
 

 
УКРАЇНА  

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  

«ГЛИБОЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» 
 вул.Шевченка,1, смт.Глибока, Глибоцький район, Чернівецька обл., 60400 e-mail: metod_centr_gluboka@ukr.net 

Код ЄДРПОУ 43571042 
 

 

 НАКАЗ 

06 листопада 2020 року                                                                   № 9  

 

 

Про організаційно-практичне  

забезпечення підготовки та проведення  

проведення першого зонального туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»  

у 2020/2021 навчальному році 

 

На виконання Указу Президента України від 29.06.1995 №489 «Про 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення про 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 №638 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 №370), наказу Міністерства освіти 

і науки України від 09.06.2020 №777 «Про умови та порядок проведення 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021», наказу Департаменту 

освіти і науки Чернівецької ОДА від 23.10.2020 року № 340 «Про 

організаційно-практичне  забезпечення підготовки, проведення та 

затвердження локацій проведення першого, зонального 

(районного/міського/ОТГ) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2021»  

у 2020/2021 навчальному році»  та з метою виявлення і підтримки творчого 

доробку вчителів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації 

педагогічних здобутків  
 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у дистанційному форматі з 14 - до 17 грудня 2020 року 

перший, зональний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» 

mailto:metod_centr_gluboka@ukr.net
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/370-2018-%D0%BF/paran9#n9


(далі – Конкурс) у номінаціях: «Математика», «Трудове навчання», 

«Українська мова та література» відповідно до умов третього (заключного) 

туру на базі КУ «Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних 

працівників». 

2. Затвердити список учасників, графік проведення, склад оргкомітету та 

склад журі І туру, що додаються. 

3.Оргкомітету забезпечити організацію та  проведення І туру конкурсу у 

відповідності до Умов, затверджених наказом Департаменту освіти і науки 

Чернівецької ОДА від 23.10.2020 року № 340 «Про організаційно-практичне  

забезпечення підготовки, проведення та затвердження локацій проведення 

першого, зонального (районного/міського/ОТГ) туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2021» у 2020/2021 навчальному році» 

4. Учасникам І туру конкурсу у локації «Глибоцький центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» подати документи до оргкомітету до 

12.00 години 11 грудня 2020 року на електронну адресу : 

metod_centr_gluboka@ukr.net  з приміткою «Вчитель року-2021». 

4.Керівникам закладів освіти сприяти підготовці  та участі учасників в І турі 

Конкурсу, зберегти заробітну плату за основним місцем роботи учасникам 

Конкурсу та педагогічним працівникам, які входять до складу журі на час 

проведення Конкурсу. 

5.Оргкомітету спільно з райкомом профспілки працівників освіти провести  

17.12.2020 урочисте закриття І туру Конкурсу, забезпечити нагородження 

його переможців та лауреатів. 

6.Оргкомітету подати до 21.12.2020 оргкомітету другого (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» (ІППОЧО, вул. І.Франка, 

20, каб.14): матеріали переможців Конкурсу; копію наказу «Про підсумки 

проведення першого, зонального туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2021»; інформацію про підсумки Конкурсу згідно з додатком. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Директор ЦПРПП                                                            Олеся НАМАКА 
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ДОДАТОК  

                                                       до н-зу  ЦПРПП  

                                                                № 9  від  06.11.2020р     
 

СПИСОК УЧАСНИКІВ І ТУРУ 

КОНКУРСУ «ВЧИТЕЛЬ РОКУ-2021», 

на базі Глибоцького ЦПРПП 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

1.Савка Олег Орестович 

Глибоцький професійний ліцей 

 

2.Мунтян Аліна Василівна 

Коровійська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

3.Щербань Мар'яна Іванівна 

ЗОШ I-III ст. с. Кам'янка 

 

4.Круліковська Олена Василівна 

Молодійська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

5.Джурюк Інна Костянтинівна 

Глибоцький ліцей 

 

6.Храмцова Світлана Миколаївна 

ЧерепковецькийЗЗСО І-ІІІ ст. 

 

7.Зінкевич Василь Іванович 

  Волоківська ЗОШ І - ІІІ ст. 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 

1.Кирилюк Василь Володимирович 

Кам’янська ЗОШ I-III ст. 

 

2.Кожокарь Олена Василівна 

Горбівська ЗОШ I-III ст. 

 

3.Іфтодій Олена Лазарівна  
Молодійська ЗОШ I-III ст 

 

4.Томюк Василь Ілліч 

Добриновецький ЗЗСО I-III ст. 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА 

ЛІТЕРАТУРА 

1.Кінащук Марія Михайлівна 

Кам'янська ЗОШ  l-lll ступенів 

 

2.Будей Надія Юріївна 

Глибоцький професійний ліцей 

 

3.Ватаманюк Зінаїда Петрівна 

Глибоцький професійний ліцей 

 

4.Німіжан Галина Дмитрівна 

Коровійська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

5.Малофій Світлана Василівна 

Багринівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

6.Шатько Ольга Георгіївна 

 Молодійська ЗОШ I-IIIст.

 



ДОДАТОК  

до н-зу  ЦПРПП  

№ 9 від 06.11.2020р.       

Графік проведення 

І туру конкурсу «Вчитель року-2021» 

у локації «Глибоцький навчально-методичний центр» 

для учасників з Глибоцької, Волоківської, Чагорської, Тереблеченської, 

Кам`янецької, Юрковецької ОТГ. 

онлайн тестування планується на 26 листопада. 

№з/п Дата, час Місце 

(середовище) 

випробування учасники 

1 14.12.2020 

12.00 

skype розгляд 

інформаційних 

карт учасників 

конкурсу 

оргкомітет, члени журі 

         14.00  урочисте 

відкриття, 

знайомство, 

оргкомітет, члени журі, 

учасники випробувань 

         17.00  організаційно-

методична нарада 

оргкомітет, члени журі 

2 15.12.2020 

12.00 

 

 робота в 

номінаціях 

конкурсні 

випробування  

оргкомітет, члени журі, 

учасники випробувань 

17.00  підсумкова нарада оргкомітет,члени журі 

 

3 

 

16.12.2020 

12.00 

 

 робота в 

номінаціях 

конкурсні 

випробування 

 

оргкомітет, члени журі, 

учасники випробувань 

 

 

         17.00  підсумкова нарада оргкомітет, члени журі 

4 17.12.2020 

12.00 

 

 

 робота в 

номінаціях 

конкурсні 

випробування 

 

оргкомітет, члени журі, 

учасники випробувань 

 

 

 



 

 

 

17.00 

  

підсумкова 

нарада, 

затвердження 

протоколів 

 

 

оргкомітет, члени журі 

 

 

 

ДОДАТОК  

до н-зу  ЦПРПП 

 № 9   від 06.11.2020 р.       

 

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ 

І туру конкурсу 

«Вчитель року-2021» 

у локації «Глибоцький навчально-методичний центр» 

для учасників з Глибоцької, Волоківської, Чагорської, Тереблеченської, 

Кам`янецької, Юрковецької ОТГ. 

 

1. Намака Олеся Сидорівна, директор ЦПРПП-голова оргкомітету. 

2.Цуркан Інна Юріївна, в.о. начальника відділу освіти Глибоцької РДА. 

3. Лазурко Світлана Іллівна, голова райкому профспілки працівників освіти-член 

оргкомітету. 

4. Щур Руслан Васильович, в.о.консультанта  ЦПРПП-член оргкомітету, голова 

журі в номінації «Трудове навчання». 

5.Трошина Ніна Василівна, в.о. консультанта ЦПР-член оргкомітету, голова журі в 

номінації «Математика». 

6. Пенюк Людмила Степанівна, вчитель Купського НВК№2-голова журі в 

номінації «Українська мова та література». 

7. Карлійчук Тетяна Георгіївна - Глибоцький професійний ліцей . 

 

СКЛАД ЖУРІ У НОМІНАЦІЯХ 

 

 

Трудове навчання: 

1. Щур Руслан Васильович-голова журі 

2. Бомпа Оксана Миколаївна, вчитель Глибоцького ліцею 

3. Косташ Валентина Василівна, вчитель Чагорської ЗОШ 

4. Карпюк Іван Іванович, вчитель Багринівської ЗОШ 

5. Гімчинський Віктор Григорович, Турятський НВК 

 

Математика: 

1.Трошина Ніна Василівна-голова журі 

2. Біла Зіна Володимирівна, вчитель Чагорської ЗОШ 

3.Тюфтій Світлана Михайлівна, вчитель Старововчинецького ліцею 

4.Бурюк Олена Василівна, вчитель Глибоцького ліцею 

5.Чередниченко Домніка Панфірівна, вчитель Тереблеченської ЗОШ №1 

 



Українська мова та література: 

1.Пенюк Людмила Степанівна-голова журі 

2.Карп`юк Домніка Григорівна, вчитель Кам`янської ЗОШ 

3.Димашок Ганна Василівна, вчитель Волоківської ЗОШ 

4.Гладкова Віра Аурелівна, вчитель Димківського НВК 

5.Крючко Ірина Петрівна, вчитель Глибоцької гімназії 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР.  

(Затверджено 

 наказом Департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації 

від 23.10.2020 №340) 

   

 

Інформаційна картка * 

учасника першого, зонального (районний/міський/ОТГ) туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2021» 

в номінації «________________________» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Посада  

(відповідно до запису в трудовій 

книжці) 

 

Місце роботи  

(найменування закладу освіти 

відповідно до статуту) 

 

Освіта  

(найменування закладу вищої освіти, 

рік закінчення навчання) 

 

Самоосвіта 

 (зазначається за останні 3 роки в 

порядку зменшення за категоріями: 

очні, дистанційні курси; конференції, 

семінари; конкурси тощо)  

 

Педагогічний стаж   



Кваліфікаційна категорія   

Педагогічне звання (за наявності)  

Науковий ступінь (за наявності)  

Посилання на відеорезюме  

(для учасників третього туру) 

 

Педагогічна ідея  

(для номінацій «Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та 

література») 

Обсяг – до 4 сторінок, шрифт – Times New Roman; міжрядковий інтервал – 

одинарний; розмір шрифту – кегль 14. 

Необхідно висвітлити суть Вашої педагогічної ідеї; представити технології, 

методи, прийоми, форми роботи, які Ви застосовуєте для реалізації 

педагогічної ідеї; продемонструвати ефективність та результативність 

впровадження педагогічної ідеї. 

 
 

* Формат інформаційної картки не змінювати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

              

       Затверджено  

наказ Департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації 

від 23.10.2020 №340 

Випробування  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» 

Перший тур  

Номінації «Математика», «Трудове навчання»,  

«Українська мова та література» 

Конкурсне випробування «Дистанційний урок» 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної 

майстерності з організації освітнього процесу в дистанційному режимі.  

Дистанційний урок проводиться для членів журі без залучення здобувачів 

освіти. 

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для 

кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.  

Тривалість підготовки – не менше 4 годин.  

Тривалість уроку – 30 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 

До початку дистанційного уроку учасник/учасниця конкурсу надсилає журі: 

1) технологічну карту уроку, де відображено: тему, мету та завдання уроку; 

етапи уроку; діяльність вчителя та учнів на кожному етапі уроку; електронні 

освітні ресурси (ЕОР), що використовуються на уроці або під час самостійної 

роботи учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми зворотного зв’язку; 

2) інструкції учням із опрацювання теоретичного матеріалу та виконання 

завдань із зазначенням очікуваних результатів, яких має досягти учень, та 

дедлайнів виконання;  

3) перелік завдань для опрацювання учнями. 

Оцінюється: фахове знання предмета, методична компетентність; 

спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових 

компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; 

активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності та 

організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії та зворотного 



зв’язку; урахування освітніх потреб учнів, диференціація навчальних завдань; 

доступність та якість дидактичного, ілюстративного, інструктивного матеріалу; 

доцільність вибору цифрових технологій, раціональність використання 

мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних вправ. 

 

 

 

Конкурсне випробування «Майстер-клас» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу методичної 

майстерності з реалізації власної педагогічної ідеї (методів, прийомів, форм 

роботи). 

Формат на вибір:  

1) проведення майстер-класу для педагогічних працівників в режимі онлайн 

та співбесіда в режимі онлайн з членами журі; 

2) співбесіда в режимі онлайн з членами журі за відеозаписом майстер-класу 

для педагогічних працівників (відеозапис майстер-класу оцінюється заочно; 

остаточна оцінка визначається за результатами співбесіди). 

Вибір методів, прийомів роботи учасник/учасниця конкурсу здійснює 

самостійно з урахуванням власної педагогічної ідеї, що зазначена в інформаційній 

картці. 

Тривалість майстер-класу – до 30 хвилин, тривалість співбесіди в режимі 

онлайн – до 15 хвилин.  

Оцінюється: доцільність вибору методів та прийомів, майстерність та 

ефективність їх використання; відповідність продемонстрованих методів та 

прийомів власній педагогічній ідеї, меті, змісту навчання; дотримання принципів 

проведення майстер-класу; обґрунтованість позиції та лаконічність відповідей під 

час співбесіди. 

 

Конкурсне випробування «Тестування» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу рівня знаннєвої 

складової професійної компетентності. 

Формат: комп’ютерне тестування із обов’язковим відеоспостереженням.  

Тести містять питання з предмета та методики його навчання (75% від 

загальної кількості питань), психології та загальної педагогіки (25% від загальної 

кількості питань). 

 

Номінація «Математика» 

 

Конкурсне випробування «Дистанційний урок»  

 



Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної 

майстерності з організації освітнього процесу в дистанційному режимі.  

Формат: проведення дистанційного уроку без залучення здобувачів освіти. 

До початку дистанційного уроку учасник/учасниця конкурсу надає журі: 

1) технологічну карту уроку, де відображено тему, мету та завдання уроку; 

етапи уроку; діяльність вчителя та учнів на кожному етапі уроку; електронні 

освітні ресурси (ЕОР), що використовуються на уроці або під час самостійної 

роботи учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми зворотного зв’язку; 

2) інструкції учням з опрацювання теоретичного матеріалу та виконання 

завдань із зазначенням очікуваних результатів, яких має досягти учень, та 

дедлайнів виконання;  

3) перелік завдань для опрацювання учнями. 

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для 

кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.  

Тривалість підготовки – не менше 4 годин.  

Тривалість уроку – 30 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 

Оцінюється: фахове знання предмета, методична компетентність; 

спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових 

компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; 

активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності та 

організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії та зворотного 

зв’язку; урахування освітніх потреб учнів, диференціація навчальних завдань; 

доступність та якість дидактичного, ілюстративного, інструктивного матеріалу; 

доцільність вибору цифрових технологій, раціональність використання 

мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних вправ. 

 

Конкурсне випробування «Контрольна робота» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу рівня знаннєвої 

складової професійної компетентності. 

Формат: розв’язування задач підвищеної складності з геометрії, алгебри і 

початків аналізу. 

Тривалість виконання – не менше 2 годин. 

Для оцінювання роботи шифруються. 

 

Конкурсне випробування «Методичний практикум» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу методичної 

компетентності. 

Формат: виконання методичних завдань: 

1) створення на основі запропонованої задачі трьох нових задач різних рівнів 

складності та визначення для кожної з них дидактичної цінності (функції);  



2) перевірка і оцінювання запропонованого розв’язання задачі віртуальним 

учнем, надання рекомендацій щодо роботи над допущеними помилками; 

3) надання рекомендацій вчителю й учням щодо опрацювання навчальної 

теми. 

Кейс конкурсного випробування (задача; розв’язок задачі, виконаний 

віртуальним учнем; навчальна тема) визначається окремо для кожного 

учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування. 

Тривалість підготовки – не менше 2 годин. 

Тривалість виступу – до 15 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 

Оцінюється:  

завдання 1 – здатність до продукування альтернативних дидактичних 

матеріалів; спрямованість створених дидактичних матеріалів на формування 

міжпредметних компетентностей та практичних навичок в учнів; уміння визначати 

функцію та місце в навчальній програмі дидактичного матеріалу; гнучкість 

педагогічного мислення вчителя; 

завдання 2 – рівень фахової компетентності (виявлення повної кількості 

допущених помилок); уміння організовувати корекційну освітню діяльність; 

доцільність пропонованих методів, форм роботи; урахування попередньо 

вивченого матеріалу; здатність до розроблення індивідуальної освітньої траєкторії 

учня; 

завдання 3 – здатність до продукування методичних матеріалів для педагогів 

та учнів; практична спрямованість матеріалів; доцільність пропонованих вчителю 

методів, прийомів, форм роботи; доцільність пропонованих учням порядку та 

способів опрацювання навчальної теми; зв’язок з попередньо вивченим 

матеріалом. 

 

Конкурсне випробування «Урок» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної 

майстерності. 

Формат: проведення уроку в 5–11 класах. 

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для 

кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.  

Тривалість підготовки – не менше доби. 

Оцінюється: знання предмета, методична компетентність, науковість, 

творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та 

ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових 

ліній, результативність та доцільність використаних методів, засобів і форм 

роботи, професійні якості вчителя. 

 

Номінація «Трудове навчання» 

 



Конкурсне випробування «Дистанційний урок»  

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної 

майстерності з організації освітнього процесу в дистанційному режимі.  

Формат: проведення дистанційного уроку без залучення здобувачів освіти. 

До початку дистанційного уроку учасник/учасниця конкурсу надає журі: 

1) технологічну карту уроку, де відображено: тему, мету та завдання уроку; 

етапи уроку; діяльність вчителя та учнів на кожному етапі уроку; електронні 

освітні ресурси (ЕОР), що використовуються на уроці або під час самостійної 

роботи учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми зворотного зв’язку; 

2) інструкції учням з опрацювання теоретичного матеріалу та виконання 

завдань із зазначенням очікуваних результатів, яких має досягти учень, та 

дедлайнів виконання;  

3) перелік завдань для опрацювання учнями. 

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для 

кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.  

Тривалість підготовки – не менше 4 годин.  

Тривалість уроку – 30 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 

Оцінюється: фахове знання предмета, методична компетентність; 

спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових 

компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; 

активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності та 

організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії та зворотного 

зв’язку; урахування освітніх потреб учнів, диференціація навчальних завдань; 

доступність та якість дидактичного, ілюстративного, інструктивного матеріалу; 

доцільність вибору цифрових технологій, раціональність використання 

мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних вправ. 

 

Конкурсне випробування «Дорожня карта творчого проєкту» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу вміння організовувати 

проєктно-технологічну діяльність учнів. 

Формат: розроблення дорожньої карти творчого учнівського проєкту із 

зазначенням методичних підходів до його реалізації.  

Форма виконання завдання – демонстраційна (учасник/учасниця може 

використати найбільш зручний спосіб презентації власного творчого задуму). 

Тема проєкту визначається окремо для кожного учасника/учасниці конкурсу 

шляхом жеребкування.  

Тривалість підготовки – не менше 2 годин. 

Тривалість виступу – до 15 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 

Оцінюється: дотримання структури проєкту; відповідність змісту діяльності 

учасників проєкту результатам; доцільність використання методів і засобів, 



оригінальність методичного супроводу проєкту; навчальна цінність, 

компетентнісний і виховний потенціал проєкту; здатність конкурсанта 

реалізовувати в учнівському проєкті власні педагогічну ідею та методичні підходи. 

 

Конкурсне випробування «Методичний практикум» 

  

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу методичної 

компетентності. 

Формат: розроблення інтерактивних дидактичних матеріалів (крім матеріалів 

для самоконтролю учнів) з використанням зручних для учасника онлайн та офлайн 

сервісів. 

Тривалість виконання – не менше 2 годин. 

Для оцінювання роботи шифруються. 

Оцінюється: доцільність розроблених матеріалів у контексті теми та мети 

уроку, якість підготовленого матеріалу, зручність та доступність у використанні 

матеріалів учнями, відповідність принципам навчання, віковим і психологічним 

особливостям учнів. 

 

Конкурсне випробування «Урок» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної 

майстерності. 

Формат: проведення уроку в 5–9 класах. 

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для 

кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.  

Тривалість підготовки – не менше доби. 

Оцінюється: знання предмета, методична компетентність, науковість, 

творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та 

ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових 

ліній, результативність та доцільність використаних методів, засобів і форм 

роботи, професійні якості вчителя. 

 

Номінація «Українська мова та література» 

 

Конкурсне випробування «Аналіз поетичного твору» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної 

майстерності з організації аналізу та інтерпретації поетичного твору.  

Формат: проведення фрагменту уроку. 

Поетичний твір визначається окремо для кожного учасника/учасниці 

конкурсу шляхом жеребкування.  

Тривалість підготовки – не менше 2 годин. 



Тривалість виступу – до 15 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 

Оцінюється: володіння методиками аналізу та інтерпретації поетичного 

твору; формування ключових та предметних компетентностей учнів, реалізація 

наскрізних змістових ліній; доцільність та оптимальність обраних методів, 

прийомів, способів та засобів; творчий підхід до формату проведення аналізу, 

візуалізації матеріалу тощо. 

 

Конкурсне випробування «Дистанційний урок»  

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної 

майстерності з організації освітнього процесу в дистанційному режимі.  

Формат: проведення дистанційного уроку без залучення здобувачів освіти. 

До початку дистанційного уроку учасник/учасниця конкурсу надає журі: 

1) технологічну карту уроку, де відображено: тему, мету та завдання уроку; 

етапи уроку; діяльність вчителя та учнів на кожному етапі уроку; електронні 

освітні ресурси (ЕОР), що використовуються на уроці або під час самостійної 

роботи учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми зворотного зв’язку; 

2) інструкції учням з опрацювання теоретичного матеріалу та виконання 

завдань із зазначенням очікуваних результатів, яких має досягти учень, та 

дедлайнів виконання;  

3) перелік завдань для опрацювання учнями. 

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для 

кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.  

Тривалість підготовки – не менше 4 годин.  

Тривалість уроку – 30 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 

Оцінюється: фахове знання предмета, методична компетентність; 

спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових 

компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; 

активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності та 

організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії та зворотного 

зв’язку; урахування освітніх потреб учнів, диференціація навчальних завдань; 

доступність та якість дидактичного, ілюстративного, інструктивного матеріалу; 

доцільність вибору цифрових технологій, раціональність використання 

мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних вправ. 

 

Конкурсне випробування «Творча робота» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу рівня знаннєвої 

складової професійної компетентності. 

Формат: написання есе. 

Тема есе, однакова для усіх конкурсантів, визначається шляхом 

жеребкування.  



Тривалість виконання – не менше 2 годин. 

Для оцінювання роботи шифруються. 

 

Конкурсне випробування «Урок» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної 

майстерності. 

Формат: проведення уроку в 5–11 класах. 

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для 

кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.  

Тривалість підготовки – не менше доби. 

Оцінюється: знання предмета, методична компетентність, науковість, 

творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та 

ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових 

ліній, результативність та доцільність використаних методів, засобів і форм 

роботи, професійні якості вчителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


	НАКАЗУЮ:

