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УКРАЇНА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ
від 30.06.2011 року

№ 310
м. Кіровоград

Про проведення обласного
методичного огляду-конкурсу
"Проектування ІТ-контенту сучасного уроку"
Відповідно до Закону України «Про основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», на виконання Указу
Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 «Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», з метою реалізації
основних положень Державної цільової програми "Сто відсотків" на період до
2015 року та впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про проведення обласного методичного оглядуконкурсу "Проектування ІТ-контенту сучасного уроку" для вчителів основної та
старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 1).
2. Проводити обласний методичний огляд-конкурс "Проектування ІТконтенту сучасного уроку" на базі Кіровоградського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського щорічно з
1 жовтня по 1 квітня протягом 2011 – 2015 років.
3. Затвердити склад організаційного комітету конкурсу (додаток 2).
4. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського (Корецька Л.В.):
4.1. Щорічно визначати та затверджувати склад фахового журі відповідних
галузей знань (за їх згодою) у складі 7 осіб.
4.2. До 1 жовтня 2011 року розробити критерії оцінювання конкурсних
робіт.
4.3. Надавати необхідну консультативну допомогу учасникам обласного
методичного огляду-конкурсу.
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4.4. Забезпечити відповідний організаційний рівень підготовки і
проведення обласного методичного огляду-конкурсу.
4.5. Витрати на проведення обласного методичного огляду-конкурсу
віднести за рахунок КОІППО імені Василя Сухомлинського згідно з
кошторисом (додаток 3).
5. Начальникам відділів, управлінь освіти районних державних
адміністрацій, міських рад:
5.1. Довести Положення про обласний методичний огляд-конкурс
«Проектування ІТ-контенту сучасного уроку» до відома загальноосвітніх
навчальних закладів.
5.2. Забезпечити прибуття у КОІППО імені Василя Сухомлинського
запрошених педагогічних працівників у терміни, визначені оргкомітетом
обласного методичного огляду-конкурсу.
5.3. Оплату відряджень учасникам очного етапу обласного методичного
огляду-конкурсу (п.5.2) здійснити за рахунок установ, у яких вони працюють.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління

Е. Лещенко
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Додаток 1
до наказу управління
освіти і науки
облдержадміністрації
від 30.06.2011 р. № _310_
Положення
про обласний методичний огляд-конкурс
"Проектування ІТ-контенту сучасного уроку" для вчителів основної
та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів
І. Загальні вимоги
Обласний методичний огляд-конкурс (далі – Конкурс) проводиться
на виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 «Про
заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», з метою
реалізації основних положень Державної цільової програми "Сто відсотків" на
період до 2015 року та
впровадження у навчально-виховний процес
загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій.
1.1. Мета Конкурсу:
залучення вчителів до активного впровадження у навчально-виховний
процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних
технологій.
1.2. Завдання Конкурсу:
аналіз
потреб
регіону
щодо
впровадження
інформаційнокомунікаційних технологій;
упорядкування регіональної бази ІТ-контенту сучасного уроку;
модернізація навчально-методичного та технологічного супроводу
уроків;
підвищення рівня ІКТ-компетентності вчительства;
обмін досвідом щодо впровадження ІТ-контенту в практику навчання;
популяризація та поширення педагогічного досвіду, набутого в
результаті впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, у
навчально-виховний процес.
1.3. Конкурс проводиться кафедрою теорії і методики середньої освіти
спільно з навчально-методичним кабінетом інформатики, лабораторією
інформаційних технологій освіти на базі Кіровоградського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.
ІІ. Організація конкурсу
2.1. До участі у Конкурсі запрошуються вчителі основної та старшої
школи загальноосвітніх навчальних закладів різних типів незалежно від рівня
фахової кваліфікації та стажу роботи.
2.2. Строк проведення Конкурсу – з 1 жовтня 2011 року по 30 березня
2015 року.
2.3. Щорічний конкурс передбачає два етапи.
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Перший (дистанційний) проводиться з 1 жовтня поточного до 1 лютого
наступного року. Він має на меті ознайомлення з творчими здобутками
вчителів, поданими у вигляді фахової розробки ІТ-контенту сучасного уроку.
Другий (очний) етап проводиться у березні кожного року на базі
Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського або одного з освітніх закладів м. Кіровограда. Для
участі у другому етапі Конкурсу учасники прибувають за спеціальним
запрошенням оргкомітету.
Переможці визначаються у трьох номінаціях:
методична ефективність використання ІТ-контенту як засобу
формування та вдосконалення предметної компетентності учнів на уроці;
методична ефективність використання ІТ-контенту як засобу
організації та забезпечення самостійної навчально-пізнавальної діяльності
учнів на уроці;
розробка ІТ-контенту уроку з використанням програмного засобу
Notebook для організації інтерактивної взаємодії на занятті.
2.4. Журі Конкурсу нагороджує учасників дипломами і заохочувальними
призами, користується правом подавати конкурсні роботи до фахових видань та
розміщувати на сайті Кіровоградського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського та блозі кафедри теорії і
методики середньої освіти.
2.5. До складу журі Конкурсу входять науково-педагогічні, педагогічні
працівники та методисти КОІППО імені Василя Сухомлинського, вчителі –
переможці та лауреати фахових конкурсів всеукраїнського або обласного рівнів.
2.6. Для участі у Конкурсі потрібно надіслати на адресу оргкомітету
фахову розробку у друкованому та електронному вигляді (обсяг – до 20
сторінок формату А4; усі поля по 2 см; у форматі редактора MS Word; шрифт –
Times New Roman; розмір шрифту – 14 кегль; міжрядковий інтервал – 1,15) з
дотриманням таких вимог:
заявка на участь у Конкурсі, підписана автором (зразок у додатку 1);
фахова розробка (структура оформлення у додатку 2);
разом із друкованими матеріалами надається диск. Екранні копії,
схеми, рисунки та фотографії записуються на диск окремими
графічними файлами з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi та
розширенням jpg або tif;
таблиці у тексті мають бути виконані у форматі редакторів MS Word
або MS Excel;
спеціальна позначка (*) вказує на авторські задачі, вправи, технологічні
прийоми, програмне забезпечення, використані у структурі уроку.
ІІІ. Підведення підсумків і визначення переможців Конкурсу:
3.1. Для проведення Конкурсу створюється організаційний комітет та
формується склад журі.
3.2. Переможці нагороджуються дипломами організаторів Конкурсу та
заохочувальними призами.
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3.3. Журі Конкурсу може направляти рекомендаційне подання
атестаційній
комісії
відповідного
відділу,
управління
освіти
райдержадміністрації, міської ради щодо присвоєння переможцю вищої від
наявної кваліфікаційної категорії чи підтвердження її найвищого статусу.
3.4. Розгляд фахових розробок, поданих на Конкурс, здійснюється з 1 по
25 лютого кожного поточного навчального року.
3.5. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право відхиляти:
розробки, які викликають сумніви щодо авторства учасника (до
з'ясування ситуації);
розробки, подані на Конкурс після встановленого строку;
розробки, що суперечать законодавству України;
розробки, що містять ненормативну лексику, висловлювання, які
принижують людську гідність, пропагують насильство;
розробки, виконані з недотриманням правил і технічних вимог,
установлених даним Положенням.
Конкурсні фахові розробки необхідно надсилати на адресу:
Кафедра теорії і методики середньої освіти, Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського,
вул. Карла Маркса, 39/63, м.Кіровоград, 25006.
Для оперативного зв’язку:
телефон: (0522) 32-24-78 (кафедра теорії і методики середньої освіти,
завідувач – Голодюк Лариса Степанівна);
адреса електронної пошти: timso.koippo@gmail.com

Додаток 1
до Положення про обласний
методичний огляд-конкурс «Проектування
ІТ-контенту сучасного уроку»
АВТОРСЬКА ЗАЯВКА
на участь у конкурсі «Проектування ІТ-контенту сучасного уроку»
1.

Прізвище, ім’я, по батькові учасника ____________________________

2.

Фах_________________________________________________________

3.

Категорія, звання _____________________________________________

4.

Стаж роботи ________________________________________________

5.

Місце роботи (повна назва закладу)та посада _____________________

6.

Контактний телефон __________________________________________

7.

Електронна адреса____________________________________________

8.

Номінація конкурсу ___________________________________________

9.

Тема уроку, до якого розроблений контент _______________________

10. Навчальний предмет __________________________________________
11. Клас ________________________________________________________

Дата

Підпис

7

Додаток 2
до Положення про обласний
методичний огляд-конкурс «Проектування
ІТ-контенту сучасного уроку»
Структура оформлення фахової розробки,
що подається на обласний методичний огляд-конкурс
«Проектування ІТ-контенту сучасного уроку»
Під ІТ-контентом уроку розуміємо інформаційно значуще, технологічно
упорядковане наповнення уроку, що є засобом забезпечення інтерактивної
суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників процесу навчання, необхідного для
результативного здійснення активної навчально-пізнавальної діяльності учнів на
уроці.
Тема уроку, до якого розроблений ІТ-контент:
Навчальний предмет:
Клас:
Джерела методичної інформації:
1. Науково-методичні, методичні посібники
1.1.
2. Статті
2.1.
3. Інтернет-ресурси
3.1.
4.
5.
6.
7.

Джерела навчальної інформації:
Основний підручник
4.1.
Додаткові підручники, навчальні та електронні посібники
5.1.
Інтернет-ресурси
6.1.
Додаткові навчальні матеріали (друковані, електронні)
Назва

Вид

Назва
Картка для індивідуальної роботи
Тестові завдання

Номер додатків

Вид
Друкований
Електронний

, наприклад:

Номер додатків
Додаток 1
Додаток 2
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Мета уроку (формулюється за характером діяльності учнів):
навчальна складова;
розвивальна складова;
виховна складова.
Технічне обладнання та програмне забезпечення:
Хід уроку
Номер та назва структурного етапу уроку

Завдання

Діяльність учителя
Форма
організації,
Мета
управління
діяльністю
учнів

Діяльність учнів
Номер
джерела
навчальної
інформації,
сторінка

Результат

Далі подається зміст друкованих додаткових навчальних матеріалів.
На диску подаються всі електронні додаткові навчальні матеріали.

Форма
звітності

