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4. “УЧИТЕЛЬ РОКУ” – КОНКУРС ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
Савчин М.М., професор 

кафедра природничо-математичної освіти 

КЗ ЛОР “Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” 

 

Роль педагога, учителя була і залишається визначальною у формуванні 

дитячих душ і суспільства в цілому. Учитель – це багатовимірна особистість, 

якій дається право, формувати людину з її неоднозначними поглядами на світ, 

його структуру. Він закладає в дитячих душах основу нації з її мораллю, вчить 

стати справжніми самостійними творцями свого життя, патріотами власної 

країни. 

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 23.08.2019 

№ 1/11-7730 “Про умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу 

“Учитель року – 2020” учасникам у номінації “Хімія”” запропоновано п’ять 

видів випробувань: контрольна робота, методичний практикум, практична 

робота, хімічний експеримент, урок. 

Для участі в конкурсі заявлено 35 вчителів, взяли участь у 

випробуваннях – 26. Методичний практикум проведено у форматі квесту (від 

англ. quest – “пошук”, “пошуки пригод””) ескейп рум, до останньої локації 

якого внесено контрольну роботу. Суть цього виду квесту полягає у пошуку 

інформації та її опрацювання з виходом з кількох приміщень. Він складався з 6 

етапів. Проходження кожного з них передбачало виконання завдань з 

методики навчання хімії. Наступне завдання учасники шукали за допомогою 

захованих у певних місцях (локаціях) підказок.  

Аналізом методичного практикуму з’ясувалося, що найважчими були 

завдання, у яких необхідно здійснити покрокову демонстрацію процесу 

формування ключових і предметних компетентностей з урахуванням ключових 

та застосування знаннєвого, діяльнісного і ціннісного компонентів під час 

навчання заданої теми. Ці завдання оцінювалися найвищими балами по 10 

кожне.  

Під час написання контрольної роботи, помилки допущено в рівняннях 

гідролізу (цей матеріал після тривалої перерви повернули в 11 клас), якісних 

реакціях на катіони Fe2+ і Fe3+ з жовтою та червоною кров’яними солями, у 

задачі, де треба застосувати реакцію Кучерова, ситуативних завданнях 

психологічного характеру. 

За результатами методичного практикуму та контрольної роботи, 

найкращі результати у дванадцяти конкурсантів. 

Наступне випробування – презентація практичної роботи у форматі 

кейс (від англ. сase – це ділова сумка, портфель, валіза). Кейс випробування 

(клас, тема уроку) визначалися для кожного учасника. Жеребкуванням. 

Педагоги працювали над запропонованими дванадцятьма різними темами з 

курсу хімії 7-11 класів і продемонстрували вміння організовувати 

дослідницько-пошукову діяльність учнів. 

Чотири учасники (одна вибула через хворобу) свою індивідуальність та 

майстерність продемонстрували під час конкурсного випробування “Хімічний 

експеримент” та “Урок”. 


