
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення центрального 

оргкомітету всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2023» 

(протокол № 03 від 28.02.2023) 

 

 

 

Умови та порядок проведення другого туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023» 

 

 

І. Організація та проведення другого туру конкурсу 

 

1. Участь у другому турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2023» (далі – конкурс) беруть переможці першого туру в номінаціях «Захист 

України», «Основи здоров’я», «Початкова освіта», «Фізична культура», на яких 

відповідний організаційний комітет першого туру подав до центрального 

організаційного комітету конкурсу матеріали, що визначені умовами та 

порядком проведення конкурсу, затвердженими рішенням центрального 

оргкомітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023» (протокол № 01 

від 26.10.2022). 

2. Другий тур конкурсу проводиться в дистанційній формі у два етапи: 

відбірковий та фінальний. 

3. На відбірковому етапі другого туру конкурсу проводяться такі 

випробування:  

номінації «Захист України», «Основи здоров’я», «Фізична культура» – 

«Методичний практикум», «Практична робота», «Тестування»;  

номінація «Початкова освіта» – «Майстер-клас», «Практична робота», 

«Тестування».  

На фінальному етапі другого туру конкурсу проводяться такі 

випробування:  

номінації «Захист України», «Основи здоров’я», «Фізична культура» – 

«Майстер-клас», «Урок»;  

номінація «Початкова освіта» – «Методичний практикум», «Урок».  

Опис випробувань другого туру конкурсу додається. 

4. Журі другого туру конкурсу уточнює, конкретизує, доповнює 

орієнтовні критерії оцінювання випробувань та встановлює максимальну 

кількість балів за кожний критерій. 

Учасники другого туру конкурсу мають бути ознайомлені з критеріями 

оцінювання не пізніше ніж за два тижні до проведення випробувань. 

У разі виникнення обставин, що ускладнюють або унеможливлюють 

проведення випробувань у визначеному цими умовами порядку, журі другого 

туру конкурсу може вносити зміни до порядку проведення випробувань. 
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5. Теми, завдання, питання випробувань визначаються головою журі, 

який забезпечує їх секретність до моменту оприлюднення. 

6. Під час підготовки учасників до випробувань, виконання ними 

письмових/тестових завдань здійснюється відеоспостереження. 

7. Під час проведення випробувань здійснюється відеозапис виступу 

кожного учасника.  

 

ІІ. Дії конкурсантів та членів журі під час повітряної тривоги 

 

8. У разі надходження сповіщення про повітряну тривогу хоча б в одному 

з регіонів України під час виконання завдань випробувань «Методичний 

практикум» (номінації «Захист України», «Основи здоров’я», «Фізична 

культура»); «Практична робота» (номінація «Початкова освіта»); «Тестування» 

(усі номінації): 

проведення випробування зупиняється на час оголошення тривоги;  

секретар журі фіксує час, коли виконання завдань було зупинено, та 

робить відмітку в протоколі; 

після відбою повітряної тривоги виконання завдань продовжується; 

секретар оголошує час, який залишається для виконання завдань, фіксує 

час, з якого продовжено виконання завдань випробування, та робить відмітку в 

протоколі. 

9. У разі надходження сповіщення про повітряну тривогу під час 

проведення випробувань «Майстер-клас» (усі номінації); «Методичний 

практикум» (номінація «Початкова освіта»); «Практична робота» (номінації 

«Захист України», «Основи здоров’я», «Фізична культура»), «Урок» (усі 

номінації): 

конкурсанти та члени журі з тих регіонів, де оголошено повітряну 

тривогу, повідомляють про це секретаря журі; 

для конкурсантів, які знаходяться в таких регіонах, випробування 

проводиться після виступу всіх учасників за графіком цього дня або 

переноситься на наступний день, якщо це дозволяє програма конкурсу; при 

цьому обирається новий кейс випробування;  

для інших конкурсантів випробування продовжується згідно з графіком; 

члени журі, які знаходяться в регіонах, де оголошено повітряну тривогу, 

оцінюватимуть конкурсантів, які продовжували змагання, за відеозаписом після 

завершення випробування цього дня; 

секретар журі фіксує час оголошення повітряної тривоги, прізвища 

учасників та членів журі, які знаходяться в таких регіонах, та робить відмітку в 

протоколі. 

 

ІІІ. Оцінювання та оприлюднення результатів випробувань  

другого туру конкурсу 

 

10. Оцінювання випробувань здійснюється за бальною системою та 

критеріями, затвердженими відповідним журі. 
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11. У разі недотримання конкурсантом/конкурсанткою академічної 

доброчесності під час підготовки або виконання завдань випробування робота 

не оцінюється або результати оцінювання анулюються, про що ухвалюється 

відповідне рішення журі. 

12. Не допускається обговорення членами журі виступів учасників під 

час проведення та оцінювання випробування. 

13. Оцінювання випробувань здійснюється особисто кожним членом 

журі, який вносить бали до оціночного листа одразу після завершення кожним 

учасником відповідного випробування.  

14. Результати оцінювання випробувань доводяться до відома учасників 

не пізніше наступного після випробування дня. 

Зведені відомості кожного випробування, рейтингові листи відповідних 

етапів другого туру конкурсу оприлюднюються у сканованому вигляді. 

 

ІV. Визначення переможців та лауреатів конкурсу 

 

15. У фінальному етапі другого туру конкурсу беруть участь не більше 12 

конкурсантів, які визначені журі на основі рейтингу, укладеного за загальною 

кількістю балів, одержаних під час випробувань відбіркового етапу.  

16. Переможець, два лауреати, які посіли друге та третє місця, 

дипломанти конкурсу визначаються на основі рейтингу, укладеного за 

загальною кількістю балів, одержаних під час випробувань відбіркового та 

фінального етапів другого туру конкурсу. 

17. У випадку однакової кількості балів за результатами кожного етапу 

другого туру конкурсу перевага надається тому учасникові, який має вищий бал 

у пріоритетному випробуванні.  

Пріоритетні випробування кожного етапу другого туру конкурсу 

визначаються на першому засіданні журі. 

18. Рішення журі другого туру конкурсу приймаються колегіально та 

оформлюються протоколами. 

19. У разі виникнення питань щодо результатів оцінювання випробувань 

роз’яснення учасникам надає голова журі.  

 

__________________________________ 


