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Про проведення обласного конкурсу 
серед педагогічних працівників на кращий 
конспект уроку/заняття 
з базових дисциплін у  загальноосвітніх 
та дошкільних навчальних закладах

На виконання Концепції національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 
16.06.2015 року №641 «Про затвердження Концепції національно- 
патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 
рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у 
загальноосвітніх навчальних закладах», наказу департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації від 01.03.2016р. №66 «Про стан організації 
національно-патріотичного виховання у навчальних закладах області та 
основні напрямки його вдосконалення», з метою популяризації кращого 
досвіду виховних практик під час викладання навчальних предметів, 
розкриття творчого потенціалу педагогів, формування банку передового 
педагогічного досвіду створення наскрізної системи національно- 
патріотичного вихованняу загальноосвітніх та дошкільних навчальних 
закладах

1.Провести обласний конкурс серед педагогів на кращий конспект 
уроку/заняття з базових дисциплін у загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладах, мета якого комплексно розкрити зміст навчання і 
розвитку дітей в контексті національно-патріотичного виховання під час 
викладання предмету(надалі -Конкурс).

Конкурс провести у в таких номінаціях:

НАКАЗУЮ:
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- «Конспект заняття у дошкільному та загальноосвітньому 
навчальному закладі І ступеня»;
- «Конспект уроку з базових дисциплін в загальноосвітньому навчальному 
закладі ІІ-ІІІ ступенів за напрямками: природничо-математичний, 
суспільно-філологічний, художньо-естетичний, військово-спортивний, 
технологічний».

Участь у Конкурсі є добровільною.
Терміни проведення Конкурсу:

Конкурсні роботи подати до ЗО вересня 2016 року в лабораторію 
виховної роботи і громадянської освіти ТОКІ1ИЮ за адресою: вул. 
Громницького, 1,м.Тернопіль, 46027.

2.3атвердити:
2.1. Умови проведення Конкурсу(додаток 1).
2.2. Склад оргкомітету (додаток 2).
2.3. Склад журі за номінаціями(додаток 3).
2.4. Кошторис (додаток 4).
З .Керівникам органів управління освітою, керівникам закладів освіти:
3.1. Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед 
педагогічних працівників щодо важливості участі у Конкурсі. 
^Тернопільському обласному комунальному інституту післядипломної 
педагогічної освіти (Петровський О.М.):
4.1.Здійснити координаційну роботу та забезпечити організаційно- 
методичний супровід проведення Конкурсу.
4.2.Висвітлити у засобах масової інформації -підсумки проведення 
Конкурсу.
4.3.Забезпечити друк дипломів для нагородження переможців.
4.4. Випустити електронний збірник конспектів -  переможців Конкурсу.
5.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління освіти і науки облдержі ’ " ч Г.В.

Зварич Г.В. 
Петровський О.М. 
Ютовець О.Р. 
Шкарпій І.П.
Вітер В.О.

Начальник управління О.З.Хома
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Додаток 1
до наказу управління освіти і науки 
облдержадміністрації
від 06, <1,0 /б№ -ІІЇЬ

Умови
проведення обласного конкурсу серед педагогічних працівниківна 

кращий конспект уроку/заняття з базових дисциплін у 
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах

1. Організатори Конкурсу.
Організаторами є управління освіти і науки облдержадміністрації, 

обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.
2. Мета Конкурсу.

Популяризація кращого досвіду виховних практик під час викладання 
навчальних предметів/занять, впровадження інноваційних виховних 
технологій, розкриття творчого потенціалу педагогів, формування банку 
передового педагогічного досвіду у напрямку створення наскрізної 
системи національно-патріотичного виховання у школі/ДНЗ.
3. Учасники Конкурсу.

До участі запрошуються педагоги дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладів об ласті. Участь у конкурсі є добровільною.
4. Умови проведення Конкурсу.

На конкурс подаються конспекти з усіх базових дисциплін/занять. 
Педагог обирає конкретну тему уроку/заняття відповідно до календарного 
плану. Конспект уроку/заняття повинен містити: чітко сформульовані мету 
(навчальну, виховну, розвиваючу); завдання і зміст уроку в контексті 
національно-патріотичного виховання; перелік необхідного обладнання; 
бібліографію; чітко визначену структуру, опис дій учителя (вихователя) та 
учнів (вихованців) на кожному етапі уроку.
5. Порядок оформлення конкурсної роботи.

Робота, що подається на Конкурс, має бути виконана на паперових та 
електронних носіях: текстовий файлу форматі doc обсягом не більше 5-8 
сторінок, 14 кеглем через 1,5 інтервали. Додатки можуть містити схеми, 
малюнки, фото (не більше 1 Мб).

У заявці вказати:
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- прізвище, ім’я, по батькові автора;
- навчальний предмет;
- клас/група, на який розрахований урок/заняття;
- повну назву навчального закладу, район (місто);
-електронну адресу автора конспекту.

Конкурсні роботи подати до ЗО вересня 2016 року в лабораторію 
виховної роботи і громадянської освіти ТОКІНІ Ю за адресою: вул. 
Громницького, 1, м.Тернопіль, 46027.
6. Критерії оцінювання:
-виховний аспект та його відповідність темі уроку/заняття, актуальність; 
-утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування 
загальнолюдських цінностей, активна громадянська позиція;
- використання інноваційних методик і вправ, їх доцільність;
- застосування групових та індивідуальних форм роботи;
- творчий підхід автора до створення додаткових матеріалів для уроку/заняття.

Всі конспекти, подані на Конкурс, що відповідають його вимогам, будуть 
розміщені на сайті ТОКІППО. Авторське право на створені в рамках 
Конкурсу конспекти зберігається за їх авторами.
7. Відзначення та нагородження переможців:

Переможці конкурсу нагороджуються дипломами І, II, III ступенів та 
дипломами учасника.
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Додаток 2
до наказу управління освіти і 
науки облдержадміністрації 
від Лб~, О їМ Ш

Склад оргкомітету 
з проведення обласного конкурсу серед педагогічних працівниківна 

кращий конспект уроку/заняття з базових дисциплін у 
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах

1. Зварич Г. В. Заступник начальника управління освіти і науки 
облдержадміністрації, голова оргкомітету

2. Куриш О.С. Методист ТОКІППО
3. Сесик О. О. Методист ТОКІППО, секретар оргкомітету
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Додаток 2
до наказу управління освіти і 
науки облдержадміністрації
від Лї-Ої' '/Я ̂

Склад журі
обласного конкурсу серед педагогічних працівників на кращий 
конспект уроку/заняття з базових дисциплін у загальноосвітніх 

та дошкільних навчальних закладах

Номінація: Конспект заняття у дошкільному та загальноосвітньому 
навчальному закладі І ступеня:

Кавецький В.Є. Викладач кафедри педагогіки і психології ТОКІНІ Ю, 
кандидат педагогічних наук -  голова журі

Морська Я.Ф. Методист, завідувач лабораторії дошкільної та 
початкової освіти ТОКІНІ Ю, заступник голови журі

Провозюк Г.Г. Методист лабораторії дошкільної та початкової освіти 
ТОКІППО

Заброцька С.Г. Вчитель початкових класів Тернопільської 
спеціалізованої школи І-ІІІ №3 з поглибленим 
вивченням іноземних мов, вчитель-методист

Філь А .Я. ВиховательТ ернопільського дошкільного 
навчального заклад у № 37 Тернопільської міської 
ради

Крижанівська О.І. Вчитель початкових класів Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст., 
старший вчитель
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Номінація: Конспект уроку з базових дисциплін в загальноосвітньому 
навчальному закладі ІІ-ІІІ ступенів за напрямками:
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Суспільно-філологічний, 
художньо-естетичний, військово-спортивний:

Мисик B.C. Заступник директора з виховної роботи ТОКІППО- 
голова журі

Ютовець О.Р. Головний спеціаліст відділу професійної та вищої 
освіти управління освіти і науки 
облдержадміністрації -  заступник голови журі

Кондирєва М.М. Методист лабораторії суспільно-філологічних 
дисциплін ТОКИ 1110

Букавин І.Я. Методист лабораторії суспільно-філологічних 
дисциплін ТОКИ 1110

Уруська J1.B. Методист лабораторії суспільно-філологічних 
дисциплін Т0КІ11110

Саранчук Н.Р. Методист лабораторії розвивальних дисциплін 
ТОКІППО

Сднак Г.М. Методист лабораторії розвивальних дисциплін 
ТОКІППО

Хома С.О. Методист лабораторії виховної роботи і 
громадянської освіти ТОКІППО

Головань Т.Ю. Вчитель етики, класний керівникТернопільської ЗОНІ 
І-ІІІ ст. №24, вчитель-методист

Грабовська О.М. Вчитель української мови і літератури Тернопільської 
Української гімназії ім.І.Франка, вчитель-методист

Природничо-математичний, технологічний:

ГрицюкТ.В. Завідувач кафедри методики і змісту освіти та ІКТ 
ТОКІППО, вчитель хімії ТНВК школа-медичний ліцей 
№15, кандидат біологічних наук -  голова журі

Вітенко І.М. Методист лабораторії природничо-математичних 
дисциплін ТОКІППО, кандидат географічних наук -  
заступник голови журі

Пришляк І.М. Методист, завідувач лабораторії природничо-



математичних дисциплін ТОКІППО
Вербицька М.Я. Методист лабораторії інформатики та ІКТ ТОКІППО
Слотюк В.М. Вчитель географії Тернопільської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ст.№3 з поглибленим вивченням іноземних мов, 
вчитель-методист

Олійник І.В. Вчитель біології ТНВК школа-медичний ліцей №15, 
вчитель-методист

Чистух В.Я. Вчитель фізики і математики Завалівської ЗОНТ І-ІІІ ст. 
Підгаєцького району
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Додаток 4
до наказу управління освіти і науки 
облдержадміністрації
від .№ Л б'. &*3 ■  ̂& я №

«Затверджую»
Начальник управління освіти і науки 
облдержадміністрації
О.З.Хома

Кошторис
витрат на проведення обласного конкурсу серед педагогічних 

працівників на кращий конспект уроку/заняття з базових дисциплін у 
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах

1. Придбання канцтоварів та дипломів для
нагородження переможців. 1000 грн.

Разом: 1000. грн.

Директор О.М.Петровський

Головний бухгалтер О.І.Дроздовська


