
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13

О О  O'T.eZ&jiZ № S/O O
Ha№ _____________ від _______ .

Заклади післядипломної 
педагогічної освіти

Про проведення Всеукраїнського 
освітньо-методологічного відбору 
«РодовідУчитель -  2022»

Шановні колеги!

Кілька років поспіль освітянська спільнота України долає серйозні 
виклики, пов’язані спочатку з пандемією СОУЮ-19, а зараз -  з російською 
агресією та введенням на всій території країни воєнного стану. В таких умовах 
зросло значення дистанційного навчання; українські вчителі оволоділи 
відповідними технологіями та вдало використовують нові методи і прийоми 
організації навчального процесу.

З метою виявлення та поширення кращого досвіду дистанційного 
навчання в закладах загальної середньої освіти Громадська організація 
«РОДОВІДсвіт» за інформаційної та науково-методичної підтримки Інституту 
модернізації змісту освіти проводить Всеукраїнський освітньо-методологічний 
відбір «РодовідУчитель -  2022» (далі -  відбір «РодовідУчитель»).

Учасниками відбору «РодовідУчитель» на добровільних засадах можуть 
бути .вчителі початкових класів та вчителі, які викладають навчальні предмети 
(інтегровані курси) на рівні базової середньої освіти.

Відбір «РодовідУчитель» проводитиметься в дистанційній формі 
відповідно до Регламенту Всеукраїнського освітньо-методологічного відбору 
«РодовідУчитель», що додається.

Терміни відбору «РодовідУчитель»:
08 - 20 травня 2022 року -  відбірковий етап (заповнення аплікаційної 

форми за покликанням Ьйр5://Гопп8.ц1е/хУ2ис7№ГЮ7тг7ЕА):
21-27 травня 2022 року -  робота експертної ради відбіркового етапу;
28 травня 2022 року -  оприлюднення результатів відбіркового етапу на 

сайті ІМЗО;
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29 травня - 10 червня 2022 року -  фінальний етап (подання матеріалів 
учасниками);

11-20 червня 2022 року -  робота експертної ради фінального етапу;
22 червня 2022 року -  оприлюднення результатів відбору на сайті ІМЗО. 
Матеріали переможців відбору «РодовідУчитель» розміщуватимуться на 

освітньо-інноваційній платформі «РОДОВІДшкола». Також кожен 
РодовідУчитель отримує грошову винагороду від засновника відбору.

Просимо довести цю інформацію до відома керівників та педагогів 
закладів загальної середньої освіти.

Звертаємо увагу, що лист Інституту модернізації змісту освіти 
від 23.02.2022 № 22.1/10-398 «Про проведення Всеукраїнського освітньо- 
методологічного відбору «РодовідУчитель» втратив чинність.

Додаток: на 5 арк.

З повагою 
директор Євген БАЖЕНКОВ

Олена Артеменко 044-248-26-55



РЕГЛАМЕНТ
Всеукраїнського освітньо-методологічного відбору «РодовідУчитель -  2022»

1. Цей регламент визначає порядок проведення Всеукраїнського освітньо- 
методологічного відбору «РодовідУчитель -  2022» (далі -  відбір).

2. Відбір організовує Громадська організація «РОДОВІДсвіт» (далі -  
Організатор). Інформаційну, науково-методичну підтримку відбору здійснює 
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (далі -  
ІМЗО).

3. Метою відбору є виявлення та поширення кращого досвіду 
дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти.

4. Учасниками відбору є вчителі початкових класів та вчителі, які 
викладають навчальні предмети (інтегровані курси) на рівні базової середньої 
освіти.

5. Участь у відборі є добровільною та безоплатною.
6. Відбір проводиться в дистанційній формі у таких категоріях та з таких 

навчальних предметів (інтегрованих курсів):
1) Початкова освіта:
- українська мова та читання;
- математика;
- Я досліджую світ.
2) Базова середня освіта:
- українська мова;
- українська література;
- зарубіжна література;
- історія України / вступ до історії України;
- всесвітня історія;
- математика (алгебра/геометрія);
- біологія;
- географія;
- фізика;
- хімія;
- фізична культура;
- основи здоров'я;
- технології.
3) Навчальні предмети та інтегровані курси з 1 по 9 клас:
- музичне мистецтво
- образотворче мистецтво;
- мистецтво;
- інформатика;
- іноземні мови;
- мови та літератури корінних народів та національних меншин.
7. Учасники відбору несуть відповідальність за дотримання принципів 

академічної доброчесності.
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8. Обробка персональних даних учасників відбору здійснюється з 
дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

9. Для участі у відборі учасники у період з 08 по 20 травня 2022 року 
мають заповнити аплікаційну форму за покликанням 
https://forms.gle/sSYol 15gYwUTcVpM7 (аплікаційна форма для ознайомлення 
додається).

10. Відбір проводиться в два етапи: відбірковий та фінальний.
11. Експертна рада відбіркового етапу, персональний склад якої визначає 

Організатор, з 21 по 27 травня 2022 року оцінює за схваленими критеріями 
змістову частину аплікаційних форм, заповнених учасниками, та обирає 
учасників фінального етапу в кількості не більше 30% загальної кількості 
учасників відбору. Результати відбіркового етапу оприлюднюються 28 травня 
2022 року на сайті ІМЗО.

12. Учасники фінального етапу в період з 29 травня по 10 червня 2022 
року мають подати такі матеріали:

три відеозаписи фрагментів дистанційних уроків у синхронному форматі, 
які реалізовують одну тему навчальної програми (тривалість онлайн роботи має 
відповідати санітарному регламенту);

технологічну карту кожного з наданих на відбір уроків, у якій 
відображено синхронний та асинхронний формати роботи (орієнтовна форма 
карти додається);

дидактичний матеріал до кожного з наданих на відбір уроків;
інструкції для учнів щодо роботи в асинхронному та синхронному 

форматах.
13. Експертна рада фінального етапу, персональний склад якої визначає 

Організатор, з 11 по 20 червня 2022 року оцінює за схваленими критеріями 
матеріали учасників, обирає одного РодовідУчителя з кожного навчального 
предмета (інтегрованого курсу) в кожній категорії. Результати фінального етапу 
оприлюднюються 22 червня 2022 року на сайті ІМЗО.

14. Дату нагородження РодовідУчителів визначає Організатор.
15. Кожен РодовідУчитель отримує РОДОВІДпремію в розмірі 20 000 

гривень від фундаторів РОДОВІДдару, РОДОВІДстипендії, РОДОВІДмузею та 
РОДОВІДсічі.

.16. Організатор відбору систематизує методологічні напрацювання 
РодовідУчителів та поширює їх на платформі РОДОВІДшкола.

https://forms.gle/sSYol_15gYwUTcVpM7


Додаток 1
до Регламенту Всеукраїнського 
освітньо-методологічного відбору 
«РодовідУчитель -  2022»

Аплікаційна форма (для ознайомлення)

1. Прізвище, ім’я, по батькові
2. Дата народження
3. Стать
4. Контактний номер телефону
5. Адреса власної електронної пошти
6. Посада, місце роботи
7. Педагогічний стаж
8. Даю згоду на обробку персональних даних
9. Оберіть категорію, у якій Ви будете брати участь:

Початкова освіта 
Базова середня освіта
Навчальні предмети та інтегровані курси з 1 по 9 клас

10. Оберіть навчальний предмет / інтегрований курс, з якого Ви будете 
надавати матеріали:

Українська мова та читання (початкова школа)
Математика (початкова школа)
Я досліджую світ
Українська мова
Українська література
Зарубіжна література
Історія України / вступ до історії України
Всесвітня історія
Математика (алгебра/геометрія)
Біологія 
Г еографія 
Фізика 

' Хімія
Фізична культура 
Основи здоров'я 
Технології 
Музичне мистецтво 
Образотворче мистецтво 
Мистецтво 
Інформатика 
Іноземні мови
Мови та літератури корінних народів та національних меншин
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11. Наведіть приклади Ваших напрацювань з дистанційного навчання, які Ви 
вважаєте унікальними, авторськими, новаторськими

12. Наведіть приклади використання міжпредметних зв’язків під час 
дистанційного навчання

13. Наведіть приклади формування під час дистанційного навчання емоційно 
сприятливого середовища, ситуацій успіху тощо

14. Чи є Інтернет-ресурс, на якому Ви ділитися досвідом організації навчання 
в дистанційній формі? Зазначте покликання на нього

15. Яким чином Ви підвищуєте свій професійний рівень? Які курси з 
організації дистанційного навчання Ви опанували, які науково-методичні 
заходи відвідали протягом останніх 2-х років? Наведіть приклади

16. Які рекомендації щодо організації дистанційного навчання Ви би надали 
колегам-учителям? Наведіть 5 рекомендацій



Додаток 2
до Регламенту Всеукраїнського 
освітньо-методологічного відбору 
«РодовідУчитель -  2022»

Орієнтовна технологічна карта дистанційного уроку

Прізвище, ім’я, по батькові
Категорія відбору (початкова 
освіта; базова середня освіта; 
навчальні та інтегровані курси з 
1 по 9 клас)
Предмет/інтегрований курс
Клас
Тип уроку
Тема уроку
Мета уроку
Очікувані результати уроку
Попереднє завдання учням
Покликання на урок

Хід уроку

Етап уроку, 
час

Зміст
роботи

Діяльність
учителя

Діяльність
учня

Електронні
освітні
ресурси,
покликання

Способи
оцінювання,
зворотний
зв'язок

Формат
роботи
(синхронний
/асинхронни
й)

Опис завдання 1

Етап уроку
Текст завдання
Інструкції учням
Очікувані результати, 
яких має досягти учень
Строки виконання/здачГ 
завдання (дата, час)


