
 

Додаток  

до Розпорядження 

№ 167  від 26.09.2018 р. p. 

 

 

 

Положення про конкурс 

«Краща методична розробка навчального заняття загальноосвітньої 

дисципліни (спеціальної дисципліни)» серед викладачів ВНЗ І-ІІ р.а. 

Маріупольського регіону. 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення 

регіонального конкурсу методичних розробок  навчальних занять серед 

викладачів ВНЗ І-ІІ р.а. Маріупольського регіону (далі – Конкурс). 

1.2. Конкурс розробок проводиться з метою поліпшення науково-

методичного забезпечення, підвищення якості загальноосвітньої та професійної 

підготовки молодших спеціалістів  ВНЗ І-ІІ р.а., розвитку творчого потенціалу 

педагогів, поширення інноваційних досягнень, передового педагогічного 

досвіду. 

1.3. Основними завданнями Конкурсу є: 

-  підвищення професійної майстерності педагогів технікумів та коледжей, 

розвиток їхнього творчого потенціалу; 

- вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду роботи 

зі студентською молоддю, задоволення їхніх потреб у професійному 

самовизначенні та творчій самореалізації; 

-  впровадження у навчально-виховний процес освітніх програм та методик 

навчання, орієнтованих на досягнення завдань освіти в інтересах 

збалансованого розвитку дитини; 

- створення банку методичних матеріалів з організації навчально-виховного 

процесу; 

- підтримка творчо працюючих педагогів. 

1.4. Безпосереднє керівництво Конкурсом здійснює Організаційний 

комітет, до складу якого входять представники Маріупольського механіко-

металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» та Маріупольського будівельного 

коледжу. 

 

ІІ. Організаційний комітет Конкурсу 

 

2.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет, склад якого затверджують розпорядженням (наказом) директора 

коледжу. 

2.2. Очолює організаційний комітет голова. Голова організаційного 

комітету розподіляє повноваження членів організаційного комітету та здійснює 

керівництво роботою з організації та проведення Конкурсу. 



2.3. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу 

щодо проведення Конкурсу та забезпечують порядок проведення Конкурсу. 

2.4. Члени організаційного комітету оформлюють документацію щодо 

проведення та підбиття підсумків Конкурсу; сприяють висвітленню результатів 

Конкурсу на сайті коледжу та в засобах масової інформації. 

. 

 

ІІІ. Порядок і терміни проведення Конкурсу 

 

3.1. Конкурс проводиться щорічно. 

3.2 Конкурс проводиться у два етапи: 

- «відбірковий (у навчальному закладі) – до 31 січня кожного року; 

- заключний (у МММК, або МБК) – кінець лютого кожного року.  

         3.3 До 7 лютого кожен навчальний заклад, який бажає взяти участь у 

відбірковому етапі Конкурсу, надсилає заявку на участь до організаційного 

комітету. 

3.4 Організаційний комітет Конкурсу протягом 3-х днів обробляє заявки  

та формує запрошення для учасників Конкурсу та представників навчальних 

закладів. 

 

ІV. Журі Конкурсу 

 

4.1. Журі відбіркового етапу Конкурсу формується з числа працівників 

вищих навчальних закладів ВНЗ І-ІІ р.а., де проходить даний етап.  

4.2. З метою забезпечення об'єктивності  оцінювання методичних 

розробок учасників заключного етапу Конкурсу братимуть участь делегати 

(представники) кожного ВНЗ-учасника .  

4.3 Організаційний комітет Конкурсу забезпечує зберігання, 

систематизацію, оформлення документів і матеріалів заходу. 

 

V. Учасники Конкурсу 

 

5.1. У Конкурсі беруть участь педагогічні працівники вищих навчальних 

закладів 1-2 І-ІІ Маріупольского регіону. 

5.2. У І етапі учасники Конкурсу подають заявку у письмовому або 

друкованому вигляді за формою згідно з додатком до цього Положення 

(Додаток А) та методичну розробуа навчального заняття. Подані на Конкурс 

розробки повинні відповідати вимогам пункту VІ цього Положення. 

5.3. У ІІ етапі Конкурсу беруть переможці І етапу.  

5.4 За підсумками проведення І етапу Конкурсу визначають переможців, 

які під час заключного заходу ІІ етапу презентують у творчій формі свою 

конкурсну роботу. Навчальний заклад формує відповідну заявку (Додаток В) в 

електронному вигляді та надсилає її на електронну пошту організаційного 

комітету (адреса надається додатково). 

5.5. Учасники ІІ етапу зобов’язані надати свою конкурсну роботу для 

участі у виставці методрозробок для ознайомлення з ними представниками всіх 

учасників заходу (не пізніше ніж за 30 хвилин до початку заходу).  



5.6. Учасники Конкурсу зобов'язані дотримуватись вимог цього 

Положення 

 

VI. Вимоги та критерії оцінювання методичних 

розробок навчальних занять 

 

6.1. Загальні вимоги до методичних розробок навчальних занять. 

6.1.1.На Конкурс приймаються методичні розробки навчальних занять 

загальноосвітніх та спеціальних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. 

6.1.2. Подані на Конкурс роботи повинні відповідати чинним вимогам до 

навчально-методичних розробок, затвердженим Міністерством освіти і науки 

України. Розробка повинна містити чітко сформульовані тему, мету заняття 

(методична;  дидактична: навчальна, розвивальна; виховна), тип заняття, форми 

та методи проведення заняття, міждисциплінарні зв’язки, методичне 

забезпечення, перелік необхідного обладнання, літературу, чітко визначену 

структуру етапів заняття (організаційна частина, актуалізація опорних знань, 

мотивація, виклад нового матеріалу, закріплення та узагальнення нового 

матеріалу, підсумки заняття, домашнє завдання), короткий опис дій викладача 

та студентів на кожному етапі заняття.  

6.2. Оцінювання навчально-методичних розробок, поданих на Конкурс, 

здійснюється за критеріями: 

- відповідність сучасному рівню розвитку суспільства і науки; 

- актуальність теми та обраних методів навчання; 

- професійна спрямованість навчального матеріалу та його подачі; 

- інноваційність та перспективність навчальних методів; 

- відповідність віковим особливостям студентів; 

- результативність і дієвість; 

- креативність та оригінальність; 

-  практична спрямованість навчального матеріалу. 

 

VІІ. Визначення, нагородження переможців Конкурсу 

 

7.1. За підсумками Конкурсу визначають переможців та призерів. 

7.2. Результати проведення Конкурсу затверджують розпорядженням 

(наказом) директора коледжу . 

7.3. Переможців Конкурсу нагороджують дипломами І ступеня. 

7.4.Призерів Конкурсу нагороджують дипломами відповідного ступеня 

7.5. Учасникам Конкурсу оголошують подяку від директора коледжу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток А 

 

 

Заявка 

на участь у І  етапі Конкурсу «Краща методична розробка навчального 

заняття загальноосвітньої дисципліни (спеціальної дисципліни)» серед 

викладачів ВНЗ І-ІІ р.а. Маріупольського регіону. 

 

 

 

1. Прізвище: 

 

2. Ім’я по батькові: 

 

3. Навчальна дисципліна: 

 

4. Тема розробки: 

 

 

  

 

                    Дата 

 

 

                    Підпис__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток В 

Заявка 

на участь у ІІ  етапі Конкурсу «Краща методична розробка навчального 

заняття загальноосвітньої дисципліни (спеціальної дисципліни)» серед 

викладачів ВНЗ І-ІІ р.а. Маріупольського регіону. 

 

 

 

1. Назва навчального закладу (повна) 

2.       Прізвище: 

3. Ім’я по батькові: 

4.       Навчальна дисципліна: 

5. Тема розробки: 

 

Примітка: кількість учасників оголошується організаційним комітетом  

заздалегідь. 

 

                    Дата 

 

 


