










Додаток  

до наказу департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації 

від  ___________ №  ________ 

 

Довідка  

про результати другого (регіонального) туру  

всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2021” 

 

Всеукраїнський конкурс „Учитель року – 2021” (далі – Конкурс) 

проводився у таких номінаціях: „Керівник закладу освіти”, „Математика”, 

„Трудове навчання”, „Українська мова та література”. 

Участь педагогів у Конкурсі відбувалася на добровільних засадах. 

Учасниками Конкурсу були педагогічні працівники закладів загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної) освіти за основним місцем 

роботи, які мали стаж педагогічної діяльності не менше трьох років, 

зареєструвалися та подали організаційному комітету першого туру матеріали, 

які були визначені умовами та порядком проведення. 

У номінації „Керівник закладу освіти” брали участь директори закладів 

загальної середньої освіти. Викладачі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти змагалися у Конкурсі на загальних умовах. 

167 педагогів-закарпатців із 18 адміністративно-територіальних одиниць 

області виявили бажання змагатися у Конкурсі й виконали всі реєстраційні 

вимоги. Серед найактивніших учасників  реєстрації слід назвати освітян 

міста  Хуст, Великоберезнянського, Виноградівського, Іршавського, 

Мукачівського, Рахівського районів та Мукачівської міської територіальної 

громади. Педагоги міста Чоп, Міжгірського району та Баранинської, 

Вільховецької, Перечинської, Тячівської територіальних громад не виявили 

бажання взяти участь у Конкурсі. 

Статистичні дані реєстрації для участі в Конкурсі відповідно до 

адміністративно-територіальних одиниць області наведено у таблиці: 

№ 

з/п 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця 

Номінації Ра-

зом „Керівник 

закладу 

освіти” 

„Матема-

тика” 

„Трудове 

навча-

ння” 

„Україн-

ська мова 

та літ-ра” 

1. м. Ужгород  1 2 3 6 

2. м. Берегово    1 1 

3. м. Хуст   4 3 3 10 

4. Берегівський р-н 1   3 4 

5. Великоберезнян-

ський р-н 

3 5 4 8 20 

6. Виноградів- 

ський р-н 

4 4 3 4 15 

7. Воловецький р-н 4 4   8 

8. Іршавський р-н 4 3  4 11 
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9. Мукачівський р-н 3 4 4 5 16 

10. Перечинський р-н  2 2 1 5 

11. Рахівський р-н 7 13 6 13 39 

12. Свалявський р-н  2 1 1 4 

13. Тячівський р-н 1 1 1 2 5 

14. Ужгородський р-н  1  1 2 

15. Хустський р-н  3 2 2 7 

16. Іршавська ОТГ   1 1 2 

17. Мукачівська ОТГ  3 2 5 10 

18. Полянська ОТГ  1 1  2 

 Усього: 27 51 32 57 167 

 

У першому (зональному) турі Конкурсу в 36 зонах узяли участь 146 

педагогів, з них у номінаціях: „Керівник закладу освіти” – 24 (6 зон – 8 

адміністративних одиниць), „Математика” – 47 (11 зон – 15 адміністративних 

одиниць), „Трудове навчання” – 28 (8 зон – 13 адміністративних одиниць), 

„Українська мова та література” – 47 (11 зон – 16 адміністративних одиниць). 

Закарпатському інституту післядипломної педагогічної освіти вчасно, до 

30 листопада 2020 року, подано інформацію про підсумки першого 

(зонального) туру Конкурсу та матеріали 36 переможців, а саме: номінація  

„Керівник закладу освіти” – 6, „Математика” – 11, „Трудове навчання” – 8, 

„Українська мова та література” – 11. 

Відомості про кількість надісланих конкурсних матеріалів для участі у 

другому (регіональному) турі Конкурсу відповідно до адміністративно-

територіальних одиниць області наведено у таблиці: 

№ 

з/п 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця 

Номінації Ра-

зом „Керівник 

закладу 

освіти” 

„Матема

-тика” 

„Трудове 

навча-

ння” 

„Україн-

ська мова 

та лі-ра” 

*П-І *П-І *П-І *П-І *П-І 

1. м. Ужгород  1 1 1 3 

2. м. Хуст   1 1 1 3 

3. Берегівський р-н    1 1 

4. Великоберезнян-

ський р-н 

1 1 1 1 4 

5. Виноградів- 

ський р-н 

1 1 1 1 4 

6. Воловецький р-н 1 1   2 

7. Іршавський р-н 1 1  1 3 

8. Мукачівський р-н 1 1 1 1 4 

9. Перечинський р-н    1 1 

10. Рахівський р-н 1 1 1 1 4 

11. Свалявський р-н  1   1 

12. Хустський р-н  1 1 1 3 
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13. Мукачівська ТГ  1 1 1 3 

 Усього: 6 11 8 11 36 

 

*П-І – подання та інформаційні картки конкурсантів 

 

Другий  (регіональний) тур Конкурсу проводився відповідно до умов та 

порядку проведення всеукраїнського  конкурсу  „Учитель року – 2021” –                             

15 січня – 11 лютого 2021 року з номінацій „Керівник закладу освіти”, 

„Математика”, „Трудове навчання”, „Українська мова та література”. 

Організаційний комітет цього туру Конкурсу забезпечив ознайомлення 

учасників з датами конкурсних випробувань, особливостями проведення 

конкурсних змагань.   

Цей тур Конкурсу розпочався із засідання журі, яке проводилося 

дистанційно, у кожній із номінацій.  На засіданні фахове журі сформулювали 

критерії оцінювання конкурсних випробувань та встановили максимальну 

кількість балів за кожний критерій, визначили пріоритетні конкурсні 

випробування відбіркового/фінального етапів другого (регіонального) туру 

Конкурсу, з якими ознайомили  учасників за два тижні до проведення 

конкурсних випробувань.  

Конкурсні випробування другого (регіонального) туру Конкурсу в усіх 

номінаціях проходили в два етапи: 4 – 5 лютого 2021 року  – відбірковий етап 

(дистанційно), 10 – 11 лютого 2021 року – фінальний етап (очно). 

Участь у відбірковому етапі цього туру Конкурсу взяв 31 учасник з 

номінацій: „Керівник закладу освіти” – 6, „Математика” – 9, „Трудове 

навчання” – 7, „Українська мова та література” – 9. 
Відбірковий етап передбачав конкурсні випробування:            

„Управлінська задача” та „Освітній проєкт” – у номінації „Керівник закладу 

освіти”; „Контрольна робота” та „Дистанційний урок” – у номінації 

„Математика”; „Методичний практикум” і „Дистанційний урок” – у номінації  

„Трудове навчання”;  „Творча робота” та  „Дистанційний урок”  – у номінації 

„Українська мова та література”. 
Випробування „Управлінська задача” у номінації „Керівник закладу 

освіти” передбачало демонстрацію учасниками Конкурсу рівня володіння 

сучасними алгоритмами і способами розв’язання управлінських задач у 

форматі письмової роботи. Пропонувалися ситуаційні задачі (не менше трьох), 

однакові для усіх конкурсантів, що визначалися шляхом жеребкування та  

виконувалися 2 години. Для оцінювання роботи шифрувалися.  

Письмові роботи засвідчили, що конкурсанти володіють комплексом 

професійних знань, необхідних для розв’язання певної ситуації, уміють 

підібрати ефективні, доцільні та оптимальні шляхи розв'язання ситуацій. За 

підсумками цього конкурсного випробування найбільшу кількість балів 

здобули: Мигович В.Ю. (Дунковицька гімназія Кам’янської сільської ради 

Берегівського району Закарпатської області) та  Юращук М.М. (Діловецький 

заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Рахівської міської ради 

Закарпатської області). 
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Конкурсне випробування „Освітній проєкт” (номінація „Керівник закладу 

освіти”) пропонувало демонстрацію учасниками Конкурсу навичок із 

розроблення та реалізації освітнього проєкту. Передбачалася підготовка 

технологічної карти освітнього проєкту та його презентація. Проблема, на 

вирішення якої був спрямований проєкт, визначалася шляхом жеребкування. 

Підготовка тривала 2 години, виступ з презентацією проєкту – до 20 хвилин, 

запитання журі – до 5 хвилин.  

Проєкти відповідали цілям і завданням, прослідковувалися логічність  і 

послідовність етапів, заходів і дій, пристосованих до реальних умов їх 

виконання, містили наявність процедур контролю за виконанням, передбачали 

визначення показників очікуваних результатів. Найкраще виступили 

Чонка О.С. (Чернянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Виноградівської 

районної ради Закарпатської області) та Мейсар С.Ф. (Залужанська 

загальноосвітня  школа І – ІІІ ступенів Мукачівської міської ради 

Закарпатської області). 

У номінації „Математика” конкурсне випробування  „Контрольна робота” 

передбачало демонстрацію учасниками Конкурсу рівня знаннєвої складової 

професійної компетентності. Проводилося у форматі розв’язування задач 

підвищеної складності з геометрії, алгебри і початків аналізу, тривало 

2  години, а для оцінювання роботи шифрувалися.  

Випробування підтвердило широкий спектр умінь учасників 

застосовувати фахові знання для виконання складних завдань, а найбільшу 

кількість балів у цьому  випробуванні вибороли Сабова В.І. (Чинадіївська 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради 

Закарпатської області), Шімон Г.С. (Мукачівський ліцей № 11 Мукачівської  

міської ради Закарпатської області), Тягур Т.В. (Рокосівський заклад загальної 

середньої освіти І – ІІІ ступенів Хустської міської ради  Закарпатської області), 

Ференц В.І. (Ясінянський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 2 

Ясінянської селищної ради Рахівського району Закарпатської області),                          

Калина М.Й. (Хустська загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів № 5 Хустської 

міської ради Закарпатської області). 

У номінації „Трудове навчання” під час конкурсного випробування 

„Методичний практикум” учасники Конкурсу демонстрували методичну 

компетентність із розроблення інтерактивних дидактичних матеріалів (крім 

матеріалів для самоконтролю учнів) з використанням зручних для учасника 

онлайн та офлайн сервісів. Виконувалося 2 години, а для оцінювання роботи 

шифрувалися.  

Конкурсанти підготували доцільні, якісні та доступні для використання 

матеріали, що відповідали принципам навчання, віковим і психологічним 

особливостям учнів. Серед найсильніших – Мацканюк О.М. (Нанківський  

заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Хустської міської ради 

Закарпатської області), Грималюк  І.А. (Мукачівська гімназія № 9 

Мукачівської міської ради Закарпатської області), Дуб О.М. (Ясінянський 

заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 1 Ясінянської селищної 

ради Рахівського району Закарпатської області), Венцель Н.Ю. (Розтоцько-
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Пастільська гімназія – філія Великоберезнянського ліцею Великоберезнянської  

селищної ради Ужгородського району Закарпатської області), Феєр М.Ю. 

(Великокопанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Виноградівської 

районної ради Закарпатської області). 

У номінації „Українська мова та література” випробування „Творча 

робота” передбачало написання есе конкурсантами, що виявляло рівень 

знаннєвої складової професійної компетентності. Запропонована тема есе, 

однакова для усіх конкурсантів, визначалася шляхом жеребкування, письмова 

робота виконувалася 2 години, для оцінювання роботи шифрувалися. 

У цьому випробуванні педагоги-конкурсанти продемонстрували високий 

рівень опанування методикою викладання предмета, зокрема володіння 

традиційними та інноваційними прийомами та методами, а також доступність 

особливостей партнерських стосунків із дітьми на основі взаємоповаги, 

розуміння психологічних та вікових особливостей дитини. За підсумками 

цього конкурсного випробування  найбільшу кількість балів здобули 

Дудурич  М.В. (Великоберезнянська гімназія Великоберезнянської селищної  

ради Ужгородського району Закарпатської області), Іванюк О.М. 

(Нижньореметівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Берегівської 

районної ради Закарпатської області), Раковці Н.В. (Хустська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів № 4 Хустської міської ради Закарпатської області), 

Тодер  Д.Д. (лінгвістична гімназія імені Т.Г. Шевченка Ужгородської міської 

ради Закарпатської області), Федів Д.І. (Мукачівська загальноосвітня  школа 

І  – ІІІ ступенів № 13 Мукачівської міської ради Закарпатської області). 

Крім зазначеного, у відбірковому етапі другого (регіонального) туру 

Конкурсу в номінаціях „Математика”, „Трудове навчання”, „Українська мова                                             

та література” було проведено конкурсне випробування „Дистанційний урок”. 

Це випробування дозволило учасникам Конкурсу продемонструвати  

педагогічну майстерність з організації освітнього процесу в дистанційному 

режимі, без залучення здобувачів освіти. До початку дистанційного уроку 

конкурсанти надавали журі технологічну карту уроку, інструкції учням з 

опрацювання теоретичного матеріалу та виконання завдань із зазначенням 

очікуваних результатів, яких має досягти учень, та дедлайнів виконання, 

перелік завдань для опрацювання учнями. Клас, тема уроку визначалися 

окремо для кожного конкурсанта шляхом жеребкування. Підготовка тривала – 

4 години, урок – 30 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин.  

У випробуванні „Дистанційний урок” конкурсанти засвідчили фахові 

знання предмета та методичну компетентність. Уроки були спрямовані на 

формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, 

цінностей і ставлень, реалізації наскрізних змістових ліній. Активізація 

пізнавального інтересу учнів, організація самостійної діяльності,  взаємодії, 

зворотного зв’язку з урахуванням освітніх потреб учнів, диференціація 

навчальних завдань демонструвалася шляхом застосування активних форм і 

методів навчання. Надані дидактичні, ілюстративні та інструктивні матеріали 

були доступні та якісні. Доцільно та раціонально вибирали цифрові технології, 

мультимедійні технології, ЕОР, інтерактивні вправи.  
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За підсумками цього конкурсного випробування найбільшу кількість балів 

здобули: у номінації „Математика” – Стегура О.В. (Ужгородська 

загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області),  Шімон Г.С. (Мукачівський ліцей № 11 Мукачівської  

міської ради Закарпатської області) та Тягур Т.В. (Рокосівський заклад 

загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Хустської міської ради Закарпатської 

області); у номінації  „Трудове навчання” –  Мацканюк О.М. (Нанківський 

заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Хустської міської ради 

Закарпатської області) та Грималюк І. А. (Мукачівська гімназія № 9 

Мукачівської міської ради Закарпатської області);  у номінації  „Українська 

мова та література” – Іванюк О.М. (Нижньореметівська загальноосвітня школа 

І – ІІ ступенів Берегівської районної ради Закарпатської області), Федів Д.І. 

(Мукачівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 13 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області) та Тодер Д.Д. (лінгвістична гімназія імені                           

Т.Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської області). 

За результатами оцінювання конкурсних випробувань відбіркового етапу  

фахове журі визначило 3 конкурсантів у номінації „Керівник закладу освіти”  

та по 5 конкурсантів із номінацій „Математика”, „Трудове навчання”, 

„Українська мова та література”, які набрали найбільшу кількість балів у цьому 

етапі та продовжили  боротьбу у фінальному етапі другого (регіонального) 

туру Конкурсу. 

Найвагоміші результати відбіркового етапу другого (регіонального) туру 

Конкурсу в освітян Мукачівського району та Мукачівської міської 

територіальної громади  – по три учасники, міста Ужгород, Виноградівського 

та Хустського районів – по 2 фіналісти, Великоберезнянського, Іршавського та 

Рахівського районів –  по одному учаснику у фінальному етапі випробувань. 

Кількість учасників відбіркового та фінального етапів другого  

(регіонального) туру всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2021” 

наведено в таблиці: 
 

№ 

з/п 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця 

Номінації Разом 

„Керів-

ник 

закладу 

освіти” 

„Мате-

матика” 

„Трудо-

ве на-

вчання” 

„Україн-

ська 

мова та 

літ-ра” 
*В *Ф *В *Ф *В *Ф *В *Ф *В *Ф 

1. м. Ужгород   1 1 1  1 1 3 2 

2. м. Хуст    1  1  1  3 0 

3. Берегівський р-н       1  1 0 

4. Великоберезнян-

ський р-н 

1  1  1 1 1  4 1 

5. Виноградів- 

ський р-н 

1 1 1  1 1 1  4 2 

6. Воловецький р-н 1        1 0 

7. Іршавський р-н 1 1       1 1 
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8. Мукачівський р-н 1 1 1 1   1 1 3 3 

9. Перечинський р-н       1  1 0 

10. Рахівський р-н 1  1  1 1   3 1 

11. Свалявський р-н   1      1 0 

12. Хустський р-н   1 1 1 1 1  3 2 

13. Мукачівська ОТГ   1 1 1 1 1 1 3 3 

 Усього: 6 3 9 4 7 5 9 3 31 15 

 

*В – учасники відбіркового етапу конкурсу, *Ф – фіналісти 

 

У фінальному етапі другого (регіонального) туру Конкурсу педагоги 

змагалися у випробуваннях: „Управлінський практикум” та „Фасилітаційна 

сесія” – у номінації „Керівник закладу освіти”; „Методичний практикум” та 

„Урок” – у номінації „Математика”; „Дорожня карта творчого проєкту” та 

„Урок” – у номінації „Трудове навчання”; „Аналіз поетичного твору”  та 

„Урок”  – у номінації „Українська мова та література”. 

У номінації „Керівник закладу освіти” випробування „Управлінський 

практикум” передбачало демонстрацію теоретичних знань і практичних 

навичок із прийняття управлінських рішень щодо розвитку закладу освіти на 

основі виконаного аналізу кейсу закладу (тип, рівень освіти, умови діяльності, 

фінансування, місцезнаходження, освітня програма тощо)                                         

з використанням методів ситуаційного аналізу. Кейс закладу визначався 

окремо для кожного фіналіста шляхом жеребкування. Підготовка                       

тривала – 2 години, виступ – до 15 хвилин, запитання журі –                                 

до 5 хвилин. 

Змагаючись у цьому випробуванні, конкурсанти засвідчили здатність до 

аналітичної діяльності, зуміли продемонстрували вміння генерувати нову 

інформацію у вигляді управлінського рішення, лаконічно обґрунтовували 

ефективність та результативність пропонованого управлінського рішення. 

Найкраще виступив у цьому випробуванні Мейсар С.Ф. (Залужанська 

загальноосвітня  школа І – ІІІ ступенів Мукачівської міської ради 

Закарпатської області).  

Конкурсне випробування „Фасилітаційна сесія” у номінації „Керівник 

закладу освіти” пропонувало здійснити фасилітацію проблемної теми, яка 

визначалася окремо для кожного учасника шляхом жеребкування напередодні. 

Проводилася фасилітаційна сесія кожним конкурсантом з участю педагогів – 

по 40 хвилин.  

Конкурсанти зуміли демократично та ефективно керувати заходом з 

налагодженням продуктивної взаємодії, співпраці та колективного обговорення 

проблемних питань. Демонстрували оригінальні та оптимальні форми 

проведення заходу. Кращий результат у цьому випробуванні у Чонки О.С. 

(Чернянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Виноградівської районної 

ради Закарпатської області). 

У номінації „Математика” конкурсне випробування „Методичний 

практикум” передбачало демонстрацію конкурсантом методичної 
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компетентності шляхом виконання методичних завдань різних рівнів 

складності, перевірки і оцінювання запропонованого розв’язання задачі 

віртуальним учнем та аналізу помилок, надання рекомендацій вчителю й учням 

щодо опрацювання навчальної теми. Задача, розв’язок задачі, виконаний 

віртуальним учнем; навчальна тема  визначалися окремо для кожного 

конкурсанта шляхом жеребкування. Тривалість підготовки – 2 години,    

виступу – до 15 хвилин, запитання журі – до 5 хвилин. 

Педагоги підтвердили здатність до продукування альтернативних 

дидактичних матеріалів, методичних матеріалів практичної спрямованості для 

педагогів і учнів, розроблення індивідуальної освітньої траєкторії учня 

презентували матеріали на формування міжпредметних компетентностей і 

практичних навичок в учнів, засвідчили уміння організовувати корекційну 

освітню діяльність, пропонували доцільні методи, форми роботи. Найкраще у 

цьому випробуванні  виступила Стегура О.В. (Ужгородська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської міської ради Закарпатської області). 

У номінації „Трудове навчання” конкурсне випробування  „Дорожня карта 

творчого проєкту” дало змогу продемонструвати вміння організовувати 

проєктно-технологічну діяльність учнів у форматі розроблення дорожньої 

карти творчого учнівського проєкту із зазначенням методичних підходів до 

його реалізації. Під час виконання завдання конкурсант мав змогу використати 

найбільш зручний спосіб презентації власного творчого задуму. Тема проєкту 

визначалася окремо для кожного учасника конкурсу шляхом жеребкування. 

Підготовка тривала  2 години, виступ – до 15 хвилин, запитання журі –                

до 5 хвилин. 

Презентація творчих проєктів підтвердила, що конкурсанти  вміють 

структурувати проєкт і доцільно використовують методи і засоби, 

встановлюють відповідність між змістом діяльності учасників проєкту, 

очікуваними результатами, розуміють навчальну цінність проєкту,  

компетентнісний і виховний потенціал, здатні реалізовувати в учнівському 

проєкті власні педагогічні ідеї та методичні підходи. Кращі результати у цьому 

випробуванні засвідчила Грималюк І.А. (Мукачівська гімназія № 9 

Мукачівської міської ради Закарпатської області).  
У номінації „Українська мова та література” під час конкурсного 

випробування „Аналіз поетичного твору” конкурсанти фрагментом уроку 

презентували педагогічну майстерність з організації аналізу та інтерпретації 

поетичного твору. Твір визначався окремо для кожного учасника конкурсу 

шляхом жеребкування. Підготовка тривала 2 години, виступ – до 15 хвилин, 

запитання журі – до 5 хвилин. 

Яскраві виступи конкурсантів підтвердили володіння методиками аналізу 

та інтерпретації поетичного твору, творчий підхід до формату проведення 

аналізу, візуалізації матеріалу, чітко прослідковувалася реалізація наскрізних 

змістових ліній та формування ключових і предметних компетентностей учнів, 

обрані методи, прийоми, способи та засоби були оптимальними та доцільними. 

За підсумками цього випробування всі учасники добре виступили. 
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Під час конкурсного випробування „Урок” проведені учасниками уроки 

були ілюстрацією фахового набутку вчителя, його творчого підходу до 

викладання предмета, спрямованого на формування цілісності знань, 

предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень, реалізації 

наскрізних змістових ліній, результативності та доцільності використання 

методів, засобів і форм роботи, підтверджували професійні якості вчителя. 

За результатами цього випробування серед найкращих: Стегура О.В. 

(Ужгородська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області) – у номінації „Математика”;                       

Грималюк І.А. (Мукачівська гімназія № 9 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області) – у номінації „Трудове навчання”; Тодер Д.Д. 

(лінгвістична гімназія імені Т.Г. Шевченка Ужгородської міської ради 

Закарпатської області) – у номінації „Українська мова та література”. 

Підсумовуючи результати конкурсних випробовувань, члени журі 

зазначили, що учасники володіють сучасними алгоритмами і способами 

розв’язання управлінських рішень, електронними освітніми ресурсами для 

організації освітнього процесу в дистанційному режимі, навичками із 

розроблення та реалізації освітнього проєкту, інтерактивних дидактичних 

матеріалів, аналізу та інтерпретації поетичного твору тощо. 

Натомість члени журі зауважили, що в процесі конкурсних випробовувань 

окремі учасники недостатньо оперативно та лаконічно пропонували алгоритм 

вирішення управлінських задач. А під час презентації проєктів учасники не 

завжди окреслювали шляхи аналізу реалізації результатів. Слід зазначити, що 

конкурсанти не завжди достатньо розкривали фаховий зміст тем, письмові 

відповіді будували на проблемах педагогічного оцінювання, вирішення 

конфліктів, захоплення дітей вивченням предмета, прослідковувалися відомі 

форми і методи роботи, що не завжди вирізнялися креативними ідеями та 

інноваційними  технологіями. Зазначили, що варто звернути увагу на мовлення 

та мовленнєві помилки, на вміння вибудовувати повідомлення тощо. 

За результатами фінального етапу Конкурсу фахове журі визначило 

переможця та двох лауреатів у кожній із номінацій.   

Найвагоміші результати  другого (регіонального) туру Конкурсу в освітян 

міста Ужгород –  два переможці, Мукачівської міської  територіальної громади 

та Виноградівського (Берегівського) району – по одному переможцю.  

Кількість переможців, лауреатів та фіналістів  другого  (регіонального) 

туру Конкурсу наведено в таблиці: 
 

№ 

з/п 

Адміністра-

тивно-

територіальна 

одиниця 

„Керівник 

закладу 

освіти” 

„Мате-

матика” 

„Трудове 

навчання” 

„Україн-

ська мова  

та літ-ра” 

 

*П 

 

*Л 

 

*Ф 
 

*П 

 

*Л 

 

*Ф 
 

*П 

 

*Л 

 

*Ф 
 

*П 

 

*Л 

 

*Ф 

1. м. Ужгород    1      1   

2. Великоберезнян-

ський р-н 

        1    
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3. Виноградів- 

ський р-н 

1        1    

4. Іршавський р-н  1           

5. Мукачівський  

р-н 

 1    1     1  

6. Рахівський р-н        1     

7. Хустський р-н     1   1     

8. Мукачівська ТГ     1  1    1  

 Усього: 1 2  1 2 1 1 2 2 1 2  

 

*П – переможець  *Л – лауреат  *Ф – фіналіст 

 

Конкурсні випробування, оголошення переможців, лауреатів, фіналістів 

Конкурсу висвітлювалися в засобах масової інформації.  
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