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ПОЛОЖЕННЯ  

про конкурс на кращу методичну розробку  

та навчальний відеофільм (презентацію) «Педагогічна знахідка» 

ВСП «Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну 

Київського національного університету технологій та дизайну» 

 

1 Загальні положення 

Конкурс проводиться з метою активізації творчої педагогічної діяльності, 

виявлення кращих методичних розробок та розповсюдження досвіду 

викладачів. 

1.1 Мета конкурсу: 

- підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників; 

- удосконалення освітнього процесу та методичної роботи у коледжі; 

- узагальнення та поширення педагогічного досвіду. 

1.2 Завдання конкурсу: 

- залучення широкого кола педагогічних працівників до створення 

сучасних освітніх відеофільмів, навчально-методичних матеріалів; 

- пропагування, впровадження досягнень кращих викладачів-новаторів. 

1.3 В конкурсі можуть брати участь викладачі, бібліотекарі, майстри 

виробничого навчання тощо. 

2 Організація та проведення конкурсу 

2.1 Огляд-конкурс проводиться в два тури: 

- відбірковий (у цикловій комісії) – до січня поточного року; 

- заключний (на методичній раді) – до лютого поточного року. 

2.2 Для проведення конкурсу у коледжі до 15 листопада створюється 

конкурсна комісія під головуванням заступника директора з навчальної роботи, 

до складу якої  входять заступники директора, завідувачі відділень, методист, 

завідувач методичним кабінетом. 

Конкурсна комісія коледжу за поданням та оцінкою циклових комісій 

проводить відбір методичних матеріалів і визначає переможців конкурсу з 

кожної номінації. Оцінка методичних розробок проводиться за такими 

критеріями:  

- оригінальність, новизна і актуальність роботи; 

- методична цінність – створення методики, за допомогою якої досягається 

активізація пізнавальної діяльності, різноманітність методичних прийомів; 

- доцільність подальшого використання; 

- відповідність сучасному науково-методичному рівню; 

- ґрунтовність, грамотність, доступність, системність, структурованість 

подачі матеріалів;  



- наявність авторського дидактичного забезпечення (мультимедійна 

презентація, відеоролик, інтерактивний тест, дидактичні матеріали); 

- відповідність усім вимогам оформлення, наявність анотації, списку 

використаної літератури, змісту. 

За результатами відбіркового туру матеріали переможців представляють на 

засіданні методичної ради коледжу (лютий). 

2.3 На конкурс приймають текстові матеріали і навчальні відеофільми. 

2.4 Вимоги до текстових методичних матеріалів: 

Усі матеріали повинні бути естетично оформлені, набрані на комп’ютері 

державною мовою, відредаговані та подані на паперовому і електронному 

носіях (у форматі Microsoft Word, розмір аркуша А4, поля – по 20 мм з усіх 

сторін, розмір шрифту – 12, відстань між рядками – півтора інтервали, графічні 

матеріали вставлені у текст) в одному примірнику. 

Кожна текстова робота повинна мати рецензію та оцінку конкурсної 

комісії. 

На титульній сторінці вказують повну назву міністерства, закладу освіти, 

роботи, номінації та року виконання. Прізвище, ім’я, по батькові виконавців, 

керівників, рецензентів, коротку анотацію подають на звороті титульної 

сторінки. 

Структура текстової роботи включає: 

- план (зміст); 

- вступ; 

- основний текст; 

- довідково-інформаційний матеріал; 

- висновки; 

- список літератури. 

Зміст текстової роботи з навчально-методичного забезпечення дисципліни 

(предмета) повинен охоплювати всі теми дисципліни (предмета) згідно з 

навчальною програмою (Додаток А); 

 2.5  Вимоги до навчальних відеофільмів:  

- зміст відеофільму повинен відповідати навчальним програмам і темам 

занять; 

- час демонстрації фільму до 20–30 хвилин; 

- якісне кольорове зображення; 

- чітке озвучення державною мовою; 

- наявність сценарію і анотації до фільму у двох примірниках; 

- кожен навчальний відеофільм повинен мати рецензію та оцінку 

конкурсної комісії згідно з критеріями (Додаток Б).  

3  Підведення підсумків і нагородження переможців 

3.1 До складу конкурсної комісії заключного туру конкурсу входять 

члени комісії, затверджені наказом директора коледжу. 

3.2 Оцінку конкурсних матеріалів проводять згідно з критеріями. 

3.3 За результатами оцінки визначають призові місця з кожної номінації.  

3.4 Визначення переможців конкурсу «Педагогічна знахідка» серед 

викладачів відбувається в розрізі дисциплін (предметів) та спеціальностей. 



3.5 Переможців відзначають дипломами. 

3.6 За результатами проведення конкурсу роботи, оцінені в 96–100б., 

заносять до каталогу кращих конкурсних робіт. 

3.7 Атестаційним комісіям враховувати результати конкурсу під час 

атестації педагогічних працівників та роботи циклових комісій.  

3.8 Кращі конкурсні матеріали рекомендувати до видавництва. 

3.9 Кращий досвід роботи викладачів висвітлювати у періодичних  

виданнях та експонувати на тематичних виставках.   

 

 

Схвалено педагогічною  

радою від 02.02.2021 
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Додаток А  

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕКСТОВИХ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Зміст Максимальна 

кількість балів 

1 Професійна спрямованість.     

Доступність змісту методичного  

матеріалу  

25 

2 Наявність і рівень, розроблених 

автором, нових сучасних технологій 

навчання  

25 

3 Відповідність методичного матеріалу 

вимогам  стандартів освіти  

15 

4 Повнота і новизна змісту, його 

актуальність 

15 

5 Можливість використання в практичній 

роботі. Очікувана результативність 

(видавництво тощо) 

10 

6 Відповідність Положенню про конкурс  5 

7 Наявність та якість ілюстрованих 

матеріалів, оформлення, грамотність 

5 

Всього 100 

 

 

Додаток Б 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНИХ ВІДЕОФІЛЬМІВ, 

ПРЕЗЕНТАЦІЙ  

Зміст Максимальна 

кількість балів 

1 Відповідність змісту сучасним вимогам 

підготовки спеціалістів згідно із 

стандартами освіти 

15 

2 Відповідність Положенню про конкурс  5 

3 Масштабність зйомок (кількість 

відзнятих об’єктів) 

20 

4 Якість зйомки і монтажу: 

 зображення 

 звук 

 

10 

10 

5 Відповідність зображення коментарю  10 

6 Наявність елементів комп’ютерної 

анімації 

30 

  Всього 100 
 


