
УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 

КОНКУРСІ «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР» 

ЯК ЗАСІБ ПОШИРЕННЯ 

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

ДОСВІДУ



Конкурс проводить Державна установа

«Науково-методичний центр вищої та фахової

передвищої освіти» за наукового супроводу

Національної академії педагогічних наук.



Основні завдання конкурсу:
▪ Реалізація державної політики у сфері фахової передвищої освіти в

Україні.

▪ Створення інноваційного освітнього середовища, сприяння професійному
зростанню педагогічних працівників.

▪ Стимулювання педагогічних працівників до інноваційної професійної
діяльності.

▪ Створення інформаційного банку науково-педагогічних ідей, інноваційних
методик і педагогічних технологій організації освітнього процесу.

▪ Вивчення, узагальнення й поширення перспективного (інноваційного)
педагогічного досвіду.



Конкурсні роботи оцінюють за номінаціями:

1.Інновації науково-методичного забезпечення освітньої діяльності та управління 

закладу фахової передвищої освіти:

•Інноваційна модель управління закладом фахової передвищої освіти;

•Інноваційна  діяльність  ЗФПО у забезпеченні якісної підготовки 

конкурентоспроможного фахівця;

•Інновації у дистанційному навчанні;

•Інновації  в  організації виховного процесу  в закладі  фахової передвищої освіти;

•Інноваційне освітнє середовище ЗФПО та ін.



2. Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів  
викладання,  навчально-методичного  забезпечення  освітнього процесу:

•Сучасні освітні технології (е-навчання, дистанційне, змішане (гібридне), проблемне, 
навчання тощо);

•Ігрові технології (гейміфікація) навчання (кейс-метод, вебквести, подієва освіта, метод 
проєктів тощо);

•Освітній вебсайт викладача (дисципліни); 

•Сучасний навчально-методичний посібник;

•Електронний навчально-методичний посібник;

•Сучасний електронний навчально-методичний комплекс (робочі зошити, опорні
конспекти,  контроль  знань,  навчальні практикуми, інтерактивні засоби навчання
(відеолекції, навчальні відеофільми,  бук-трейлери,  ютуб-канали  тощо); 

• Контроль знань, позааудиторна (гурткова), виховна робота, методичні рекомендації
тощо)



Вимоги до конкурсних робіт:
 На конкурс подають самостійно підготовлені творчі роботи, написані державною мовою.

 Учасниками конкурсу може бути один автор або група авторів.

 До участі в конкурсі допускають роботи, в яких представлено педагогічний досвід не більш

ніж за три останні роки.

 Конкурсні роботи оформлюються відповідно до чинних вимог.

 Конкурсні роботи надсилаються на e – mail або у друкованому вигляді з електронним носієм до

середини грудня.

 Усі хто брав участь отримають або диплом переможця (І,ІІ,ІІІ ступеня), або сертифікат учасника

конкурсу.



Критерії оцінювання робіт:

 Актуальність досвіду, практичне значення;

 Творча новизна, інформаційність, ефективність;

 Результативність і перспективність;

 Наявність ілюстрованих,  табличних, графічних матеріалів;

 Відповідність положенню про проведення Конкурсу.

До складу конкурсної комісії входять:
 представники Міністерства освіти і науки України,

 представники Національної академії педагогічних наук, 

 представники НМЦ вищої та фахової передвищої освіти, 

 представники Національної спілки журналістів України, 

 керівники закладів фахової передвищої освіти,

 викладачі-методисти. 




