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Місцеві органи управління освітою
Заклади освіти інтернатного типу
обласного підпорядкування
Про порядок проведення першого
туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2022»

Шановні колеги!
Повідомляємо, що відповідно до наказу Управління освіти і науки
Чернігівської обласної державної адміністрації від 19 листопада 2021 року № 317
«Про проведення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»
(далі – Конкурс) перший тур проводиться в два етапи:
24 січня – 28 січня 2022 року – відбірковий (дистанційно);
01 лютого – 04 лютого 2022 року – фінальний (очно або дистанційно),
враховуючи епідеміологічну ситуацію в регіоні.
На відбірковому етапі у номінаціях «Біологія», «Інформатика», «Основи
правознавства» проводяться такі конкурсні випробування: «Тестування» та
«Методичний практикум»; у номінації «Мистецтво» – «Тестування» та «Майстер –
клас».
На фінальному етапі у номінаціях «Біологія», «Інформатика», «Основи
правознавства» – «Майстер – клас», «Практична робота», «Урок» («Фрагмент
дистанційного уроку»); у номінації «Мистецтво» – «Практична робота», «Творча
робота», «Урок» («Фрагмент дистанційного уроку»).
У номінації «Мистецтво» беруть участь вчителі музичного мистецтва.
За результатами відбіркового етапу Конкурсу в кожній номінації буде
визначено по 5 учасників, які будуть запрошені до участі у фінальному етапі
Конкурсу.
Переможець, два лауреати, які посіли друге та третє місця, визначаються на
основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час
випробувань фінального етапу першого туру Конкурсу.
За умовами Конкурсу під час проведення конкурсного випробування у
дистанційному форматі здійснюється відеоспостереження за підготовкою. Також
конкурсант/конкурсантка записує екран комп’ютера за допомогою програми OBS
Studio (https://obsproject.com/uk/download) та надсилає запис членам журі одразу
після завершення виступу.

2

Зі списками зареєстрованих учасників можна ознайомитись на сайті ЧОІППО
імені К. Д. Ушинського у розділі «Конкурси» («Учитель року – 2022»).
Звертаємо увагу, що вебінар-консультування з теми «Конкурс «Учитель
року» як засіб підвищення професійної майстерності педагога» для учасників
першого туру Конкурсу у номінаціях «Інформатика» та «Основи правознавства»
відбудеться 16 грудня 2021 року об 11:00; у номінаціях «Біологія» та «Мистецтво»
– 22 грудня 2021 року о 14:30 на платформі Zoom за покликанням на підключення
до вебінару (вступна частина)
https://us04web.zoom.us/j/5291994903?pwd=bFV2MXBYbjBWR2xxcUNWQ2x
nbjJIdz09
Ідентифікатор конференції: 529 199 4903
Код доступу: 123456789
Після завершення вступної частини відбудеться консультування за
номінаціями:
«Інформатика»
Тема: Зал персональної конференції Олена Баранова
https://us05web.zoom.us/j/2268748005?pwd=emdPSGl3Tk1zc0lLQ0UzSG0venB
kUT09
Ідентифікатор конференції: 226 874 8005
Код доступу:777000
«Біологія»
Тема: Зал персональної конференції Наталія Нікитенко
https://us04web.zoom.us/j/6180149899?pwd=L1l1bmhUa1ZJUEZVVTloOVZHY
U9uZz09
Ідентифікатор конференції: 618 014 9899
Код доступу: 123456789
«Основи правознавства»
Тема: Зал персональної конференції Юлія Поцелуйко
https://zoom.us/j/9241535299?pwd=elJWdmd6dnU1UEtSMTMvTHZkYVd3dz09
Ідентифікатор конференції: 924 153 5299
Код доступу: B2ge6b
«Мистецтво»
Тема: Зал персональної конференції Ірина Сорока
https://us05web.zoom.us/j/4149490628?pwd=alZqMnFzRGhUVzZjVWp3a0R4U
GY1QT09
Ідентифікатор конференції: 414 949 0628
Код доступу: 12345
Графік проведення конкурсних випробувань першого туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2022» додається.
Додаток: на 2 арк.

З повагою
Заступник начальника
Лідія Бойко 677-647

Олена СОРОНОВИЧ

