
 
УКРАЇНА 

ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
вул. Шевченка, 15, м. Горохів, 45700 тел/факс (03379) 22672 E-mail: gor-osvita@ukr.net код ЄДРПОУ 02141710 

22.09.2017 №  606/02-09 

 

            Керівникам навчальних закладів 

 

 

Про організацію та проведення 

першого (районного) туру  

всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2018» 

 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 19.06.2017 

№ 866  «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018», 

управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації               

від 23.06.2017 № 411 «Про проведення другого (обласного) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018», листа Міністерства освіти і 

науки України від 19.09.2017 № 1/9-508 «Про організацію та проведення 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018», Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти від 22.09.2017 №606/02-09 «Про 

організацію та проведення другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2018» з метою якісної організації всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2018» надсилаємо умови проведення першого(районного) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель     року – 2018». 

 

 

 

Начальник                                    В. БІЛИК 

 
Вітинська 22 672 

     

 

Умови та порядок проведення першого (районного) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 
 

1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2018» (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 

mailto:gor-osvita@ukr.net


Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638, наказів 

Міністерства освіти і науки України від 19.06.2017 № 866 «Про проведення 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» та управління освіти науки та 

молоді Волинської облдержадміністрації від 23 червня 2017 року № 411 «Про 

проведення другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

– 2018», наказу відділу освіти, молоді та спорту Горохівської районної 

державної адміністрації від 05.09.2017року №234  у номінаціях: «Українська 

мова та література», «Німецька мова», «Фізика», «Фізична культура». 

2. Мовою Конкурсу є державна мова. Допускається використання 

іноземної мови у номінації «Німецька мова». 

3. Участь вчителів у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах. 

Учасниками Конкурсу можуть бути педагогічні працівники загальноосвітніх 

навчальних закладів за основним місцем роботи, стаж педагогічної роботи 

яких не менше 5 років. 

4. Для участі у Конкурсі вчителям необхідно у період з 01 по 22 жовтня 

2017 року зареєструватися на платформі Конкурсу 

(https://aka.ms/teacheroftheyear2018), створити профіль в освітній мережі для вчителів 

Microsoft (https://education.microsoft.com/), на якому обов’язково розмістити 

відеорезюме (до 5 хв.), висновок відповідного методичного об’єднання 

навчального закладу про педагогічну та методичну діяльність; за бажанням 

можуть бути розміщені матеріали з досвіду роботи (відео та розробки уроків, 

позаурочних заходів, презентації, дидактичні матеріали тощо).  

Реєстраційна форма для ознайомлення та орієнтовний план відеорезюме 

додаються. 

5. Для участі в першому турі Конкурсу необхідно до 20 жовтня 2017 

року подати у методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту 

Горохівської районної державної адміністрації   

заяву на участь у першому (районному) турі Конкурсу написану 

власноруч (додаток 1); 

висновок шкільного(міжшкільного) методичного об’єднання про 

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

6. Конкурсні випробування першого (районного) туру Конкурсу (опис 

додається):  

«Практична робота» (зміст роботи визначається фаховим журі відповідно 

до специфіки навчального предмета), 40 балів;  

 «Урок»,  60 балів;  

«Навчальний проект» (проблеми для розроблення технологічних карт 

навчальних проектів визначаються фаховим журі з урахуванням їх актуальності 

та значимості, розподіляються серед конкурсантів шляхом жеребкування),             

40 балів. 

7. Голова та члени фахових журі Конкурсу забезпечують секретність 

завдань конкурсних випробувань до моменту їх оприлюднення. 

8. Оцінювання конкурсних випробувань першого (районного) туру 

Конкурсу.  

8.1. Оцінювання здійснюється за критеріями, затвердженими відповідним 

фаховим журі. 

https://aka.ms/teacheroftheyear2018


8.2. Оцінювання здійснюється особисто кожним членом фахового журі, 

який вносить бали до оціночного листа, підписує та здає його секретарю журі 

одразу після закінчення кожним конкурсантом відповідного конкурсного 

випробування. 

8.3. Не допускається обговорення членами фахових журі виступів 

учасників під час проведення та оцінювання конкурсного випробування.  

9. За загальною кількістю балів конкурсних випробувань членами 

фахового журі у кожній номінації визначається переможець та 2 лауреати, які 

посіли друге та третє місця.  

У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учасникові, 

який має вищий бал за конкурсне випробування «Урок». 

10. Рішення фахового журі першого (районного) туру Конкурсу у 

відповідній номінації оформляються протоколами, які підписують усі присутні 

члени фахового журі. 

11. Переможці, лауреати та учасники нагороджуються відповідними 

дипломами, грошовою винагородою. 

  

Конкурсні випробування  

першого (районного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 

Конкурсне випробування «Практична робота» 

Мета: оцінити вміння конкурсантів виконувати практичні завдання у 

межах навчального предмета. 

Формат: тривалість підготовки визначається членами журі, на 

представлення результатів надається до 15 хвилин, з яких 5 хвилин – запитання 

журі. 

Номінація «Українська мова та література» – організація роботи з учнями 

з аналізу художнього твору, обраного у результаті жеребкування.  

Номінація «Фізика» – підготовка інструкції для учнів та проведення 

лабораторного дослідження властивостей фізичного об’єкта. Предмет 

дослідження обирається в результаті жеребкування.  

Номінація «Фізична культура» – організація роботи з учнями з виконання 

фізичних вправ підготовчої частини уроку за темою, обраною в результаті 

жеребкування. 

Номінація «Німецька мова» – «Дискусійний клуб», організація роботи з 

учнями за темою дискусії, обраною в результаті жеребкування. 

Критерії оцінювання визначаються фаховим журі відповідно до 

особливостей навчального предмета. 

                Конкурсне випробування «Урок» 

Мета: оцінити педагогічну майстерність конкурсанта. 

Формат: урок тривалістю 45 хв. 

Орієнтовні критерії оцінювання: професійні знання предмета і методики 

його викладання; урахування фізіологічних і психологічних особливостей учнів 



(у тому числі шляхом реалізації індивідуального і диференційованого підходу); 

встановлення контакту з дітьми, організація навчальної взаємодії; активізація 

пізнавального інтересу учнів, стимулювання їхньої самостійності; професійні 

якості вчителя; встановлення міжпредметних зв’язків, формування цілісності 

знань та предметних компетентностей, цінностей і ставлень, реалізація 

діяльнісного підходу. 

 Конкурсне випробування «Навчальний проект» 

Мета: оцінити вміння конкурсантів проектувати дослідницько-пошукову 

діяльність учнів. 

Формат: розроблення у межах визначеного фаховим журі часу та 

презентація технологічної карти навчального проекту; тривалість презентації до 

10 хв., відповіді на питання журі – до 5 хв. 

Проблеми для розроблення технологічних карт навчальних проектів 

визначаються фаховим журі з урахуванням їх актуальності та значимості й 

розподіляються серед конкурсантів шляхом жеребкування. 

Орієнтовні критерії оцінювання: доцільність використання методів і 

засобів; відповідність між проблемою і темою, метою, завданнями проекту; 

логічність визначення завдань, структури розроблення проекту, очікуваних 

продуктів і результатів відповідно до мети; відповідність змісту, очікуваних 

продуктів і результатів навчального проекту віковим особливостям учнів-

учасників проекту; педагогічна цінність навчального проекту (спрямованість на 

формування певних ключових і предметних компетентностей, цілісності знань 

учнів, цінностей та ставлень); практична значущість для учнів очікуваних 

продукту та результатів навчального проекту. 

Орієнтовний план відеорезюме учасника  

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 

У чому полягає унікальність Вашого навчального закладу? 

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? 

Що Ви очікуєте від конкурсу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 

 

05 вересня  2017 року                           . Горохів           № 234 

 

Про проведення I (районного) туру 

 всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2018» 

 На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 

«Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про Всеукраїнський 

конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 серпня 1995 р. № 638, наказу Міністерства освіти і науки 

України від 19 червня 2017 року № 866 «Про проведення всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2018», наказу обласного управління освіти, науки та 

молоді  від 23.06.2017 р. № 411  та з метою підвищення  престижності професії, 

сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконалення професійної 

компетентності, популяризації педагогічних здобутків 

НАКАЗУЮ: 

          1.   Провести  І (районний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2018» (далі – Конкурс) у листопаді 2018 року в  номінаціях: «Українська мова та 

література», «Фізика», «Німецька мова»,  «Фізична культура».  

 2.    Затвердити склад районного оргкомітету та фахових журі  (додаток 

№ 1).  

 3.    Керівникам шкіл: 

 1)  забезпечити участь  вчителів у  І турі всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2018»;  

 2)  представити до 20 жовтня 2017 року у відділ освіти, молоді та спорту 

Горохівської райдержадміністрації  особисту заяву педагога на участь у 

районному турі Конкурсу. 

 4.    Організаційно-методичне забезпечення підготовки і проведення І 

(районного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» покласти на 

районний методичний кабінет (Вітинська О.Ф.)   

 5.    Районному методичному кабінету: 

 1)  провести І тур Конкурсу з 07 по 14 листопада 2017 року на базі  НВК 

„ЗОШ І-ІІІст.-гімназія” м. Горохів, ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Горохів: 

   «Фізична культура»  –   07 - 08 листопада 2017 року; 

   «Німецька мова» –  08 листопада 2017 року;  

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/89/
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   «Українська мова та література» – 09-10 листопада 2017 року;  

   «Фізика»  –  13- 14 листопада 2017 року 

2)    надати допомогу педагогам у підготовці до районного та обласного 

конкурсу «Учитель року – 2018»; 

3) забезпечити участь переможців районного туру Конкурсу в обласному 

Конкурсі (січень, лютий 2017 року) 

4)   оформлення матеріалів учасників обласного туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2018» здійснювати згідно додатків відповідного 

наказу управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації і 

до  01 грудня 2017 року надати обласному оргкомітету інформацію про 

підсумки проведення першого туру Конкурсу і заявку на участь переможців 

першого  туру в обласному турі  всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2018»; 

 5) провести підведення підсумків  І туру  всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2018» у травні 2018 року.   

 6.   Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник                                                            В. БІЛИК 

             

    

      Вітинська 22 672 

 

 

 


