
 
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Львівської області 

 

Н А К А З  

 

    від 17.01.2019 року                    м. Трускавець                          № 4-А 

 

 

Про проведення міського конкурсу 

на кращий конспект уроку 

із використанням інтерактивної 

(мультимедійної) дошки 

  

 

 

Відповідно до плану роботи методичного кабінету відділу освіти 

Трускавецької міської ради,  з  метою  забезпечення якості навчально-виховної 

роботи в закладах загальної середньої освіти, підготовки педагогів до 

викладання у Новій українській школі, впровадження нових методик та 

інноваційних технологій та використання інтерактивної (мультимедійної) 

дошки як однієї з вимог сучасного освітнього процесу  
 

НАКАЗУЮ: 

     1. Провести з 21 січня по 28 лютого  2019 року міський  конкурс на кращий 

конспект уроку з використанням інтерактивної (мультимедійної) дошки . 

     2. Затвердити Положення про проведення міського конкурсу (додаток 1), 

склад журі (додаток 2). 

    3. Директорам  навчальних закладів: 

    3.1. довести Положення про проведення конкурсу  до відома педпрацівників 

та забезпечити участь у ньому;  

    3.2. подати до 25.02.2019 року в методичний кабінет відділу освіти конспекти 

уроків. 

    4. Контроль за виконанням  наказу покласти на завідувача методичного 

кабінету відділу освіти Форемну І.М. 

 

 

             Начальник відділу освіти                                            О.П.Лобик                                          
                             



                                                                 

Додаток 1 

                                                                                        до наказу відділу освіти 

                                                                                        від  --.01.2019 р. № ---А   

 

 

Положення  

про міський конкурс на  кращий конспект уроку  

з використанням інтерактивної (мультимедійної) дошки 

 

 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Міський конкурс на кращий конспект уроку з використанням 

інтерактивної (мультимедійної) дошки , (далі – Конкурс) проводиться 

відповідно до плану роботи міського методичного кабінету. 

1.2. У Конкурсі можуть брати участь педагоги навчальних закладів (далі – 

учасники Конкурсу), які мають не менше 3-х років педагогічного стажу. 

 

ІІ. Мета та завдання Конкурсу 

 

2.1. Метою Конкурсу є стимулювання творчої діяльності педагогів  

навчальних закладів, підготовка до викладання у Новій українській школі,  

популяризація кращих педагогічних ідей, впровадження нових методик та 

інноваційних технологій, використання інтерактивної (мультимедійної) 

дошки як однієї з вимог сучасного освітнього процесу. 

2.2.  Завдання Конкурсу: 

- активізація творчого потенціалу педагогів навчальних закладів освіти; 

- виявлення та підтримка кращих педагогів, мотивація до їх постійного 

професійного зростання; 

- сприяння особистісній і творчій самореалізації учасників Конкурсу; 

- заохочення педагогів до створення сучасного інноваційного освітнього 

продукту;  

- сприяння обміну перспективним досвідом роботи; 

- формування позитивної громадської думки про учасників Конкурсу; 

- поповнення міського банку методичних матеріалів та створення збірки 

конспектів за результатами конкурсу; 

- популяризація та поширення кращих педагогічних ідей.  

 

 

ІІІ. Організація та проведення Конкурсу 



 

3.1. Організаторами Конкурсу є міський методичний кабінет. 

3.2. Конспекти на Конкурс подаються до методичного кабінету з 21.01.2019 р. 

по 25.02.2019 р. (не менше 2 конспектів з кожного методичного 

об’єднання) в паперовому та електронному варіантах. 

3.3. Конспекти, подані на Конкурс, розглядаються членами журі. 

3.4. З  25.02.2019р.  по  28.02.2019 р. проводяться підсумки Конкурсу та 

визначаються його переможці.  

 

 

IV. Основні вимоги до конкурсних робіт 

 

4.1. Автори  несуть особисту відповідальність за зміст конспектів. 

4.2. Конспект уроку повинен містити: чітко сформульовані тему,  програмові 

завдання (навчальні, розвивальні. виховні), перелік необхідного 

обладнання, хід заняття.  

4.3. Учасники Конкурсу надають до конспекту авторські  додатки: друковані 

(наочний, роздатковий матеріал) та електронні (створені в програмах 

POWER  POINT (слайдові презентація), WORD).   

4.4. Вимоги до текстових файлів. Текст друкують через 1,5 міжрядкових 

інтервали. Шрифт 14 Times New Roman. Параметри сторінки: верхнє, ліве 

і нижнє поле - 20 мм, праве - 15 мм. Вирівнювання тексту по ширині 

рядка.  Титульний аркуш має містити дані, подані в такій  послідовності: 

-повна назва навчального закладу, де працює педагог; 

-тема уроку; 

-відомості про автора: посада, місце роботи,  П.І.П.; 

-місце і рік написання 

4.5. Авторське право на створені в рамках Конкурсу конспекти  зберігається 

за їх авторами.  

4.6. На авторів конспектів розповсюджується ст.42 Закону України 

,,Академічна доброчесність”  від 05.09.2017 р.  

4.7. За згодою автора організатор Конкурсу розміщує конспекти переможців 

на сайті відділу освіти, може направляти конспекти до редакцій фахових 

видань для подальшого їх опублікування.  

4.8. Організатори Конкурсу не несуть відповідальності перед авторами  за 

можливе розміщення конспектів на інших інтернет-ресурсах в результаті 

їх копіювання. 

4.9. Надіслані конспекти не повертаються. 

 

 

V. Оцінювання конкурсних робіт. 

 



5.1 Конспект уроку з використанням інтерактивної (мультимедійної) дошки, 

поданий на Конкурс,  оцінюється за критеріями: 

 - відповідність обраних методів та прийомів темі заняття, віку дітей; 

 - різноманітність методичного арсеналу, оригінальність; 

 - наявність проблемних підходів; 

 - використання інноваційних методик, їх доцільність; 

 - використання інтерактивної (мультимедійної) дошки; 

          -культура методичного оформлення (глибина розкриття теми,   

структурованість, логічність, правильність оформлення, відповідність 

технічним вимогам). 
                                

 

VІ. Підведення підсумків Конкурсу 

 

7.1. Журі розглядає матеріали та визначає на конкурсній основі переможців і 

лауреатів Конкурсу. Переможцями вважають учасників, які зайняли 

перше місце, лауреатами – учасників, які зайняли друге, третє місця. 

7.2. Переможці та лауреати Конкурсу нагороджуються грамотами відділу 

освіти. 

7.3. Конспекти учасників Конкурсу будуть розміщені на сайті (за згодою 

авторів) та укладені у методичний посібник. 

7.4. Результати конкурсу оформлюються протоколом, перегляду і оскарженню 

не підлягають. 

7.5. Інформація про підсумки та учасників Конкурсу публікується на сайті.  

 
            

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 



 

 

                       Додаток 2 

                         до наказу відділу освіти 

                         від 17.01.2019 р. №4-А 

                                

 

 

СКЛАД  ЖУРІ 

міського конкурсу  на  кращий конспект нестандартного уроку 

 

 

Голова журі  - Форемна І.М., завідувач методичного кабінету відділу освіти.   

 

 

Члени журі:   
1. Гаврилик Ж.І., методист методичного кабінету; 

2. Томашівська Н.В. - методист методичного кабінету; 

3. Лисенко Л.А. - методист методичного кабінету; 

4. Мілян Г.М. - методист методичного кабінету; 

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 


