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від ІУ- 2021 р. Чернігів №

Про підсумки другого туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -  2021»

На виконання наказів Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації від 21 грудня 2020 року № 286 «Про проведення 
другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2021», 
від 12 лютого 2021 року № 25 «Про внесення змін до наказів Управління 
освіти і науки обласної державної адміністрації від 21 грудня 2020 року та від 
03 лютого 202! року № 20» упродовж 25-29 січня 2021 року відбувся другий 
тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2021» (далі -  Конкурс) в один 
етап дистанційно у номінаціях «Математика», «Трудове навчання», 
«Українська мова та література»; у номінації «Керівник закладу освіти» -  26- 
27 січня 2021 року та 16-17 лютого 2021 року.

У другому турі Конкурсу взяли участь 28 педагогів із закладів загальної 
середньої освіти області: міських територіальних громад -  16, сільських 
(селищних) -  12 і 3 педагоги із закладів освіти інтернатного типу обласного 
підпорядкування.

Серед учасників Конкурсу 18 педагогів мають кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії», 7 -  «спеціаліст першої категорії», 6 -- «спеціаліст 
другої категорії», 5 -  педагогічне звання «учитель-методист», 6 -  «старший 
учитель», 1 -  науковий ступінь «кандидат педагогічних наук».

Упродовж другого туру проведено такі конкурсні випробування: 
«Контрольна робота», «Дистанційний урок», «Методичний практикум» у 
номінації «Математика»; «Дистанційний урок», «Методичний практикум», 
«Дорожня карта творчого проекту» у номінації «Трудове навчання»; «Творча 
робота», «Дистанційний урок», «Аналіз поетичного твору» у номінації 
«Українська мова та література»; «Управлінський практикум», «Освітній 
проект», «Управлінська задача», «Фасилітаційна сесія» у номінації «Керівник 
закладу освіти».
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У пріоритетному конкурсному випробуванні «Дистанційний урок» учителі 
математики, трудового навчання, української мови та літератури презентували 
педагогічну майстерність з організації освітнього процесу в дистанційному 
режимі. Фахові знання, інформаційно-цифрову компетентність, раціональність 
використання електронних освітніх ресурсів продемонстрували Нагорнюк 
Надія, учитель математики Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 19 Чернігівської міської ради Чернігівської області, Семенчук Ольга, учитель 
трудового навчання Бахмацького закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів № 1 Бахмацької міської ради Чернігівської області, Олексенко 
Яна, учитель української мови та літератури Менського опорного закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської 
ради Чернігівської області.

Під час проведення конкурсного випробування «Методичний практикум» 
Череп Андрій, учитель трудового навчання Прилуцької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 9 Прилуцької міської ради Чернігівської області, 
розробив інтерактивні дидактичні матеріали, що відповідають віковим 
особливостям учнів; Циганенко Ірина, учитель математики Бахмацької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Бахмацької міської ради 
Чернігівської області, продемонструвала фахову компетентність під час 
розроблення методичних рекомендацій для вчителів й учнів.

Високий рівень знаннєвої складової професійної компетентності виявили 
Іванько Світлана, учитель української мови та літератури Бахмацького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Бахмацької міської ради 
Чернігівської області, Шевченко Світлана, учитель української мови та 
літератури Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської ради Чернігівської 
області, під час написання творчої роботи; Циганенко Ірина, учитель 
математики Бахмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Бахмацької 
міської ради Чернігівської області, -  під час виконання контрольної роботи.

Учителі трудового навчання демонстрували уміння організовувати 
проектно-технологічну діяльність учнів та реалізовувати власну педагогічну 
ідею в конкурсному випробуванні «Дорожня карта творчого проекту». 
Оригінальністю та практичною спрямованістю вирізнявся проект Новак 
Антоніни, учителя Кобижнанського закладу загальної середньої освіти I- 
III ступенів Бобровицької міської ради Чернігівської області.

У конкурсному випробуванні «Аналіз поетичного твору» Олексенко Яна, 
учитель української мови та літератури Менського опорного закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської ради 
Чернігівської області, та Баранова Вікторія, учитель української мови та 
літератури комунального закладу «Смичинський ліцей» Городнянської міської
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ради Чернігівської області, показали належний рівень володіння методиками 
аналізу та інтерпретації поетичного твору.

Учасники номінації «Керівник закладу освіти» представляли управлінське 
рішення щодо розвитку закладу з використанням методів ситуаційного аналізу в 
конкурсному випробуванні «Управлінський практикум». Високий рівень 
теоретичних знань і практичних навичок з прийняття управлінських рішень 
представила Іваницька Наталія, директор Чернігівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 35 Чернігівської міської ради Чернігівської області.

У конкурсному випробуванні «Освітній проект» керівники закладів освіти 
демонстрували вміння зі створення та реалізації освітнього проекту.

Творчий підхід у підготовці технологічної карти освітнього проекту 
показала Нестерук Оксана, директор Березнянського опорного закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Березнянської селищної ради 
Чернігівської області.

Під час розв’язання ситуаційних управлінських задач учасники 
демонстрували достатній рівень володіння сучасними алгоритмами та 
способами їх розв’язання, уміння оперувати комплексом професійних знань, 
необхідних для розв’язання певної ситуації.

Керівники закладу освіти також проводили фасилітаційну сесію за 
обраною проблемною темою. Високий рівень готовності здійснювати 
фасилітацію, оригінальність, демократичність та ефективність управління 
заходом показала Дідухович Оксана, директор Прохорської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Комарівської сільської ради Чернігівської області.

На основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних 
учасниками під час усіх конкурсних випробувань другого туру,

н а к а з у ю :

1. Визнати переможцями другого туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -  2021», нагородити дипломами та грошовими преміями у 
розмірі 6215 гривень
Іваницьку Наталію, директора Чернігівської загальноосвітньої школи I- 
III ступенів № 35 Чернігівської міської ради Чернігівської області;
Семенчук Ольгу, учителя трудового навчання Бахмацького закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Бахмацької міської ради Чернігівської
області;
Нагорнюк Надію, учителя математики Чернігівської загальноосвітньої школи I- 
III ступенів № 19 Чернігівської міської ради Чернігівської області;
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Олексенко Яну, учителя української мови та літератури Менського опорного 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської 
міської ради Чернігівської області.

2. Відзначити дипломами лауреатів другого туру всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року -  2021» та нагородити грошовими преміями в розмірі 
3110 гривень

у номінації «Керівник закладу освіти»

Дідухович Оксану, директора Прохорської загальноосвітньої школи I- 
III ступенів Комарівської сільської ради Чернігівської області (II місце), 
Кравченко Наталію, директора Дубовогаївської загальноосвітньої школи I- 
III ступенів Яблунівської сільської ради Чернігівської області (III місце);

у номінації «Математика»

Циганенко Ірину, учителя математики Бахмацької загальноосвітньої школи I- 
III ступенів № 5 Бахмацької міської ради Чернігівської області (II місце), 
Білобловську Світлану, учителя математики Носівської міської гімназії 
Носівської міської ради Чернігівської області (III місце);

у номінації «Трудове навчання»

Новак Антоніну, учителя Кобижчанського закладу загальної середньої освіти I- 
III ступенів Бобровицької міської ради Чернігівської області (II місце),
Черепа Андрія, учителя Прилуцької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 9 Прилуцької міської ради Чернігівської області (III місце);

у номінації «Українська мова та література»

Шевченко Світлану, учителя української мови та літератури Ніжинської 
гімназії № 3 Ніжинської міської ради Чернігівської області (II місце),
Баранову Вікторію, учителя української мови та літератури комунального 
закладу «Смичинський ліцей» Городнянської міської ради Чернігівської області 
(III місце).

3. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К. Д. Ушинського (ректор А. Заліський):

1) забезпечити організаційно-методичний супровід підготовки 
переможців другого туру Конкурсу до участі в третьому турі всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року -  2021», що буде проведений 01-09 квітня 2021 року 
в номінаціях «Керівник закладу освіти», «Математика» та 14-22 квітня 2021
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року у номінаціях «Трудове навчання», «Українська мова та література» у 
дистанційному режимі;

2) вивчити досвід роботи переможців другого туру Конкурсу та занести 
до електронного каталогу перспективного педагогічного досвіду освітян
області;

3) відзначити науково-педагогічних та педагогічних працівників 
інституту, які брали активну участь в організації та проведенні другого туру 
Конкурсу. .

4. Керівникам закладів освіти інтернатного типу обласного 
підпорядкування, у порядку рекомендації керівникам органів управління 
освітою органів місцевого самоврядування:

1) проаналізувати підсумки першого і другого турів Конкурсу, провести 
цілеспрямовану організаційно-методичну роботу щодо активізації участі 
педагогів;

2) рекомендувати атестаційним комісіям урахувати результати участі 
педагогів у другому турі Конкурсу під час встановлення кваліфікаційних 
категорій та присвоєнні педагогічних звань.

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


