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Про підсумки відбіркового 
та проведення фінального етапів 
другого туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -  2019»

На виконання наказу Управління освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації від 03.09. 2018 № 277 «Про організацію та проведення 
першого і другого турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2019» 
15-17 січня 2019 року проведено відбірковий етап другого туру 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2019» (далі Конкурс) у 
номінаціях «Географія», «Вчитель інклюзивного класу», «Французька мова», 
«Основи здоров’я», «Захист Вітчизни».

У відбірковому етапі другого туру Конкурсу взяли участь 42 педагоги: 
25 -  із закладів загальної середньої освіти районів та міст області, 13 -  із 
закладів освіти дев’яти об’єднаних територіальних громад, 4 -  із закладів 
освіти обласного підпорядкування. Проведено та оцінено такі конкурсні 
випробування: «Тестування з фахової майстерності», «Практична робота», 
«Методичний практикум».

Тестування з фахової майстерності передбачало оцінювання 
теоретичних знань учасників Конкурсу з фаху, методики викладання 
предмета, педагогіки та психології. Під час цього випробування вчителі 
інклюзивного класу продемонстрували високий рівень знань з фаху.

З метою перевірки вміння конкурсантів обирати оптимальні методи, 
прийоми організації освітнього процесу та забезпечувати виконання учнями 
практичних завдань у межах навчальної програми проводилося конкурсне 
випробування «Практична робота».



Педагоги з предмета «Захист Вітчизни» продемонстрували вміння 
організовувати роботу з учнями з виконання прийомів стройової, тактичної, 
вогневої підготовки; основ цивільного захисту; домедичної допомоги, але 
недостатньо використовували сценарії типових ситуацій, що можуть 
виникнути під час ведення бойових дій.

Фрагмент уроку з використанням інтерактивних методів, спрямованих 
на формування здоров’єзберігальної компетентності з урахуванням вікових 
особливостей учнів проводили учителі основ здоров’я. Проте, не всі 
учасники показали практичне застосування інтерактивних технологій.

Учасники Конкурсу у номінації «Вчитель інклюзивного класу» 
демонстрували вміння обирати оптимальні методи, прийоми, способи 
організації освітнього процесу, враховуючи корекційну спрямованість, 
використовували індивідуальний та диференційований підхід у роботі з 
дітьми з особливими освітніми потребами.

Учителі географії підбирали картографічний матеріал за темою 
дослідження, аналізували його та робили висновки, проте не всі учасники в 
достатній мірі володіли комп’ютерними джерелами картографічної 
інформації.

Конкурсним випробуванням «Методичний практикум» передбачалося 
продемонструвати методичну майстерність, уміння використовувати сучасні 
компетентнісні підходи Нової української школи та обирати оптимальні 
методи, засоби навчання для організації освітнього процесу на уроці.

Учителі предмета «Захист Вітчизни» розробляли план-конспект 
фрагменту уроку з пояснення нової теми та готували мультимедійну 
презентацію до нього. При складанні плану-конспекту окремими учасниками 
не були реалізовані наскрізні змістові лінії відповідно до модулів навчальної 
програми. Конкурсанти виявили недосконале володіння технологією 
підготовки презентацій, що зумовило змістові й технічні недоліки.

При складанні плану-конспекту уроку у формі соціально- 
просвітницького тренінгу вчителі предмета «Основи здоров’я» 
використовували методи, форми, прийоми роботи з формування ключових та 
предметних компетентностей. Однак, не всі учасники врахували вікові та 
психологічні особливості учнів при виконанні завдань.

Учителі географії демонстрували вміння розробляти фрагмент уроку з 
вивчення нового матеріалу та групові форми роботи, що спрямовані на 
формування географічної компетентності учнів.

При розробленні плану-конспекту уроку вчителі французької мови 
виявили різні рівні володіння гностичними та конструктивно-планувальними 
вміннями.



Учителі інклюзивного класу аналізували відеозапис уроку відповідно 
до форми спостереження за практикою вчителя в інклюзивному класі та 
оцінювали взаємодію учасників освітнього процесу. Більшість конкурсантів 
володіли вмінням визначати рівень організації уроку в інклюзивному класі, 
ефективність та доцільність методів і прийомів роботи, проте не в повній мірі 
враховували психофізичні особливості учнів та диференціацію змісту 
навчального матеріалу.

На підставі підсумкових матеріалів журі відбіркового етапу другого 
туру Конкурсу н а к а з у ю :

1. Допустити до участі у фінальному етапі другого туру 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2019» педагогічних працівників:

у номінації «Географія»
Рудику Сергія Олексійовича, учителя Лйновицької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Линовицької селищної ради Прилуцького району,

Сивоглаз Наталію Володимирівну, учителя Новгород-Сіверської державної 
гімназії імені К.Д. Ушинського,

Солдатову Марину Юріївну, учителя Рудьківського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Бобровицької міської ради Бобровицького 
району,

Стахорську Світлану Павлівну, учителя комунального закладу «Борзнянська 
спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради,

Тарасенко Ірину Олексіївну, учителя ліцею №15 м. Чернігова;

у номінації «Основи здоров’я»
Кобрін Анастасію Сергіївну, учителя комунального закладу «Седнівський 
навчально-виховний комплекс» Чернігівської районної ради,

Ляшенко Оксану Сергіївну, учителя Кропивнянського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний 
заклад» І-ІІ ступенів Ніжинської районної ради,

Тимохович Анну Вікторівну, учителя Новгород-Сіверської державної 
гімназії імені К.Д. Ушинського,



Черненко Ірину Олександрівну, учителя Рогізківського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ИІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» Сновської міської ради Сновського району,

Чернявську Ірину Василівну, учителя Блистівського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської міської ради Менського району;

у номінації «Французька мова»
Гуринович Наталію Валентинівну, учителя спеціалізованої загальноосвітньої 
середньої школи №1 з поглибленим вивченням іноземних мов,

Івченко-Жабинську Вікторію Сергіївну, учителя Чернігівського ліцею №32 
Чернігівської міської ради,

Мурашко Клару Леонідівну, учителя Чернігівського колегіуму №11 
Чернігівської міської ради,

Павленко Лілію Михайлівну, учителя Ніжинської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №15 Ніжинської міської ради;

у номінації «Захист Вітчизни»
Білецького Ігоря Васильовича, учителя комунального закладу «Навчально- 
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  інформаційно- 
технологічний ліцей №16» Чернігівської міської ради,

Вовченка Володимира Віталійовича, учителя Ніжинської гімназії №3 
Ніжинської міської ради,

Мартиненка Григорія Петровича, учителя Бахмацької гімназії Бахмацької 
районної ради,

Сірика Анатолія Васильовича, учителя Халявинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Чернігівської районної ради;

Шкалаберду Сергія Анатолійовича, учителя Грем’яцької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради;

у номінації «Вчитель інклюзивного класу»
Введенську Тетяну Петрівну, учителя Новгород-Сіверського навчально- 
виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній 
навчальний заклад» І ступеня «Дзвіночок» Новгород-Сіверської міської ради,

Дворник Наталію Володимирівну, учителя Ніжинської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів №12 Ніжинської міської ради,



Захарченко Ірину Олегівну, учителя Городнянської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №2 Городнянської міської ради,

Сороку Наталію Юріївну, учителя Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №9 Прилуцької міської ради,

Степаненко Софію Анатоліївну, учителя Чернігівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №10 Чернігівської міської ради.

2. Провести фінальний етап другого туру Конкурсу 05-07 лютого 2019 
року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського.

3. Структурним підрозділам з питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендацій органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування, керівникам закладів загальної середньої освіти обласного 
підпорядкування забезпечити участь педагогічних працівників (пункт 1) у 
фінальному етапі другого туру Конкурсу.

4. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського (ректор А. Заліський) забезпечити створення 
належних умов для проведення фінального етапу другого туру Конкурсу.

5. Урочисте відзначення переможців і лауреатів другого туру Конкурсу 
провести 07 лютого 2019 року на базі комунального позашкільного 
навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва.

6. Затвердити план заходів щодо підготовки та проведення урочистого 
відзначення переможців і лауреатів другого туру Конкурсу (додається).

7. Директору комунального позашкільного навчального закладу 
Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва 
(директор І. Мельниченко) забезпечити створення належних умов для 
проведення урочистого відзначення переможців і лауреатів другого туру 
Конкурсу.

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
начальника Управління -  начальника відділу загальної середньої та 
корекційної освіти О. Соронович.

М. КОНОПАЦЬКИЙ


