9. Посилання на блог учителя 

 

 

 

 



 

  


