
Випробування всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023» 

 

 

Випробування «Майстер-клас» 
 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою вміння адаптувати 

власну педагогічну ідею (методи, прийоми роботи) до специфіки навчальних 

тем та вікових особливостей учнів. 

Формат: проведення майстер-класу для педагогічних працівників або 

студентів. 

Кейс випробування (клас, навчальна тема) визначається окремо для 

кожного конкурсанта/конкурсантки шляхом жеребкування.  

Вибір методів, прийомів роботи конкурсант/конкурсантка здійснює 

самостійно з урахуванням власної педагогічної ідеї, що зазначена в 

інформаційній картці. 

Тривалість підготовки – до 2 годин.  

Тривалість виступу – до 20 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 

Оцінюється: доцільність вибору методів та прийомів, майстерність та 

ефективність їх використання; відповідність продемонстрованих методів та 

прийомів власній педагогічній ідеї, меті, змісту навчання; дотримання 

принципів проведення майстер-класу; обґрунтованість позиції та лаконічність 

відповідей. 

 

Випробування «Методичний практикум» 
 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою предметно-методичної 

компетентності. 

Формат: виконання методичних завдань. 

Кейс випробування обирається шляхом жеребкування. 

Тривалість підготовки – до 2 годин. 

Тривалість виступу – до 20 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 

Оцінюється: предметно-методична компетентність; гнучкість 

педагогічного мислення; вміння конкурсанта/конкурсантки використовувати 

сучасні підходи та обирати оптимальні прийоми, методи та засоби для 

організації освітнього процесу; реалізація наскрізних змістових ліній; 

спрямованість обраних технологій, методів, форм, прийомів роботи на розвиток 

в учнів конкретної навички або конкретного уміння та їх доцільність; 

урахування вікових особливостей учнів. 

 

Випробування «Практична робота» 
 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою вміння виконувати 

практичні завдання у межах навчального предмета. 

Формат: письмова робота з виконання практичних завдань у межах 

навчального предмета. 

Тривалість виконання – до 2 годин. 
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Для оцінювання роботи шифруються. 

Оцінюється: повнота виконання завдання, предметна компетентність 

конкурсантів/конкурсанток. 

 

Випробування «Тестування» 

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою рівня знаннєвої 

складової професійної компетентності. 

Формат: комп’ютерне тестування, що передбачає питання на знання 

предмета і методики його викладання. 

Тривалість виконання – 1 година. 

 

Випробування «Урок» 

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою педагогічної 

майстерності. 

Формат: проведення уроку в 1–11 класах. 

Кейс випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для кожного 

конкурсанта/конкурсантки шляхом жеребкування.  

Теми конкурсних уроків обираються журі відповідно до навчальних 

програм.  

Тривалість підготовки – не менше 20 годин. 

Тривалість уроку – 40-45 хвилин, у разі проведення в дистанційній формі 

– 25-30 хвилин. 

Оцінюється: науковість, предметно-методична компетентність, творчий 

підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових 

компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній, 

результативність та доцільність використаних методів, засобів і форм роботи, 

професійні якості вчителя. 

 

 


