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У публікації висвітлено реалізацію інформаційної підтримки
всеукраїнського конкурсу «Учитель року» на базі web-ресурсу, створеного
за допомогою продукту Google Sites (Сайти). Обґрунтовано логічну
структуру web-сторінок та описано налаштування та реалізацію
електронного оцінювання членами журі сайтів (блогів) учасників конкурсу.
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Актуальність та постановка проблеми. У межах організаційної та
методичної

діяльності

ЗППО

повинні

забезпечити

«організацію

та

методичний супровід професійних та учнівських конкурсів, олімпіад,
турнірів, змагань тощо, координація діяльності методичних служб у
регіоні» [3].
Виклад основного матеріалу. Для реалізації основних завдань
конкурсу «Учитель року», 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» [2]; –

та

безпосередньої

підтримки

проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2016» у Житомирській області (організатором якого є Житомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) за допомогою
продуктів Google з 2015 р. щорічно розробляється портал «Учитель року –
рік» Житомирська область» [1] (рис. 1).

Рис. 1. Портал «Учитель року – 2016» Житомирська область»
Логічна структура сторінок цього порталу та їх змістове наповнення
побудоване у відповідності до умов проведення ІІ (обласного) етапу
всеукраїнського конкурсу та забезпечує, на засадах відкритості та прозорості,
рівний доступ до поточних відомостей усіх учасників конкурсу.
Так на головній сторінці порталу розміщено поточні оголошення щодо
консультацій, електронної реєстрації учасників, підсумків проведення
ІІ (обласного) туру конкурсу тощо; зазначено терміни проведення і
відповідні конкурсні випробування 1-го (відбіркового) і 2-го (фінального)
етапів ІІ туру «Учитель року – 2016», а також основні засади реалізації
обласного туру конкурсу «Учитель року – 2016» у Житомирській області.
На сторінці «Історія конкурсу» висвітлено короткі відомості щодо
історії всеукраїнського конкурсу «Учитель року», і вчителів Житомирської
області, які стали переможцями ІІІ (заключного) туру цього конкурсу.
На сторінці «Документи» представлені основні нормативні документи:
«Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року»,
«Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», «Про проведення
всеукраїнського

конкурсу

«Учитель

року –

2016»,

«Про

підсумки

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» і визначення переможців і
лауреатів», «Про організацію в області заходів всеукраїнського конкурсу
«Учитель

року –

2016», –

що

відображають

умови

проведення

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» 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 продукту Google Форми, анкету «Реєстрація учасників «Учитель
року – 2016».
Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2016» проводився у чотирьох
номінаціях:

«Англійська

мова»,

«Захист

Вітчизни»,

«Історія»

і

«Математика», – за кожною з яких на сторінці «Учасники» подано зведені
відомості щодо кількості учасників та реалізовано посилання на сторінки
номінацій, на яких 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.

Рис. 2. Розміщення оголошень для членів журі
на порталі «Учитель року – 2016» Житомирська область»

Реалізація електронної реєстрації та розміщення коротких відомостей
про учасників конкурсу на сторінках порталу «Учитель року – 2016»
Житомирська область» дозволила учасникам конкурсу зручно і швидко
зареєструватися,

познайомитися

з

педагогічним

досвідом

інших

конкурсантів.
Для реалізації електронного оцінювання членами журі сайтів (блогів)
учасників конкурсу на порталі «Учитель року – 2016» Житомирська область»
було створено сторінку «Оцінювання», на якій розміщувались оголошення
для членів журі (рис. 2). Доступ для перегляду цієї сторінки мали лише члени
журі.

Рис. 3. Реалізація електронного оцінювання сайтів (блогів) учасників на
порталі «Учитель року – 2016» Житомирська область»
На підсторінках web-сторінки «Оцінювання», сформованих відповідно
до номінацій, розміщені гіперпосилання сайтів кожного учасника, під
кожним з яких поставлено кнопку «Оцінити сайт (блог)» (рис. 3).
До кожної з таких web-сторінок надано спеціалізований доступ для
перегляду членам фахового журі у відповідних номінаціях. Так, наприклад,
зайшовши на портал під своїм логіном і паролем, члени журі у номінації

«Англійська мова» у категорії «Оцінювання» могли переглядати лише webсторінку

«Англійська

мова»,

відповідно

члени

журі

у

категорії

«Математика» – web-сторінку «Математика» (рис. 3) і т. п.

Рис. 4. Форма для оцінювання сайтів (блогів) учасників всеукраїнського
конкурсу «Учитель року»

Після натискання членом журі на кнопку «Оцінити сайт (блог)»
відкривалась персоналізована форма для оцінювання сайту учасника, де за
критеріями:

змістовність,

технологічність,

соціальність,

значимість, –

критеріальними показниками та коефіцієнтами вагомості здійснювалося
оцінювання відповідного web-ресурсу (рис. 4).
За результатами оцінювання членами журі сайтів, представлених на
всеукраїнський конкурс, на Google Диску у Excel-файлі автоматично

формувались протоколи конкурсного випробування «Сайт (блог) учителя» за
кожною з номінацій (рис. 5).

Рис. 5. Формування протоколів конкурсного випробування
«Сайт (блог) учителя»
Така реалізація електронного оцінювання сайтів (блогів) учасників
дозволила створити зручні умови для членів журі та забезпечити належне
експертне оцінювання блогів (сайтів) учасників, створення яких було одним
із конкурсних випробувань 1-го (відбіркового) етапу ІІ туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2016».
Результати етапу ІІ туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2016» висвітлені у протоколах, розміщених на сторінці «Хід конкурсу».
Участь у всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2016» 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 «Підсумки» подано списки учасників, фіналістів, лауреатів
і переможців ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року –

2016», а також наказ «Про підсумки ІІ (обласного) туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2016».
До категорії «Архів» ввійшли сайти «Учитель року – рік» Житомирська
область» за попередні роки (оскільки інформаційна підтримка зазначеного
конкурсу здійснюється лише з 2015 р., то у цій категорії міститься лише
підсторінка «2015», перейшовши за якою можна переглянути конкурсні
роботи за 2015 р.).
Висновки. Створення порталів «Учитель року – рік» Житомирська
область», потреба у якому вбачається ще на початкових етапах організації ІІтуру цього конкурсу, дозволяє забезпечити належну інформаційну підтримку
проведення обласного туру всеукраїнського конкурсу, що відзначили як
організатори, так і учасники ІІ туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2015», «Учитель року – 2016» у Житомирській області. А також
сприяє приверненню значної уваги громадськості до проблем освіти, що
фіксується ClustrMaps, FlagCounter – ресурсами зі статистики відвідування
порталу «Учитель року – 2016 Житомирська область». Так, за період з
19.11.2015 –

до

6.07.2016

цей

портал

переглянули

27193 разів

8137 відвідувачів із 18 країн світу.
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