
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О С В І Т И  І Н А У К И  
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

22.01.2018 Миколаїв №22

Про проведення заочного 

обласного конкурсу портфоліо 

з відеоматеріалами «Педагогічний 

досвід освітян регіону -  2018»

Відповідно до пункту 6, підпункту 13 пункту 11 Положення про департамент 

освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого 

розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації від 28 квітня 2016 

року № 154-р, із метою виявлення педагогічного досвіду, підтримки педагогічних 

здобутків освітян області та сприяння впровадженню їх у практику роботи,

НАКАЗУЮ:
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1. Провести серед педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів Миколаївської області заочний обласний конкурс 

портфоліо з відеоматеріалами «Педагогічний досвід освітян регіону -  2018» (далі -  

конкурс) із 02 до ЗО квітня 2017 року у два етапи:

I етап -  проводиться на рівні районів (міст обласного значення), об’єднаних 

територіальних громад, із 02 до 13 квітня 2018 року;

II етап -  обласний, із 20 до 30 квітня 2018 року.

2. Затвердити Положення про заочний обласний конкурс портфоліо з 

відеоматеріалами «Педагогічний досвід освітян регіону -  2018» (далі -  Положення), 
що додається.

3. Миколаївському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
(Шуляру В. І.):

1) довести цей наказ до відома відділів (управлінь) освіти районних державних 

адміністрацій (міських рад), керівників науково-методичних установ, об’єднаних 

територіальних громад;

2) провести І та II етапи конкурсу;

3) забезпечити науково-методичний та організаційний супроводи проведення 
конкурсу;

4) опублікувати наказ у засобах масової інформації.

4. Начальникам відділів (управлінь) освіти районних державних

адміністрацій (міських рад), керівникам науково-методичних установ,

об’єднаних територіальних громад, забезпечити надходження заяв-анкет та
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портфоліо з відеоматеріалами від учасників конкурсу не пізніше 15 квітня 2018 року 

до навчально-методичної лабораторії акмеології Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти.

5. Цей наказ набуває чинності з дня його опублікування в засобах масової 

інформації.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. директора департаменту освіти і 

науки Миколаївської обласної 

державної адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти 

і науки Миколаївської обласної 

державної адміністрації 

22 січня 2018 року № 22
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Положення

про заочний обласний конкурс портфоліо з відеоматеріалами 

«Педагогічний досвід освітян регіону -  2018»

і*

І. Загальні положення

1. Заочний обласний конкурс портфоліо з відеоматеріалами 

«Педагогічний досвід освітян регіону -  2018» (далі -  Конкурс) проводиться з 

метою виявлення педагогічного досвіду, підтримки педагогічної

майстерності, популяризації педагогічних здобутків освітян області та

сприяння впровадженню їх у практику роботи.
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2. Організаторами Конкурсу є департамент освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти.

3.Основними завданнями Конкурсу є пошук і розвиток таких дієвих 
форм, як:

досвід упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний 

процес, управлінську та методичну діяльність, у роботу практичних 

психологів із обдарованою молоддю, у дошкільну, початкову та позашкільну 
освіту;

активізація найефективніших форм і методів педагогічного керівництва 

процесом розвитку національної свідомості педагогів та учнів;

подальший розвиток інтелектуального потенціалу, інформаційної 
культури та педагогічної майстерності освітян регіону;

здійснення порівняльного аналізу методологічних концепцій досвіду 

різних напрямів педагогічної діяльності та визначення перспектив їх 

наукових досліджень і прогнозів;

утвердження авторитету та престижу педагогічних працівників.

4. Учасники Конкурсу до початку його проведення мають бути 

ознайомлені з порядком і правилами його проведення, видами і формами 

морального і матеріального заохочення тощо.

5. Учасники Конкурсу повинні дотримуватись вимог до його 

проведення, норм і правил життєдіяльності, виконувати рішення журі тощо.

6. Охорона та захист авторських прав щодо поданих на Конкурс 

портфоліо з відеоматеріалами здійснюється відповідно до законодавства
. України.
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II. Порядок проведення Конкурсу

1. До участі в Конкурсі запрошуються педагогічні працівники 

дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

Миколаївської області.

2. На Конкурс приймаються портфоліо з оригінальними творчими 

відеоматеріалами.

Учасники мають право самостійного вибору теми відеоматеріалів у 

межах номінацій. Автор може представляти тільки одне портфоліо.

3. Конкурс проводиться в таких номінаціях:

«Інноваційні технології в дошкільній освіті»;

«Інноваційні технології в початковій освіті»;

«Інноваційні технології в позашкільній освіті»;

«Інноваційні технології в освітньому (навчальному) процесі»;

«Інноваційні технології в виховному процесі»;

«Інноваційні технології в управлінській діяльності»;

«Інноваційні технології в методичній діяльності»;

«Інноваційні технології в роботі практичних психологів»;

«Інноваційні технології в роботі з обдарованою молоддю».

4. Конкурс проводиться з 02 до ЗО квітня 2018 року у два етапи:

I етап -  на рівні районів (міст обласного значення), об’єднаних 

територіальних громад, із 02 до 13 квітня 2018 року;

II етап -  обласний, із 20 до 30 квітня 2018 року.

5. Для участі у II етапі Конкурсу відділам (управлінням) освіти 

районних державних адміністрацій (міських рад), об’єднаним
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територіальним громадам необхідно надати не пізніше 15 квітня 2018 року до 

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти такі 

матеріали:

наказ відділу (управління) освіти районної державної адміністрації 

(міської ради), об’єднаної територіальної громади про підсумки І етапу 

Конкурсу;

портфоліо з відеоматеріалами (відеофільм, презентація, брошура) 

переможців І етапу Конкурсу, оформлені відповідно до вимог, викладених у 

розділі III цього Положення, обов'язково на цифрових носіях;

брошура -  на цифрових і паперових носіях;

заява-анкета учасника заочного обласного Конкурсу порт фоліо з 

відеоматеріалами «Педагогічний досвід освітян регіону -  2018» за зразком, 

наведеним у додатку.

6. Портфоліо з відеоматеріалами, що не відповідатимуть зазначеним 

номінаціям Конкурсу, оформлені з порушенням вимог розділу III цього 

Положення, не розглядатимуться.

7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних».

8. Матеріали, подані на Конкурс, не рецензуються.

III. Вимоги до оформлення конкурсних робіт

1. Портфоліо з відеоматеріалами створюється в електронному форматі

та містить:
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відеофільм про передовий педагогічний досвід окремого працівника 

освіти або колективу (далі -  відеофільм); 

мультимедійну презентацію;

брошуру з описом змісту передового педагогічного досвіду.

2. Обсяг робіт: 

відеофільм -  до 10 хвилин; 

мультимедійна презентація -  до 10 слайдів;

опис змісту передового педагогічного досвіду, уміщеного в брошурі -  

до 10 друкованих сторінок;

брошура -  кількість сторінок не обмежена.

3. Відеофільм як засіб популяризації та пропаганди передового 

педагогічного досвіду повинен:

відповідати виражальним засобам -  простоті, доступності, чіткості, 

яскравості образів, емоційному впливу, концентрації пізнавального процесу 

на основі інноваційних технологій, усебічному відображенню дійсності;

розкривати провідну ідею досвіду, роль педагогічного працівника, 

учнів і вихованців у її реалізації;

розглядати та показувати явища та процеси в динаміці руху, розвитку, 

змінах із виявленням відмінностей навчально-виховного процесу;

висвічувати суттєве в змісті та характері досвіду, звуковому супроводі 

та титрах;

опиратися на наукову достовірність, підкріплену дослідами, 

дослідженнями, апробаціями, новими технологіями та методами роботи, що 

сприяють розвитку учнів, вихованців;

аналізувати, синтезувати процеси та їх очікувані результати, шляхом 

поєднання всіх виражальних засобів кіно, використовуючи монтаж, зміну
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планів, поєднуючи статистичні та динамічні кадри, різні прийоми, спеціальні 

фрагментарні кінозйомки;

пов'язати теорію з практикою шляхом ілюстрування суті теорії 

прикладами з практичною та прикладною діяльністю учнів, вихованців.

4. Мультимедійна презентація досвіду виконується в програмі 

МІСЮ80Й Рошег Роіпі.

Вимоги до презентації:

матеріал презентації необхідно викладати стисло з максимальною
V..

інформативністю тексту, у чіткому порядку, без нагромаджень;

інформацію ретельно структурувати відповідно до описаного досвіду 

конкурсанта;

важливу інформацію (висновки, визначення, моделі, схеми тощо) 

подавати крупним планом, бажано з ілюстраціями, із обов’язковою 

фотографією конкурсанта, темою досвіду та адресою;

другорядну інформацію слід розміщувати внизу слайда; 

для унаочнення інформації бажано використовувати діаграми, схеми; 

графіки, схеми, малюнки, ілюстрації повинні органічно доповнювати 

текст, мати чітке пояснення;

рядок має містити 6 - 8  слів;

усього на слайді має бути не більше 8 текстових рядків; 

у заголовках повинні бути як великі, так і малі літери; 

слайди мають бути не надто яскравими, витриманими в одному стилі; 

під кожним слайдом має бути підпис автора.

5. Брошура роздруковується у форматі А5 і містить:

опис змісту передового педагогічного досвіду працівника освіти 

(колективу);
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додатки до опису передового досвіду педагогічного працівника 
(колективу);

мультимедійну презентацію в паперовому варіанті.

6. Зміст брошури повинен відповідати вимогам пункту 5 розділу III 

цього Положення та мати таку структуру:

1) зовнішній титульний аркуш брошури повинен містити дані, що 

подаються в такій послідовності:

найменування відділу (управління) освіти, методичного кабінету; 

тема досвіду, що передбачає додержання науковості та чіткості її 

формулювання;

відомості про автора досвіду, номінація, адреса досвіду; 

рік оформлення матеріалу.

2) внутрішній титульний аркуш містить дані, що подаються в такій 

послідовності:

укладачі;

рецензенти;

рекомендація педагогічної ради, районної (міської) методичної ради 

(протокол дата, номер);

відповідальний за випуск;

анотація, в якій зазначено актуальність обраної теми; 

алгоритм або технологія діяльності; 

результати та умови ефективності досвіду; 

символ © (зазначення авторського права).

7. Відеоматеріали Конкурсу подаються в електронному варіанті 

обов’язково на цифрових (БУО - диск) і на паперових носіях у формі
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брошури (формат -  А5, файли набрані в текстовому редакторі Місгозой 

\¥ог(1, шрифт Тітез №\у Котап - 14 рі, інтервал -  1,5. Усі поля -  20 мм).

Відеофільм повинен бути створений у форматі МРЕО -  2, озвучений і 

супроводжуватися титрами.

8. Матеріали, подані на Конкурс, обов’язково розміщуються 

(дублюються) на персональному веб-ресурсі (сайт, блог) або на шкільному 

веб-ресурсі (сайт). У заявці вказати гіперпосилання на розміщені матеріали 

конкурсу, які можна переглянути.

IV. Підбиття підсумків Конкурсу та критерії оцінювання портфоліо

1. Оцінка портфоліо проводиться журі, що формується з науково- 

педагогічних та педагогічних працівників, учителів області.

Склад журі затверджується наказом департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації. До складу журі не можуть 

входити близькі особи учасників конкурсу.

2. Роботу журі очолює голова, який проводить засідання журі та 

підписує протоколи цих засідань. Журі приймає колегіальне рішення щодо 

визначення переможців.

Рішення журі за результатами конкурсу оформлюється протоколом.

3. Оцінювання відеоматеріалів Конкурсу проводиться за такими 

критеріями:

1) Відеофільм:

актуальність, новизна -  5 балів;

відповідність заявленої теми змісту фільму -  5 балів;
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провідна ідея досвіду та інноваційні технології, методики використані 

для її реалізації -  10 балів;

розкриття теми шляхом ілюстрування суті теорії у взаємозв’язку з 

практичною діяльністю -  10 балів;

демонстрація якісних показників у динаміці розвитку -  10 балів; 

структурованість і композиційна цінність -  5 балів; 

ідейний зміст і логічна завершеність із висновками -  10 балів; 

оригінальність та художня довершеність -  5 балів;

Максимальна сумарна кількість балів -  60 балів.

2) Мультимедійна презентація:

представлення автора та провідної ідеї досвіду -  5 балів;

демонстрація сутності нового та впровадження технологій із 

гіперпосиланнями на відеофрагменти -10 балів;

результативність, практичне значення, перспективність досвіду, 

висновки -  5 балів.

Максимальна сумарна кількість балів -  20 балів.

3) Брошура з описом змісту передового педагогічного досвіду 

конкурсанта:

науково-теоретичне обґрунтування провідної ідеї досвіду, інноваційні 

технології та методи роботи -  5 балів;

аргументовані тези, системність і доведення досліджуваної проблеми 

досвіду -1 0  балів;

висновки з оцінкою одержаних результатів та ефективністю 

застосованих методів і прийомів -  5 балів.

Максимальна сумарна кількість балів — 20 балів.
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4. Підсумки конкурсу підбиваються за загальною сумою балів. 

Максимальна сумарна кількість балів -  100.

V. Нагородження переможців Конкурсу

1 .На підставі рішення журі видається наказ департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації про підсумки проведення 

Конкурсу.

2. У кожній із номінацій визначаються переможці:

I місце -  1 учасник;

II місце -  2 учасники;

III місце — 3 учасники.

3. Переможці Конкурсу, які посіли І, II, III місця, нагороджуються 

дипломами департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної 

адміністрації.

4. Учасники Конкурсу, які не стали переможцями, відзначаються 

дипломами департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної 

адміністрації за участь.

Заступник директора департаменту 

освіти і науки Миколаївської

обласної державної адміністрації О. О. Удовиченко



Додаток
до Положення про заочний 
обласний конкурс портфоліо 
з відеоматеріалами 
«Педагогічний досвід 
освітян регіону -  2018»
(пункт 5 розділ II)

ЗАЯВА-АНКЕТА

учасника заочного обласного конкурсу портфоліо з відеоматеріалами 

«Педагогічний досвід освітян регіону -  2018»

1. Тема відеоматеріалів _̂_____________________________________

2. Прізвище, ім’я, по батькові учасникаКонкурсу___________________

3. Дата народження______________________________________________

4. Найменування навчального закладу______________________________

5. Посада учасника Конкурсу___________________________________

6. Педагогічний стаж____________________________________________

7. Кваліфікаційна категорія_______________________________________

8. Нагороди, відзнаки учасника Конкурсу_______________________ _

9. Анотація до відеофільму_______________________________________

10. Гіперпосилання на матеріали Конкурсу розміщені на веб-ресурсі

11. Прізвище, ім’я, по батькові керівника авторського колективу_______

12. Контактний телефон

Місце печатки Підпис керівника закладу


