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Школа українська буде успішна, якщо до неї прийде успішний 
учитель. До дітей має прийти людина-лідер, яка може вести  

за собою, яка любить свій предмет, яка його фахово викладає.  
    Концепція Нової української школи 

І день, 19 грудня 2019 року 

 

9.30 – 9.50.  Реєстрація учасників фінального етапу ІІ (регіонального) 

туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020». 

10.00 – 10.15. Привітання учасників фінального етапу                                     

ІІ (регіонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2020». Жеребкування для порядку проведення конкурсних 

випробовувань (каб. 208 інституту). 

10.20 – 13.00. Проведення конкурсних випробовувань: 

Номінація «Початкова освіта» 

1. Конкурсне випробовування «Практична робота»   

                                                                               (ауд.2, ІІ корпус). 

2. Конкурсне випробовування «Методичний експромт»                           

                                                                                       (ауд. 215). 

Номінація «Зарубіжна література» 

1. Конкурсне випробовування «Майстер-клас» (ауд.218). 

2. Конкурсне випробовування «Практична робота» (ауд.218). 

Номінація «Історія» 

1. Конкурсне випробовування «Методичний експромт»     

                                                                                             (ауд.301). 

2. Конкурсне випробовування «Практична робота» (ауд.301). 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

1. Конкурсне випробовування «Методичний практикум»         

                                                                                              (ауд.214). 

2. Конкурсне випробовування «Практична робота» (ауд.214). 

Номінація «Хімія» 

1. Конкурсне випробовування «Методичний практикум»   

                                                                                         (ауд.303). 

2. Конкурсне випробовування «Практична робота» (Черкаська 

гімназія №9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради). 

 

13.00 – 13.20. Обідня перерва. 

13.20 – 14.00. Переїзд до шкіл, у яких будуть проводитись уроки. 



14.00 – 15.00. Знайомство з учителем, класом, у якому буде 

проводитись урок. 

15.00  –  17.00.   Підготовка до проведення конкурсного 

випробовування «Урок» (потенційні можливості бібліотеки, 

Інтернету, комп’ютерної техніки). 

 

ІІ день, 20 грудня 2019 року 

 

9.00 – 12.00. Проведення конкурсного випробовування «Урок»: 

- номінація «Історія» – на базі Черкаської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради (директор –  

Скирда Геннадій Федорович)  – 2, 3, 4 уроки. 

- номінація «Зарубіжна література» – на базі Черкаської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ № 26 Черкаської міської ради 

(директор – Титаренко Галина Олександрівна) – 2, 3, 4 уроки. 

- номінація «Хімія» – на базі Черкаської гімназії №9                            

імені О.М. Луценка Черкаської міської ради (директор –  

Топчій Ірина Вікторівна) – 2, 3, 4 уроки. 

- номінації «Образотворче мистецтво» та «Початкова освіта» – 

на базі Черкаської спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів №20 

Черкаської міської ради (директор Кіта Людмила Богданівна) – 

2, 3, 4 уроки. 

 

12.00 – 12.30. Самоаналіз уроків. 

12.30 – 13.00. Обідня перерва. 

13.00 – 13.30. Переїзд до інституту. 

13.30 – 16.30. Проведення конкурсних випробовувань: 

 

- номінація «Початкова освіта» – «Проєкт» (ауд.215); 

- номінація «Зарубіжна література» – «Методичний 

практикум» (ауд.2, ІІ корпус); 

- номінація «Історія» – «Методичний практикум» (ауд.218); 

- номінація «Образотворче мистецтво» – «Проєкт» (ауд. 214); 

- номінація «Хімія» – «Хімічний експеримент» (Черкаська 

гімназія №9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради). 

16.30 – 17.00. Робота журі. 



ІІІ день, 21 грудня 2019 року  

 

Урочисте нагородження переможців і лауреатів  

 ІІ (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу 

 «Учитель року – 2020». 

Місце проведення:  

актова зала КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»  

(вул. Бидгощська, 38/1).  

 

Початок – 11.00 

 

 

 

 

 
  


