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1. Загальні положення 

Конкурс “Педагогічні інновації” (далі – Конкурс) є одним із 

заходів реалізації Національної доктрини розвитку освіти, 

Державної національної програми “Освіта” (“Україна XXI 

століття”), Національної стратегії розвитку освіти на 

2012 – 2021 роки. 

Освоєння кращого педагогічного досвіду та досвіду 

інноваційної діяльності є однією з важливих стратегій 

розвитку освітнього процесу. Вчасне вивчення, узагальнення, 

поширення і впровадження оригінальних педагогічних ідей, 

творчих знахідок педагогічного досвіду у масову практику 

педагогів, педагогічних колективів, тобто дисемінація 

педагогічного досвіду – основна мета проведення конкурсу. 

Завдання конкурсу 

 Реалізація державної політики з питань вищої освіти в 

Україні. 

 Залучення широкого кола педагогів до створення 

сучасних форм і методів навчання і виховання. 

 Пошук та підтримка творчих педагогів та сприяння 

впровадженню їх методичних інновацій. 

 Створення інформаційного банку методичних ідей. 

 Створення освітнього простору, який об’єднує 

педагогічних працівників для акумуляції сучасних 

інноваційних педагогічних технологій. 

 Сприяння обміну педагогічним досвідом між 

викладачами. 
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 Залучення студентської молоді та викладачів до творчої 

діяльності в урізноманітненні та збагаченні форм і 

методів організації навчально-виховного процесу. 

 Пропаганда національної культури та самобутнього 

мистецтва українського народу. 

 Формування національно свідомої особистості, її 

моральної, художньої, естетичної культури. 

 

2. Учасники конкурсу 

2.1. У конкурсі можуть брати участь викладачі, вихователі, 

бібліотекарі, майстри практичного (виробничого) навчання, 

інші педагогічні працівники та студентська молодь вищих 

навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації. 

2.2. Учасником конкурсу може бути як один автор, так і 

група авторів. 

 

3. Керівництво конкурсом 

3.1. Загальне __________керівництво конкурсом здійснює 

центральний оргкомітет 

(додаток 1). 

3.2. Загальну координацію Конкурсом здійснює навчально-

методичний кабінет педагогічних інновацій ДУ “НМЦ 

“Агроосвіта”, функціями якого є: інформаційне та рганізаційне 

забезпечення конкурсу, консультування учасників, прийом та 

систематизація конкурсних матеріалів за номінаціями, 

створення тематичних виставок, випуск і розповсюдження 

інформаційних матеріалів конкурсу. 

3.3. Конкурс проводиться в два етапи: 

 відбірковий (у навчальному закладі) – до травня 

поточного року; 

 заключний (у ДУ “НМЦ “Агроосвіта”) – до грудня 

поточного року. 

3.4. Для організації та проведення відбіркового етапу 

конкурсу створюються організаційний комітет та 
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конкурсна комісія, головою яких є керівник навчального 

закладу. 

3.5. До складу організаційного комітету та конкурсної 

комісії включають заступників директора, завідувачів 

відділень, голів циклових (предметних) комісій, методистів, 

досвідчених викладачів. 

3.6. Організацію та проведення заключного етапу конкурсу 

здійснює центральний оргкомітет та конкурсна комісія  

(додаток 2). 

4. Організація та проведення конкурсу 

4.1. У конкурсі беруть участь творчі роботи за напрямами: 

 методичні матеріали; 

 художньо-естетична творчість. 

4.2. Конкурсні методичні матеріали змагаються у номінаціях: 

1) сучасний навчальний посібник (підручник); 

2) електронний навчальний посібник (підручник), ресурс; 

3) освітній веб-сайт викладача; 

4) сучасні засоби унаочнення; 

5) сучасні контролюючі засоби якості знань студентів; 

6) навчальні відеофільми; 

7) інноватика в організації самостійної роботи студентів; 

8) інноватика в організації практичного навчання студентів; 

9) інноватика в організації позааудиторної роботи з 

навчальної дисципліни; 

10) інноватика в організації виховної роботи; 

11) педагогічний досвід та інноваційна діяльність викладача; 

12) інноваційна діяльність методичного (педагогічного) 

кабінету та предметних (циклових) комісій; 

13) організація профорієнтаційної роботи, працевлаштування 

та зв’язків з випускниками. 

4.3. Творчі роботи за напрямом “Художньо-естетична 

творчість” систематизуються за розділами експозицій Музею 

українського костюма та української писанки ДУ “НМЦ 

“Агроосвіта”: український костюм, українські писанки, 

весільне вбрання та весільні рушники, обереги, самобутнє 
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мистецтво молоді сьогодення, що виготовлені та створені 

студентами на заняттях предметних гуртків, гуртків художньої 

творчості тощо під керівництвом педагогічних працівників 

(краєзнавство, народознавство, українські звичаї та обряди, 

писанкарство, живопис, скульптура, мозаїка, аплікація, 

вишивка, плетіння, інкрустація, карбування, музичні та 

художні твори тощо). 

4.4. Для відбору творчих робіт у навчальному закладі 

(відбірковий етап) організовують виставки, методичні 

фестивалі, тижні та декадники циклових (предметних) комісій, 

аукціони педагогічних ідей, фокус-групи, майстер-класи, 

тренінги, дидактичні майстерні, методичні студії тощо. 

4.5. Творчі роботи на всіх етапах конкурсу оцінюють згідно 

з критеріями  

(додаток 3). 

4.6. За результатами відбіркового етапу конкурсу творчі 

роботи, які отримали найвищі бали та визнані переможцями, 

представляють до ДУ “НМЦ “Агроосвіта” на заключний етап 

згідно з вимогами до їх виконання та оформлення. 

4.7. Кожна творча текстова робота повинна: 

 бути написана державною мовою, естетично оформлена, 

відредагована, зброшурована (переплетена) та подана на 

паперовому і електронному носіях (у форматі Microsoft 

Word, шрифт Times New Roman, формат А4); 

 мати титульну сторінку, на якій вказують повну назву 

міністерства, навчального закладу, назву роботи, її вид, 

назву номінації та рік виконання (додаток 4). На звороті 

титульної сторінки подається прізвище, ім’я, по 

батькові виконавців, керівників, рецензентів та коротка 

і змістовна анотація (додаток 5); 

 мати вкладену рецензію педагогічного працівника, який 

має вищу кваліфікаційну категорію, ніж автор, та 

оцінку конкурсної комісії навчального закладу згідно з 

критеріями відповідної номінації; 

 мати визначену структуру: 
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 план (зміст) із зазначенням сторінок, з яких починається 

виклад тексту відповідних розділів та підрозділів; 

  вступ, у якому обґрунтовано актуальність та 

інноваційність методичної роботи, її практичне 

застосування; 

 розділи основного тексту у вигляді розділів та 

підрозділів; 

 довідково-інформаційні матеріали; 

 висновки, у яких варто підвести підсумки, дати 

рекомендації, виходячи зі змісту роботи, що будуть мати 

практичну цінність; 

 список літератури згідно з вимогами до бібліографічного 

опису. 

Вступ, розділи, довідково-інформаційні матеріали, 

висновки та список літератури мають починатися з нової 

сторінки і мати відповідні заголовки. Ілюстраційні матеріали 

виконують за допомогою комп’ютера, нумерують послідовно 

арабськими цифрами і позначають написом “Рис.”. Текст 

роботи повинен детально розкривати зміст ілюстрацій, 

таблиць, графіків тощо. До роботи також можна додавати на 

електронних носіях фото- та відеоматеріали, презентації та 

інші матеріали. 

5.7. Зміст текстової творчої роботи з навчально-

методичного забезпечення дисципліни повинен охоплювати 

всі теми дисципліни (види занять) згідно з навчальною 

програмою. 

5.8. Методичні матеріали, які передбачено використовувати 

за допомогою комп’ютерної та мультимедійної техніки, 

необхідно представляти лише в електронному варіанті, до 

якого додається методичний супровід (титульний аркуш, зміст, 

пояснювальна записка, методичні рекомендації щодо запуску 

та користування тощо). 

5.9. У номінацію “Навчальні відеофільми” представляти 

фільми відповідно до вимог: 
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 зміст фільму повинен відповідати темам занять 

згідно з навчальною програмою дисципліни; 

 час демонстрації фільму – до 15–20 хвилин; 

 якісне кольорове зображення; 

 чітке озвучення державною мовою; 

 відсутність реклами підприємств, на яких 

проводилися зйомки, та реклами навчального 

закладу, у якому створено фільм; 

 наявність сценарію до фільму у двох примірниках 

(додаток 6); 

 електронний носій фільму у DVD-форматі у двох 

примірниках; 

 навчальний відеофільм повинен мати вкладену 

рецензію педагогічного працівника, який має вищу 

кваліфікаційну категорію, ніж автор, та оцінку 

конкурсної комісії навчального закладу згідно з 

критеріями відповідної номінації. 

5.10. У номінацію “Педагогічний досвід та інноваційна 

діяльність викладача” може бути представлений інноваційний 

педагогічний досвід згідно з вимогами (додаток 7). 

5.11. Творчі роботи художньо-естетичного напряму повинні 

бути охайно оформлені, мати естетичний вигляд. 

Обов’язковим є наявність етикетки на зворотному боці із 

зазначенням назви навчального закладу, роботи, прізвища, 

ім’я, по батькові авторів, року виготовлення та стислого опису 

технології, особливості виконання тощо. Творчі роботи, 

призначені для розміщення на стіні, повинні мати рамку, 

заховані петлі чи гаки. 

5.12. На заключний етап конкурсу творчі роботи 

представляють згідно з графіком, визначеним центральним 

оргкомітетом. Обов’язковим супроводжуючим документом є 

витяг з протоколу конкурсної комісії відбіркового етапу, за- 

твердженого на засіданні педагогічної ради навчального 

закладу (додаток 8) у двох екземплярах. За потреби творчі 

роботи можуть бути надіслані поштою з доставкою. 
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5.13. Прийом творчих робіт на заключний етап конкурсу 

проводять члени конкурсної комісії, методисти ДУ “НМЦ 

“Агроосвіта”. При прийомі враховують відповідність вимогам 

положення про конкурс. Творчі роботи, до яких є 

зауваження, повертають на доопрацювання з 

рекомендаціями щодо удосконалення. 

5.14. Окремі творчі роботи художньо-естетичного напряму 

за згодою авторів можуть бути прийняті як сувеніри для 

відзначення переможців конкурсу. 

Таких творчих робіт на заключний етап може бути 

прийнято не більше п’яти з навчального закладу. При їх 

прийомі складається відповідний акт (додаток 9). 

Оцінка таких творчих робіт проводиться системою 

додаткових балів на навчальний заклад. 

5.15. Витрати, пов’язані з поштовою доставкою та 

поверненням творчих робіт, здійснюють за рахунок 

навчальних закладів. 

5.16. За результатами прийому творчих робіт на 

заключному етапі конкурсу узагальнюються кількісні 

показники прийому, які надсилаються у навчальні заклади до 1 

вересня поточного року, та поповнюється база учасників 

конкурсу окремо за напрямами. До методичної роботи 

викладача не відносяться творчі роботи художньо-естетичної 

творчості, якщо вони не відповідають галузі знань дисципліни, 

що викладає викладач. 

5.17. Творчі роботи, які були представлені на заключний 

етап конкурсу, експонуються протягом року: методичні 

матеріли – у навчально-методичному кабінеті педагогічних 

інновацій, художньо-естетична творчість – у музеї ДУ 

“НМЦ “Агроосвіта”. 

5.18. Методичні матеріали – переможці заключного етапу 

конкурсу, кращі роботи художньо-естетичного напряму за 

згодою авторів залишаються додатково на повторне 

експонування у ДУ “НМЦ “Агроосвіта” . 
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6. Підбиття підсумків і нагородження переможців 

6.1. Члени конкурсної комісії заключного етапу конкурсу 

протягом вересня-грудня поточного року проводять оцінку 

творчих робіт згідно з вищезгаданими критеріями та 

визначають переможців серед тих, що отримали найвищі 

оцінки. 

6.2. За результатами оцінки методичних матеріалів 

визначають три призові місця з кожної номінації. 

6.3. Визначення переможців конкурсу серед методичних 

матеріалів з номінацій “Сучасний навчальний посібник 

(підручник)”, “Електронний навчальний 

посібник (підручник), ресурс”, “Сучасні дидактичні засоби 

навчання”, “Cучасні контролюючі засоби якості знань 

студентів”, “Навчальні відеофільми”; “Інноватика в організації 

самостійної роботи студентів”; “Інноватика в організації 

практичного навчання студентів” відбувається в розрізі 

дисциплін та спеціальностей (додаток 10). 

6.4. Методичні матеріали, які оцінені на заключному етапі 

конкурсу на 20 балів та нижче, за згодою авторів можуть бути 

запозичені педагогічними працівниками інших навчальних 

закладів як обмін досвідом, при цьому отримуючи додаткові 

бали за кількість запозичень. 

6.5. Методичні матеріали, які отримали найвищу оцінку 

згідно з критеріями відповідної номінації, заносять до каталогу 

кращих конкурсних методичних матеріалів. Деякі з них за 

згодою авторів тиражуються або видаються. 

6.6. Переможців конкурсу відзначають дипломами ДУ 

“НМЦ “Агроосвіта” та сувенірами. 

6.7. Кращий досвід роботи викладачів (за згодою авторів) 

висвітлюють у періодичних виданнях: журналі “Освіта. 

Технікуми, коледжі”, збірниках “Організація навчально-

виховного процесу”, “Виховна робота в навчальних закладах”, 

“Проблеми освіти”, “Нові технології навчання”, газеті “Освіта 

аграрна”, 
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експонують на тематичних виставках та розміщують на 

сайті ДУ “НМЦ “Агроосвіта”. 

6.8. Участь педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів І–ІІ р.а. у конкурсі протягом року обліковують 

основними і додатковими балами (додаток 11). Сума основних 

та додаткових балів визначає рейтингову оцінку участі 

навчального закладу у конкурсі за навчальний рік, яка 

висвітлюється у щорічному інформаційному бюлетені. 

6.9. Педагогічні колективи вищих навчальних закладів, які 

отримали найвищу рейтингову оцінку участі у конкурсі, 

відзначаються дипломами. 

6.10. Прізвища авторів творчих робіт, які брали участь у 

конкурсі понад 10 років, заносяться до Книги Пошани ДУ 

“НМЦ “Агроосвіта”. Самих же авторів відзначають подяками, 

як активних учасників. 


