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НАКАЗ
від « 02 » грудня 2019 року

№ 765/о

Про підсумки проведення
першого туру
Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2020»
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.06.2019
року № 798 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу “Учитель року –
2020”» та наказів начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10.07.2019 року № 573-од
«Про проведення першого та другого турів Всеукраїнського конкурсу “Учитель
року – 2020”» тавід 30.10.2019 року № 799-од «Про визначення зональних
територій проведення першого туру та затвердження складу фахових журі
першого та другого турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»,
начальника управління освіти Міської ради міста Кропивницького від
04.11.2019 року № 700 «Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року - 2020», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України
від 23.08.2019 року № 1/11-7730 «Про умови та порядок проведення
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у листопаді 2019 року в місті
Кропивницькому проведено перший тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2020»у номінаціях: «Зарубіжна література», «Початкова освіта», «Хімія».
Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:
1. Довідку «Про підсумки проведення першого туру Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року-2020» взяти до відома (додаток ).
2. Затвердити рішення журі першого туру Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2020», визнати переможцями і нагородити грамотами
управління освіти Міської ради міста Кропивницького:
в номінації «Зарубіжна література» - Шевченко Наталію Олександрівну,вчителя зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;
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в номінації «Початкова освіта» - Росчислав Тетяну Вікторівну - вчителя
початкових класів навчально-виховного об'єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів №20 – дитячий юнацький центр «Сузір'я»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;
в номінації «Хімія» - Мажару Аліну Олегівну, вчителя комунального
закладу «Навчально- виховне об'єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської
ради міста Кропивницького Кіровоградської області»
3. Визнати лавреатами та нагородити грамотами управління освіти Міської
ради міста Кропивницького:
в номінації «Зарубіжна література»- Лабутіну Анну Анатоліївну, вчителя
зарубіжної літератури загальноосвітньої школи № 2 Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області;
в номінації «Початкова освіта» -Ступнікову Анжелу Сергіївну - вчителя
початкових класів комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання –
«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступенів
«Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання
«Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області - ІІ місце ;
- Матвєєву Світлану Анатоліївну – вчителя початкових класів навчальновиховного комплексу «Кіровоградський колегіум-спеціалізований навчальний
заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр естетичного
виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області - ІІІ місце;
- Вишневську Ірину Володимирівну - вчителя початкових класів
комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та
юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області» - ІІІ місце;
в номінації «Хімія» - Іщенко Ольгу Василівну, викладача Регіонального
центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова – ІІ місце;
- Сільвейструк Надію Анатоліївну, викладач Кропивницького вищого
професійного училища- ІІІ місце.
4.Нагородити подяками управління освіти Міської ради міста
Кропивницького учасників Конкурсу :
в номінації «Зарубіжна література» -Шпаченко Тетяну Володимирівну,
вчителя зарубіжної літератури НВК «Кіровоградський колегіум»;
- Чернецьку Вікторію Вікторівну, вчителя зарубіжної літератури
комунального закладу НВО №33;
- Шевченко Ніну Леонідівну, вчителя зарубіжної літератури гімназії №9
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;
- Рябуху Наталлю Василівну, вчителя зарубіжної літератури
комунального
закладу
«Гірнича
гімназія
Міської
ради
міста
Кропивницького»;
в номінації «Початкова освіта» - Данілову Олену Анатоліївну – вчителя
початкових класів комунального заклад «Навчально-виховне об'єднання
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів І-ІІІ ступенів № 1 - дитячий
юнацький центр «Перлинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»;
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- Сірікову Надію Анатоліївну - вчителя початкових класів
спеціалізованоїзагальноосвітної школи І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області;
- Бабич Оксану Василівну - вчителя початкових класів комунального
закладу «Навчально-виховне об'єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»;
- Жук Оксану Анатоліївну - вчителя початкових класів комунального
закладу «Навчально-виховне об’єднання № 33 «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області».
4.Центру
методичної
та
соціально-психологічної
служби
(Пахолівецька М.В.):
4.1. 13.12.2019 року, на базі комунального закладу «Навчально - виховне
об'єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького
Кіровоградської області» провести урочисте нагородження переможців та
лавреатів конкурсу"Учитель року - 2020".
4.2.17.12.2019 і 18.12.2019 року забезпечити участь переможців першого
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» у другому (обласному)
турі.
4.3.До 28.12.2019 року розглянути довідку «Про підсумки проведення
першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» на методичній
раді.
5. Чередніченко Наталії Юріївні, директору комунального закладу
«Навчально - виховне об'єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради
міста Кропивницького Кіровоградської області», забезпечити умови для
проведення урочистого нагородження переможців та лавреатів Конкурсу
6. Контроль за виконаннямданого наказу покласти на директора центру
методичної та соціально-психологічної служби Пахолівецьку М.В.

Начальникуправління освіти

Андрій Ткаченко 0663342572

Лариса КОСТЕНКО

Додаток
до наказууправління освіти
Міської ради містаКропивницького
від «02»грудня 2019 року № 765/о

Довідка
про підсумкипроведення
першого туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2020»
На виконання наказу начальника управління освіти Міської ради міста
Кропивницького від 04.11.2019 року № 700 «Про проведення І туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020», з метою підтримки творчості
вчителів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації
педагогічних здобутків протягом листопада 2019 року проходив перший тур
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у номінаціях«Зарубіжна
література», «Початкова освіта», «Хімія». Для участі у конкурсі подали
документи 17 педагогів (див. таблицю):

Учитель-методист

Заслужений учитель
України

До 10 років

Від 10 до 20 років

Понад 20 років

2

Старший учитель

1

8
3

Вища

8

Перша

8

6

Звання

Друга

-

Усього

ЗПТО міста
Кропивницького

6

Кваліфікаційн
а категорія

Спеціаліст

Зарубіжна
література
Початкова
освіта
Хімія

Заклади загальної
середньої освіти

Кількісний склад
учасників
першого туру

Назва
номінації

Педагогічний
стаж
учасників
першого туру

Якісний склад учасників
першого туру

-

-

2

4

1

2

-

-

2

4

-

4

2

2

-

-

-

2

2

4

2

-

1

-

-

-

-

2

1

-

Для забезпечення якісного методичного супроводу й ефективної
організації конкурсу 12 листопада 2019 року працівниками ЦМСПС було
проведено в онлайн режимі інструктивно-методичну нараду для конкурсантів.
Також з цією метою був створений сайт «Учитель року-2020» у місті
Кропивницькому» https://sites.google.com/view/kropyvnytsky-teacher2020/
Перший тур Всеукраїнського конкурсу проходив у два етапи: з 13 по 15
листопада 2019 року - відбірковий етап, з 19 по 22 листопада 2019 року фінальний етап.
Конкурс передбачавпопереднюреєстрацію нанасайті МОН України(з 16
вересня по 06 жовтня 2019 року) та участь у такихвипробуваннях:
«Методичний практикум», «Практична робота», «Тестування», «Майстер-
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клас», «Урок», «Проєкт», окрім цього «Хімічнийексперимент» для вчителів
хімії.

Під час конкурсних випробувань педагоги демонстрували свої
професійні здібності і напрацювання, ділились власним досвідом з
колегами.На етапі конкурсного випробування щодо виявлення фахового рівня
педагогів перевірялась теоретична підготовка учасників конкурсу, володіння
методикою викладання предмета, а також знання з актуальних питань
педагогіки та психології.
В
номінації
«Зарубіжналітература»
булизареєстрованішістьвчителівзарубіжноїлітератури.
Всікандидатуривідповідаливимогам,
малидостатній
стаж
та
кваліфікаційнийрівень.
Перший тур конкурсу передбачавпрактичну роботу – аналізпоетичного
тексту – поезії Й. Бродського «Бессмертия у смерти не прошу», тестування
(комп’ютерне та частково у паперовомувиді), створеннятехнологічноїкартки.
Слідзазначити,
щовсіконкурсантивиконализапропонованізавдання
на
належномурівні:
продемонструваливмінняаналізуватипоезію,
знання
з
психології, педагогіки, методики викладання предмету та фаховихзнань з
зарубіжноїлітератури,
у
тому
числітворівсучаснихавторів,
запропонованихпрограмою.
За рішеннямжурі, яке складалося з кращихвчителівзарубіжноїлітератури –
колишніхпереможців
конкурсу
фаховоїмайстерності,
найбільшукількістьбалівотрималитаківчителі:
Шпаченко
Т.В.
(НВК
«Кіровоградськийколегіум»), Шевченко Н.О. (ЗОШ № 4) та Лабутіна А.А.
(ЗОШ № 2).
ІІ тур конкурсу проходив на базігімназіїімені Тараса Шевченка. Для
проведення уроку булаобранапаралельсьомихкласів. Всіконкурсанти шляхом
жеребкуванняобраливідповіднийклас, напередодні конкурсу отримали тему
уроку,
замовилипотрібнутехніку,
проконсультувалися
з
викладачемзарубіжноїлітератури,
протягомвсього
конкурсу
методичнийсупровід надавала методист ЦМСПС.
Вчителіпоказали
достатнійрівеньзнаньдіяльнісного
та
ціннісногокомпонентів.
Обраніформи,
методи,
прийомироботи
на
уроцібулидоцільними. Вчителі Шевченко Н.О. та Лабутіна А.А.
продемонструвалидостатнійрівеньцифровоїкомпетентності. Шпаченко Т.В.
непередодні другого туру вибула за станом здоров’я.
Журівідмітилонаступніметодичні
та
фаховінедоліки:
нераціональнийрозподілробочого
часу,
перевантаженедомашнєзавдання,
проведенняпідсумківпіслядзвінка.
Відбірковий етап І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020» у
номінації «Початкова освіта» складався з трьох випробувань «Тестування»,
«Методичний експромт», «Практична робота».
В ході проведення «Тестування» учасники конкурсу показали високий
рівень володіння нормативними документами, які регламентують діяльність
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вчителя початкових класів, обізнаність з питань планування та організації
освітнього процесу, забезпечення і підтримки навчання, виховання і розвитку
учнів, створення безпечного освітнього середовища. Найкраще з цим
випробуванням справилися: Матвєєва С.А. (НВК «Кіровоградський колегіум);
Ступнікова А.С. (гімназія Т. Шевченка); Росчислав Т.В. (НВО № 20),
Вишневська І.В. (НВО № 31)
Метою випробування «Методичний експромт» була демонстрація
учасниками вміння адаптувати власну педагогічну ідею, досвід (сучасні
технології навчання в початковій школі, методи, прийоми, форми роботи,
засоби) до специфіки навчального предмета та теми уроку, які були визначені
для них шляхом жеребкування.
Педагоги успішно впоралися з завданням, провівши змістовні майстеркласи. Журі із задоволенням ознайомилось з родзинками педагогічного досвіду
колег. Велика увага зверталась на професійно значущі особистісні якості
учасників конкурсу: рефлексію, гнучкість, емпатію, відкритість, товариськість,
емоційність, привабливість, тому що недостатній рівень розвитку цих якостей і
був суттєвим недоліком частини учасників. Найбільш вдало свою ідею
презентували конкурсантки Ступнікова А.С. (гімназія Т. Шевченка) та
Росчислав Т.В. (НВО № 20).
Теми для випробування «Практична робота» (розробка діагностичної
роботи з української мови для 2 класу, комбінованої контрольної роботи з
математики для 4 класу, тестової роботи з природознавства для 3 класу за
допомогою Google форми) були також визначені шляхом жеребкування і мали
на меті показати уміння педагогів здійснювати формувальне та підсумкове
оцінювання навчальних досягнень учнів, володіння вчителями програмовим
матеріалом, дотримання ними
вимог щодо врахування вікових та
індивідуальних особливостей учнів при формуванні змісту перевірних робіт.
Найкраще з цим випробуванням впоралися Росчислав Т.В. (НВО № 20), Бабич
О.В. (НВО № 32) та Вишневська І.В. (НВО № 31)
Недоліками робіт деяких учасників була невідповідність кількості завдань
в перевірних роботах і невміння визначати мету того чи іншого виду завдання.
За результатами рейтингу учасників конкурсу, складеним за підсумковим
голосуванням членів журі у відбірковому етапі І туру Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року - 2020» в номінації «Початкова освіта» допущено до участі у
фінальному етапі:
- Ступнікову Анжелу Сергіївну
- Росчислав Тетяну Вікторівну
- Вишневську Ірину Володимирівну
Фінальний етап І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020» у
номінації «Початкова освіта» складався з двох випробувань «Проєкт», «Урок».
В ході проведення випробування «Проєкт» учасники конкурсу показали
уміння створювати шкільний проєкт, як послідовний і самодостатній набір
заходів, що розробляється для досягнення поставлених результатів у межах
визначених часових рамок.
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На підготовку до цього випробування учасникам було виділено 2 години.
Проєкти учасниць конкурсу характеризувались повнотою структури,
цілісністю побудови, відповідністю між проблемною темою, метою і
завданнями, які ставили вони при плануванні цього виду роботи.
При розробці проєктів педагоги особливу увагу приділяли використанню
дослідницьких і пошукових методів, очікуваним результатам та відповідності
проектів віковим особливостям учнів.
Журі відмітило цікаве оформлення і дизайн проєктів.
Найкращими визнано презентації проєктів таких учасниць конкурсу:
Ступнікової А.С. (гімназія Т. Шевченка); Росчислав Т.В. (НВО № 20).
Недоліками робіт учасників була невідповідність об’єму запланованих
завдань визначеній ними тривалості проєктів та великій кількості поставлених
перед учнями завдань.
Метою випробування «Урок» була оцінка педагогічної майстерності
учасників конкурсу при проведенні інтегрованого уроку з української мови та
природознавства в 3 класах.
Журі відзначило, що під час проєктування уроків педагоги глибоко
проаналізували доцільність використання елементів сучасних методик
навчання, психологічно-дидактичні вимоги до формування в учнів умінь і
навичок в процесі уроку, розробили системи навчальних завдань відповідно
типу уроку та поставленої мети.
Вчителі показали високий рівень володіння сучасними технологіями
навчання в початковій школі, використали сучасні методи, форми й засоби
навчання та забезпечили взаємодію з учнями під час уроку.
Журі відмітило високий рівень учасників конкурсу при організації різних
форм навчальної діяльності учнів (індивідуальної, парної, групової,
колективної, фронтальної), уміння забезпечувати зворотний зв'язок з учителем,
створювати на уроках безпечне освітнє середовище.
Найбільш вдалими були уроки Матвєєвої С.А. (НВК «Кіровоградський
колегіум) та Росчислав Т.В. (НВО № 20).
Велика увага зверталась на професійно значущі особистісні якості
учасників конкурсу: відкритість, товариськість, емоційність, привабливість,
вміння виступати на уроці партнером учнів.
Найкращі результати в номінації «Хімія» продемонстрували вчителі
Мажара
А.О.,
(КЗ
«Науковий
ліцей»),
Іщенко
О.В.
(Регіональний центр професійної освіти ім. О.С. Єгорова).
Конкурсне
випробування
«Методичний
практикум»передбачало
проходження веб-квесту, під час якого педагоги демонстрували свої вміння
використовувати в освітньому процесі сучасні методи, прийоми, форми і засоби
роботи, у тому числі й освітні інтернет-сервіси та платформи.Найбільш вдало
свої творчі знахідки, інноваційні методики, результативні методи й прийоми
продемонстрували такі педагоги: Мажара А.О., (КЗ «Науковий ліцей»),
Сільвейструк Н.А. (Кропивницьке вище професійне училище).
Конкурсне
випробування
«Практична
робота»
дало
змогу
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перевіритивміння
конкурсантів
організовувати
дослідницько-пошукову
діяльність учнів під час виконання лабораторного досліду. Так, у номінації
«Хімія» кожним конкурсантом був проведений фрагмент уроку з лабораторним
дослідом за темою, обраною в результаті жеребкування. Найкращою у
виконанні цього конкурсного завдання стала вчитель КЗ «Науковий ліцей»
Мажара А.О.
За результатами відбіркового етапу вищеназвані педагоги пройшли до
фінального етапу першого (зонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року - 2020».
На цьомуетапіучасникипродемонструвалиуміння виконувати експеримент,
а також - проводитиурок.
Конкурсне випробування «Хімічний експеримент» мав на меті виявити
експериментальні вміння конкурсантів, а саме: знання правил техніки безпеки,
вміння виконувати хімічні досліди на виявлення йонів, складання плану
експериментального дослідження. Слід зазначити, що конкурсанти володіють
технікою хімічного експерименту, але не всі учасниці визначили йони та
вичерпно відповідали на запитання журі.
Відкриті уроки, проведені фіналістами конкурсу, засвідчили, що вчителі в
цілому демонструють достатній фаховий рівень, знання вимог сучасної
методики викладання предмету, володіють сучасними технологіями навчання,
правильно моделюють архітектоніку уроку, активно включають у модель уроку
інтерактивні методи навчання, доцільно використовують комп’ютерні
технології та дидактичний матеріал на електронних носіях, сприяють розвитку
життєвих компетентностей та предметних компетенцій учнів, пропонують
школярам завдання, що реалізують змістові лінії Державного стандарту з
відповідних галузей. Журі відзначено різноманітність прийомів та методів
навчання, вдалу реалізацію дидактичних принципів на уроках, позитивну
психологічну атмосферу, створену всіма конкурсантами.
За рішенням журі першого (зонального) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2020» переможцями визначено таких вчителів:
в номінації «Зарубіжна література» - Шевченко Наталію Олександрівну,вчителя зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;
в номінації «Початкова освіта» - Росчислав Тетяну Вікторівну - вчителя
початкових класів навчально-виховного об'єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів №20 – дитячий юнацький центр «Сузір'я»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;
в номінації «Хімія» - Мажару Аліну Олегівну, вчителя комунального
закладу «Навчально- виховне об'єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської
ради міста Кропивницького Кіровоградської області».
Лавреатами стали:
в номінації «Зарубіжна література» - Лабутіну Анну Анатоліївну,
вчителя зарубіжної літератури загальноосвітньої школи № 2 Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області;
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в номінації «Початкова освіта» -Ступнікову Анжелу Сергіївну - вчителя
початкових класів комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання –
«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступенів
«Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання
«Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області - ІІ місце ;
- Матвєєву Світлану Анатоліївну – вчителя початкових класів навчальновиховного комплексу «Кіровоградський колегіум-спеціалізований навчальний
заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр естетичного
виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області - ІІІ місце;
- Вишневську Ірину Володимирівну - вчителя початкових класів
комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та
юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області» - ІІІ місце;
в номінації «Хімія» - Іщенко Ольгу Василівну, викладача Регіонального
центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова – ІІ місце;
- Сільвейструк Надію Анатоліївну, викладач Кропивницького вищого
професійного училища- ІІІ місце.
Варто
відзначити
ґрунтовну
організаційно-підготовчу
роботу
адміністрацій комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання
природничо-економіко-правовий ліцей-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8позашкільний центр» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
(директор Яковлєв І.В., заступник директора Дубівка О.О.), комунального
закладу НВО І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей» Міської ради міста
Кропивницького Кіровоградської області (директор Чередніченко Н. Ю.,
заступник директора Шлєєва І. І.), комунального закладу "Навчально-виховне
об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня
"Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання
"Контакт" міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області
(директор ВойнаГ. Г., заступник директора Ткаченко Г. О.)які були базовими
під час проведення конкурсних змагань.
Таким чином, перший (зональний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2020» надав можливість педагогам проявити фахову, методичну та
психолого-педагогічну компетентність, креативні та комунікативні здібності,
показав високу культуру праці вчителів, вміння застосовувати свої знання на
практиці, зробити крок на шляху до педагогічної зрілості.
Директорцентру методичної
та соціально – психологічноїслужби

Марцеліна ПАХОЛІВЕЦЬКА
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