
 

  

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

НАКАЗ 
 

від 14 листопада 2019 року                                                                     №  207 -од 
 

Про проведення  І   

туру всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року - 2020» 

 

   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 16.08.2018 №370), наказу 

МОН України від 10.06.2019  № 798  «Про проведення всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року - 2020», листа МОН України від 23.08.2019 № 1/11-

7730 «Умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2020» (далі – Конкурс), наказу управління освіти і науки Тернопільської ОДА 

від 08.11.2019 р. № 264-од,та враховуючи результати добровільної реєстрації 

учасників на офіційній сторінці Конкурсу 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати і провести І тур Конкурсу у номінації «Початкова освіта» 

на базі Підволочиської гімназії імені І. Франка.  

2. Затвердити склад оргкомітету (додаток 1) та фахового журі (додаток 2) 

І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020». 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити участь у І 

турі Конкурсу педагогічних працівників, зареєстрованих на офіційній сторінці 

Конкурсу.  

4. Учаснику І туру Конкурсу Лацік Н.Я,вчителю хімії Підволочиської 

гімназії імені І.Франка взяти участь в номінації «Хімія», який буде проводитися 

у комунальному закладі «Навчально-виховний комплекс «Великобірківська 

ЗОШ І-ІІІ ст.імені С. Балея» 05-06 грудня 2019 року. 

5. Учаснику І туру Конкурсу Кульбабі Т.І,вчителю історії Качанівської 

ЗОШ І-ІІІ ст., взяти участь у номінації «Історія»,який буде проводитись в 

Острівській ЗОШ І-ІІІ ст., який буде проводитись 05-06 грудня 2019 року. 

6. Учаснику І туру Конкурсу Старинській І.В,вчителю образотворчого 

мистецтва Кам` янківської ЗОШ І-ІІІ ст.,взяти участь в номінації «Образотворче 

мистецтво», який буде проводитись у Великоберезовицькій ЗОШ І-ІІІ ст. 29 

листопада 2019 року. 

7. Учаснику І туру Конкурсу Левицькій Л.І, вчителю зарубіжної 

літератури Підволочиської гімназії імені І.Франка, взяти участь у номінації 



«Зарубіжна література», який буде проводитись у Тернопільському 

комунальному методичному центрі науково-освітніх інновацій та моніторингу 

05 грудня 2019 року. 

8. Учасникам І туру Конкурсу подати до 25 листопада 2019 р. в 

оргкомітет І туру конкурсу інформаційну картку учасника (додаток 3) . 

9. Оргкомітету І туру Конкурсу: 

1) розробити програму проведення та провести І тур Конкурсу з 02.12-

03.12.2019 року; 

2) забезпечити підготовку матеріалів до конкурсних випробувань 

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

3) до 12 грудня 2019 року підготувати звіт оргкомітету про підсумки І 

туру Конкурсу (додаток 4), заявки та необхідні матеріали для участі 

переможців І туру Конкурсу в обласному турі Конкурсу й надіслати їх до 14 

грудня 2019 року в оргкомітет обласного туру Конкурсу; 

10. Методичному кабінету ( Галині САКЕВИЧ )  

1) здійснити організаційно-педагогічне та методичне забезпечення 

підготовки і проведення І туру Конкурсу; 

2) забезпечити підготовку матеріалів та участь переможців І туру 

Конкурсу в обласному турі Конкурсу  

11. Фінансування І туру Конкурсу здійснити за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

12. Підготувати пропозиції щодо переможців І туру про зарахування 

участі в Конкурсі при черговій та позачерговій атестаціі,присвоєння 

кваліфікаційних категорій і педагогічних звань. 

13.Контроль за виконанням даного наказу доручити головному 

спеціалісту відділу освіти Руслану БЕНЮ.  

 

 

               Галина Сакевич 

Юрисконсульт                 Ірена  Витвицька 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти 

Підволочиської селищної ради 

від  14 .11.2019 р. № 207-од 

 

Склад оргкомітету 

І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» 

 

Сакевич Г.Р. – завідувач методичним кабінетом відділу освіти 

Підволочиської селищної ради, співголова 

Кучарська С.П. – завідувач методичним кабінетом Скалатської міської 

ради, заступник голови (за згодою) 

Тихоліз С.Л. – методист відділу освіти Скалатської міської ради 

(за згодою) 

Довгошия О.С. – вчитель  початкових класів  Новосілківської   ЗОШ І-ІІ ст. 

(за згодою) 

Мишковська О.В – 

 
вчитель початкових класів  Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Павлів А.М.                – в.о. голови районної організації профспілки працівників 

освіти  (за згодою) 

 



Додаток 2 

до наказу відділу освіти 

Підволочиської селищної ради 

від 14 .11.2019  р. № 207 -од 

Склад журі  

І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» 

у номінації «Початкова освіта» 

 

 Панькевич О.М. – вчитель початкових класів  Кам` янківської ЗОШ І-ІІІ ст., 

голова журі 

  Колісник Н.Є. – вчитель початкових класів Скалатської ЗОШ І-ІІІ ст, 

секретар журі   (за згодою) 

  Павленко О.Г. – вчитель початкових класів  Кривенської ЗОШ І-ІІ ст.(за 

згодою) 

  Паюк О.О.  

 

  Козуб Л.П.                

–  заступник директора з навчально-виховної роботи 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. 

-вчитель початкових класів Підволочиської гімназії  

імені І.Франка 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу відділу освіти 

Підволочиської селищної ради 

від 14 .11.2019 р. №207 -од 

 Інформаційна картка * 

учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»  

у 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: друга освіта; очні, 

дистанційні курси; конференції, 

семінари; конкурси тощо)  

 

Педагогічний стаж   

Кваліфікаційна категорія   

Педагогічне звання                    
(за наявності) 

 

Науковий ступінь                        
(за наявності) 

 

Посилання на інтернет-

ресурси, де Ви представлені 
(за наявності) 

 

Посилання на відеорезюме**  

Педагогічне кредо  

Опис педагогічної ідеї 
(обсяг – до двох сторінок) 

 
Необхідно висвітлити суть Вашої педагогічної ідеї; представити технології, методи, прийоми, 

форми роботи, які Ви застосовуєте для реалізації педагогічної ідеї; навести приклади.  

 
* Формат інформаційної картки не змінювати 

** Для учасників третього туру 

 

 

 

 



Додаток 4 

до наказу відділу освіти 

Підволочиської селищної ради 

від 14.11.2018 р. № 207 -од 

 

Інформація про підсумки проведення  І туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» 

 

№ 

п/п 

Номінація Кількість 

учасників 

першого туру 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

переможця, місце 

роботи, посада 

Мобільний 

телефон 

e-mail 

переможця 

1   Початкова 

освіта 

   

 

 

Подання 

на участь у І турі всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2020» 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Назва 

навчального 

закладу 

Місце, 

зайняте в 

   І турі 

     

 



Додаток 5 

до наказу відділу освіти 

Підволочиської селищної ради 

від  14.11.2019 р. № 207-од 

 

УМОВИ 

проведення  І туру всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року–2020» 

 1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2020» (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 р. № 638 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 р. № 370), наказу Міністерства 

освіти і науки України від 10.06.2019 № 798 «Про проведення всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2020» у номінаціях: «Зарубіжна література», 

«Історія», «Образотворче мистецтво», «Початкова освіта», «Хімія». 

2. Участь педагогічних працівників закладів загальної середньої   освіти в 

конкурсі здійснюється на добровільних засадах незалежно від фаху. 

3. Для участі у першому турі конкурсу педагогічним працівникам 

необхідно подати  організаційному комітету  першого туру    інформаційну 

картку учасника   (додаток 3) 

4.Організаційному комітету І туру протягом 10 днів після завершення 

першого туру подають організаційному комітету ІІ туру такі документи: 

   подання на учасників другого туру із зазначенням прізвища, ім’я, по 

батькові, посади та місця роботи; 

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

(для педагогічних працівників закладів обласного підпорядкування)  про 

педагогічну та методичну діяльність вчителя (обсяг – до 2 сторінок); 

 інформаційну картку конкурсанта із урахуванням змін, що відбулись у 

педагогічній та методичній діяльності вчителя від початку першого туру; 

- портретне фото у форматі JPG 

        5. На І турі Конкурсу в номінації «Початкова освіта» проводяться такі 

випробування (опис додається).  

       6.  І тур Конкурсу проводиться в очній формі. 

         7. На кожному турі конкурсу теми, завдання, питання конкурсних 

випробувань визначаються головою, який забезпечує секретність завдань 

конкурсних випробувань до моменту їх оприлюднення. 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/370-2018-%D0%BF/paran9#n9


         ІІ.Оцінювання конкурсних випробувань 

             8. Оцінювання конкурсних випробувань здійснюється за бальною 

системою та критеріями, затвердженими відповідним журі. 

9. Оцінювання здійснюється особисто кожним членом журі, який вносить 

бали до оціночного листа, підписує та здає його секретареві журі одразу після 

закінчення кожним учасником відповідного конкурсного випробування. 

         10. Не допускається обговорення виступів учасників під час проведення та 

оцінювання конкурсного випробування. 

          ІІІ. Визначення переможців та лауреатів  

          11. Переможець та лауреати визначаються на основі рейтингу, укладеного 

за загальною кількістю балів, одержаних під час конкурсних випробувань 

фінального етапу третього туру конкурсу. 

        12. Рішення журі кожного туру конкурсу оформляються протоколами, які 

підписують голова та секретар журі. 

        13. Підсумок І туру конкурсу є колегіальним рішенням журі та не підлягає 

перегляду. У разі виникнення питань щодо результатів оцінювання конкурсних 

випробувань роз’яснення учасникам надає голова журі.  

              ІV. Оприлюднення результатів конкурсних випробувань 
       14. Результати оцінювання конкурсних випробувань доводяться до відома 

учасників . 

       15. Зведені відомості кожного конкурсного випробування, рейтингові листи 

підписуються всіма присутніми членами журі й у сканованому вигляді 

розміщуються на відповідних офіційних вебсайтах. 

 

          V. Громадське спостереження 

       16. З метою формування незалежного уявлення про хід І   туру Конкурсу 

можлива присутність представників громадських організацій, засобів 

масовоїінформації (далі - Спостерігачі). 

       17.Спостерігачі мають попередньо повідомити організаторів та 

зареєструватися в оргкомітеті відповідної номінації. 

       18.Під час конкурсних випробувань та процесу оцінювання в одному 

приміщенні можуть бути присутніми не більше двох представників від 

громадських організацій і двох - від засобів масової інформації. 

       19.Спостерігачі не можуть чинити вплив на перебіг І  туру Конкурсу та 

його результати, перешкоджати проведенню Конкурсу, відволікати учасниківта 

членів фахових журі тощо. 

        20.Висновок про перебіг  І туру Конкурсу Спостерігачі мають довести до 

організаторів у письмовій формі. 

         21 .Члени відповідних організаційних комітетів та журі конкурсу сприяють 

спостерігачам у здійсненні їхніх повноважень. 

       22. Члени відповідних організаційних комітетів та журі конкурсу сприяють 

спостерігачам у здійсненні їхніх повноважень. 

 



                           Конкурсні випробування 

                                 І туру всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2020» 

Номінація «Початкова освіта» 

  
  

  

Конкурсне випробування «Методичний експромт» 

 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу вміння адаптувати 

власну педагогічну ідею (методи, прийоми роботи) до специфіки навчальних 

тем та вікових особливостей учнів. 

Формат: проведення майстер-класу для педагогічних працівників або 

студентів.  

Кейс конкурсного випробування (клас, предмет, навчальна тема) 

визначається окремо для кожного учасника/учасниці конкурсу шляхом 

жеребкування.  

Методи та прийоми, що мають бути продемонстровані, пропонуються 

членами журі на основі попереднього ознайомлення з інформаційними 

картками учасників конкурсу. 

Тривалість підготовки – 1 година; тривалість виступу – до 15 хвилин, 

відповіді на запитання журі – до 5 хвилин. 

Оцінюється: майстерність та ефективність використання пропонованих 

методів та прийомів; обґрунтованість позиції та лаконічність відповідей. 

 

  

  

Конкурсне випробування «Урок» 

Мета: демонстрація учасником/учасницею конкурсу педагогічної 

майстерності. 

Формат: проведення інтегрованого уроку в 1–4 класах. 

Кейс конкурсного випробування (клас; основний предмет; два предмета, 

інтеграція яких має здійснюватися) визначається окремо для кожного 

учасника/учасниці конкурсу шляхом жеребкування.  

Теми конкурсних уроків визначаються відповідно до навчальних програм 

та календарно-тематичного планування, за якими відбувається освітній процес 

в класі, де проходитиме конкурсний урок.  

Оцінюється: знання предмета, методична компетентність, науковість, 

творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та 

ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація змістових ліній, 

результативність та практична доцільність використаних методів і засобів, 

професійні якості вчителя. 

 

 


