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Для направлення електронною поштою
Начальникам управлінь, відділів
освіти
міських
рад,
райдержадміністрацій, об’єднаних
територіальних громад

Про надання методичних
рекомендацій щодо проведення
першого туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року-2021»
На виконання наказу департаменту освіти і науки Миколаївської
облдержадміністрації від 25 серпня 2020 року № 204 «Про проведення
всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021» Миколаївський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає методичні рекомендації
щодо проведення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року-2021» (додається).
Додаток: на 10 арк.

Директор МОІППО

Анжела Тюпа (0512) 37 85 89

Василь ШУЛЯР

Додаток 1
Методичні рекомендації щодо організації та проведення
першого туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року-2021»
/., методист навчальнометодичної лабораторії
акмеології МОІППО
Тю паЛ .

«Учитель року» - це не просто престижна освітянська нагорода або
фахове випробування. Це, передусім, - можливість самовдосконалення. Адже
взаємодія з колегами та обмін досвідом допомагають генерувати нові,
креативні рішення та мотивують до професійного розвитку.
На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», наказу Міністерства освіти і
науки України від 09 червня 2020 року № 777 «Про проведення
всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021», відповідно до Положення
про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638 (у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 року № 370),
(далі - Конкурс) у 2020-2021 навчальному році проводиться всеукраїнський
конкурс «Учитель року-2021» у таких номінаціях: «Керівник закладу освіти»,
«Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література».
П ерш и й т ур К он курсу проходит ь в один
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Перелік і зміст конкурсних випробувань у різних номінаціях визначено в
інформаційному листі Міністерства освіти і науки України від 18 серпня
2020 року № 1/9-449 «Умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу
«Учитель року-2021».
Звертаємо увагу на те, що під час підготовки наказів, листів,
інструктивно-методичних матеріалів щодо проведення першого туру
Конкурсу слід керуватися новою редакцією Положення про всеукраїнський
конкурс «Учитель року»:
- назва турів: перший; другий; третій;
- у назві конкурсу слово «всеукраїнський» пишеться з малої літери (на
виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 та
постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638
(зі змінами));
- поняття «обласний конкурс» немає, його можна замінити на
«проведення Конкурсу в області»;
З

- відповідно до Положення педагогічні працівники закладів вищої освіти
не беруть участь у Конкурсі;
- не варто використовувати поняття «заклади нового типу», оскільки
воно не відповідає сучасному законодавству про освіту.
Організація та проведення першого туру Конкурсу
Працівники Миколаївського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти (далі - МОІППО), відповідальні за проведення Конкурсу в
різних номінаціях, визначають зони проведення першого туру з урахуванням
кількості зареєстрованих учасників, при цьому в одній зоні не може бути
менше, ніж три особи в кожній номінації.
Розподіл учасників за зонами затверджується наказом департаменту
освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.
У випадку, коли в номінації кількість зареєстрованих на
загальнонаціональній платформі вчителів є недостатньою для проведення
першого туру, то всі зареєстровані допускаються до участі в другому турі без
проходження зонального туру.
Структурні підрозділи з питань освіти відповідних органів місцевого
самоврядування, що відповідають за проведення першого туру Конкурсу:
- утворюють організаційні комітети першого туру Конкурсу;
- утворюють журі в кожній номінації першого туру Конкурсу з
числа працівників закладів освіти, наукових та методичних установ; до складу
журі не можуть входити працівники тих закладів або установ, у яких
працюють учасники першого туру, інші зацікавлені особи;
- визначають термін проведення конкурсних випробувань першого
туру Конкурсу, а також спільну дистанційну платформу або хмарне
середовище для розміщення учасниками конкурсних матеріалів.
Звертаємо увагу на те, що до складу журі не можуть входити працівники
тих закладів або установ/центрів, де працюють учасники першого туру
Конкурсу, інші зацікавлені особи.
Журі може уточнювати, конкретизувати, доповнювати орієнтовні
критерії оцінювання конкурсних випробувань та встановлювати максимальну
кількість балів за кожний критерій.
Акцентуємо увагу на тому, що учасники першого туру Конкурсу мають
бути ознайомлені з критеріями оцінювання не пізніше ніж за тиждень до
проведення конкурсних випробувань.
Теми, завдання, питання конкурсних випробувань визначаються в
кожній номінації головою журі, що забезпечує секретність завдань
конкурсних випробувань до моменту їх оприлюднення.
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Організаційно-методичне забезпечення першого туру Конкурсу
покладається на працівників центрів професійного розвитку та керівників
територіальних методичних об’єднань відповідного фаху районів, міст та
об’єднання територіальних громад, у яких розташовані заклади освіти, де
працюють конкурсанти.
Науково-педагогічні працівники та працівники МОІППО можуть бути
залучені до проведення першого туру Конкурсу як експерти, консультанти,
члени журі з різних номінацій.
Зверніть увагу!
Організаційні комітети першого туру Конкурсу:
- здійснюють організаційне забезпечення першого туру Конкурсу;
-визначають порядок проведення першого туру (дати конкурсних
випробувань, особливості проведення тощо) та забезпечують
ознайомлення учасників із ним не пізніше ніж за тиждень до
початку конкурсних випробувань;
-інформують учасників про терміни та адреси подання
інформаційних карток.
Для участі в другому турі Конкурсу подають такі матеріали:
- інформаційну картку у форматі Microsoft Word;
-посилання на анотацію проведеного на першому турі майстеркласу (для всіх номінацій, крім «Керівник закладу освіти»)
(додаток 2);
- портретне фото у форматі JPG/JPEG (400 х 400 пікселів).
Документи оформлюються в електронному варіанті й надсилаються на
електронну адресу: anzhela.tvpa@moippo.mk.ua/.
У темі повідомлення зазначається номінація (наприклад, «Математика»).
У назвах файлів обов’язково вказуються номінація та прізвище,
(наприклад, «Математика Хоменко»).
П р и м іт к а ! Ураховуючи результати реєстрації, педагогічні працівники,
які зареєструвалися для участі в Конкурсі в номінаціях «Керівник закладу
освіти» та «Трудове навчання»,
подають
відповідні документи
організаційному комітетові другого туру.
Оцінювання конкурсних випробувань
Оцінювання конкурсних випробувань першого туру Конкурсу
здійснюється за бальною системою та критеріями, затвердженими відповідним
журі.
З в е р т а є м о у в а г у на те, що не допускається обговорення виступів
учасників під час проведення та оцінювання конкурсного випробування, а
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оцінювання конкурсних випробувань здійснюється особисто кожним членом
журі.
У першому турі Конкурсу під час оцінювання конкурсних випробувань
член журі вносить бали до оціночного веблиста (додаток 3) одразу після
завершення учасником конкурсного випробування.
Після завершення всього конкурсного випробування член журі підписує
паперову оціночну відомість із виставленими балами всіх учасників та
надсилає секретареві журі її скан- або фотокопію. Зведені відомості (додаток
4) кожного конкурсного випробування, рейтинговий лист першого туру
(додаток 5) підписуються головою та секретарем журі та оприлюднюються в
сканованому вигляді.
Результати оцінювання конкурсних випробувань першого туру
доводяться до відома учасників кожного конкурсного дня.
Переможець, лауреати та учасники першого туру Конкурсу
визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів,
одержаних під час усіх конкурсних випробувань туру.
Пріоритетними конкурсними випробуваннями першого туру є:
у номінації «Керівник закладу освіти» - «Самоаналіз управлінської
діяльності»;
у номінаціях «Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та
література» - «Урок».
Рішення журі кожного туру Конкурсу приймаються колегіально та
оформлюються протоколами, які підписують голова і секретар журі.
У разі виникнення питань щодо результатів оцінювання конкурсних
випробувань роз’яснення учасникам надає голова журі.
Для забезпечення прозорості та відкритості Конкурсу на порталі
Миколаївського обласного інституту післядипломного педагогічної освіти
створено сайт «Конкурс «Учитель року» на Миколаївщині», де
оприлюднюються нормативні документи, умови першого та другого турів
Конкурсу, критерії оцінювання та результати конкурсних випробувань;
висвітлюється перебіг Конкурсу; здійснюється методична підтримка учасників
конкурсу та дистанційний зворотний зв’язок.
Ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо проведення
конкурсних випробувань першого та другого турів Конкурсу в номінаціях:
«Керівник закладу освіти», «Українська мова і література», «Математика»,
«Трудове навчання» можна за посиланням https://bit.lv/3jhVutx

Директор МОІППО

Василь ШУЛЯР

Додаток 2
Особливості оформлення анотації майстер-класу
Анотація майстер-класу може бути представлена у форматі, обраному
учасником Конкурсу: відеозапис (до ЗО хвилин), текстовий опис, електронна
презентація, ментальна карта тощо).
Орієнтовний план анотації майстер-класу:
1. Тема.
2. Мета і завдання майстер-класу.
3. Провідна ідея майстер-класу. Методична проблема, на вирішення якої
він спрямований.
4. План реалізації майстер-класу.
5. Перелік
дидактично-методичного
інструментарію,
який
використовувався (інструкційні чи маршрутні листи; роздатковий
дидактичний матеріал; презентаційні буклети; таблиці зворотного зв’язку,
авторські методичні напрацювання тощо).
6. Практична значущість і методична цінність обраних методів, прийомів
роботи чи в цілому інноваційної технології.

Директор МОІППО
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Додаток З
Оціночний лист конкурсного випробування «
у номінації «______________ »

»

ПІБ учасника/учасниці:
№
з/п

Критерії оцінювання

Максимальна
кількість балів

Кількість балів
конкурсанта

УСЬОГО
Член журі_______________________
(підпис)

______________
(ПІБ)

Директор МОІППО

Василь ШУЛЯР
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Додаток 4
Зведена відомість конкурсного випробування «
у номінації «______________ »
ПІБ учасника/учасниці

Середній
бал

ПІБ членів журі
Разом

№
з/п

»

Голова журі
(підпис)

(ПІБ)

(підпис)

СЛІВ)

(підпис)

(ПІБ)

Секретар __
Члени журі:

Директор МОІППО

Василь ШУЛЯР
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Додаток 5

Рейтинговий лист_____________ етапу___________ туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року—2021»
у номінації «_____________ »
ПІБ
учасника/учасниці

Місце роботи

Конкурсні випробування

Рейтинг

№
з/п

•••

Разом

•

Голова журі
(підпис)

(ПІБ)

(підпис)

(ПІБ)

Секретар__

Члени журі:
(підпис)

Директор МОІППО

(ПІБ)

Василь ШУЛЯР

