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ПОРТАЛ «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2015» ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ» 

ЯК ЗАСІБ ПІДТРИМКИ ПРОВЕДЕННЯ ІІ (ОБЛАСНОГО) ТУРУ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року» є одним із заходів реалізації Державної 

програми «Освіта» («Україна ХХІ століття») і проводиться з метою виявлення та підтримки 

творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних 

здобутків [1]. 

Для реалізації основних завдань цього конкурсу, а саме: «піднесення ролі вчителя у 

суспільстві та підвищення престижності цієї професії; привернення уваги громадськості, 

органів виконавчої влади до проблем освіти; сприяння творчим педагогічним пошукам, 

удосконаленню фахової майстерності вчителя; поширення перспективного педагогічного 

досвіду; забезпечення належної експертної оцінки педагогічної діяльності» [1]; – та 

безпосередньої підтримки проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2015» у Житомирській області (організатором якого є Житомирський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) за допомогою сервісів Google 

розроблено портал «Учитель року – 2015» Житомирська область» [2] (рис. 1). 

 

Рис. 1. Портал «Учитель року – 2015» Житомирська область» 



Логічна структура сторінок цього порталу та їх змістове наповнення, побудоване у 

відповідності до умов проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу, 

забезпечило, на засадах відкритості та прозорості, рівний доступ до організаційних 

відомостей усіх учасників конкурсу. 

Так на головній сторінці порталу розміщено поточні оголошення щодо консультацій, 

електронної реєстрації учасників, підсумків проведення ІІ туру конкурсу тощо; зазначено 

терміни проведення і відповідні конкурсні випробування 1-го (відбіркового) і 2-

го (фінального) етапів обласного туру «Учитель року – 2015», а також висвітлено основні 

засади реалізації ІІ туру конкурсу «Учитель року – 2015» у Житомирській області. 

На сторінці «Про конкурс» подано історію всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 

і короткі відомості про вчителів Житомирської області, які стали переможцями 

ІІІ (заключного) туру з моменту заснування цього конкурсу – до сьогодення. 

На сторінці «Документи» виставлено основні нормативні документи: «Про 

затвердження Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», «Положення про 

всеукраїнський конкурс «Учитель року», «Про проведення всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2015», «Про підсумки всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» і 

визначення переможців і лауреатів», «Про організацію в області заходів всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2015», – що відображають умови проведення всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2015» та є керівними при організації та безпосередньому 

здійсненні цього конкурсу. 

На сторінці «Реєстрація учасників» висвітлено терміни та основні умови електронної 

реєстрації учасників, а також розміщено, розроблену за допомогою сервісу Google Форми, 

анкету «Реєстрація учасників «Учитель року – 2015». 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2015» проводиться у чотирьох номінаціях: 

«Українська мова і література», «Образотворче мистецтво», «Правознавство» і «Хімія», – за 

кожною з яких на сторінці «Учасники» подано зведені відомості щодо кількості учасників і 

реалізовано посилання на відповідні сторінки номінацій, на яких у свою чергу, представлено 

короткі відомості про кожного з учасників, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, фото, район 

чи місто, місце роботи, посада, URL-адреса персонального блогу (сайту) вчителя. 

Реалізація електронної реєстрації та розміщення коротких відомостей про 

конкурсантів на сторінках порталу «Учитель року – 2015» Житомирська область» дозволило 

учасникам конкурсу зручно та швидко зареєструватися, познайомитися з педагогічним 

досвідом інших конкурсантів, а членам журі – забезпечити належне експертне оцінювання 

блогів (сайтів) учасників, створення яких було одним із конкурсних випробувань 1-го 

(відбіркового) етапу ІІ туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015». 



Учасники конкурсу при підготовці до конкурсних випробувань, а журі конкурсу 

безпосередньо при їх оцінюванні, керувалися орієнтовними критеріями та показниками 

оцінювання конкурсних випробувань, розміщених на сторінці «Критерії оцінювання». 

Результати 1-го (відбіркового) етапу ІІ туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2015» висвітлено у протоколах, розміщених на сторінці «Хід конкурсу». 

Участь у всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2015» є вагомою подією як для 

його учасників, організаторів, так і для всієї педагогічної громади Житомирської області, 

тому проведення обласного туру цього конкурсу фіксувалося фотоапаратами, 

відеокамерами, – відповідні матеріали розміщено на сторінці «Світлини, відео». 

На сторінці «Переможці» подано відомості про переможців ІІ (обласного) туру та їх 

досягнення у ІІІ (заключному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015». 

На сторінці «Зворотний зв’язок» розміщено контакти консультанта, за  якими  кожен 

учасник міг звернутися за допомогою щодо вирішення поточних організаційних питань 

обласного туру конкурсу «Учитель року – 2015» у Житомирській області. 

Створення порталу «Учитель року – 2015» Житомирська область», потреба у якому 

вбачалася ще на початкових етапах організації ІІ туру цього конкурсу, дозволило 

забезпечити належну підтримку проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2015» у Житомирській області, що відзначили як організатори, так і його учасники; а також 

сприяло приверненню значної уваги громадськості до проблем освіти, що фіксується 

ClustrMaps, FlagCounter – ресурсами зі статистики відвідування порталу «Учитель року – 

2015» Житомирська область», зокрема: за період з 8.11.2014 – до 9.03.2015 цей портал 

переглянули 26960 разів 5286 відвідувачів із 14 країн. 

Для ефективної підтримки проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в 

наступних роках, іншими закладами післядипломної педагогічної освіти доцільно розробити 

методичні рекомендації щодо створення і використання веб-порталу. 
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