
Методичні рекомендації щодо проведення конкурсу методичних розробок 

педагогічних працівників навчальних закладів м. Києва з української 

(рідної) мови у 2016-2017 навчальному році 

(додаток до наказу ДОНМС від 05.12.2016 №1002) 
 

1. Загальні положення 

 

1.1.Конкурс методичних розробок педагогічних працівників навчальних закладів м. Києва 

з української (рідної) мови (надалі - Конкурс) проводить Департамент освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). Інститутом післядипломної педагогічної освіти КУ імені Бориса 

Грінченка, спільно зі Спілкою жінок України. 

 

1.2.Конкурс проводиться з метою підвищення престижу української мови як державної в 

учнівському середовищі, виховання в учнів свідомого прагнення до вивчення української 

мови та спілкування нею, популяризації творчих напрацювань педагогічних працівників, 

спрямованих на виховання в учнів патріотичного ставлення до української мови як 

державної. 

1.3.Основними завданнями Конкурсу є: 

 

• формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє 

сучасною українською літературною мовою: 

• розвиток комунікативно зорієнтованої компетенції особистості, яка здатна зреалізувати 

свій творчий потенціал; 

• розвиток умінь і навичок оптимальної мовної поведінки в усіх сферах життєдіяльності; 

• поширення кращого педагогічного досвіду. 
 

II. Учасники Конкурсу, умови га терміни проведення 

2.1.Учасниками Конкурсу є педагогічні працівники навчальних закладів міста Києва 
(надалі — учасники). 

2.2.Конкурс проводиться на добровільних засадах. 

2.3.Учасники Конкурсу подають матеріали для однієї з чотирьох категорій: 
 

• для учнів 1 - 4 класів; 

• для учнів 5 - 9 класів; 

• для учнів 10, 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів; 

• для учнів 10, 11 класів професійно-технічних навчальних  

  закладів. 

2.4. Конкурс проводиться з 08 грудня 2016 року по 08 лютого 2017 року. 

 

2.5. Науково-методичні центри управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій подають заявку (додаток) та матеріали на міський етан до 08.02.17 за 

адресою: місто Київ. пр. її. Тичини. 17. Інститут післядипломної педагогічної освіти, 

кабінет 221. 

 

Ш. Вимоги до оформлений матеріалів, що подаються на Конкурс 

3.1.Для участі в Конкурсі учасники подають конспекти уроків, методичні розробки 

виховних заходів, колективних творчих справ, проектів, акцій тощо за тематикою 

Конкурсу. 



3.2.У поданому на Конкурс конспекті уроку має: бути реалізовано аксіологічний, 

компетентнісний, особистісно орієнтований та діяльнісний підходи до навчання 

української (рідної) мови. 

Важливою вимогою до поданого на Конкурс уроку є акцентування на формуванні 

ключових компетентностей. необхідних для особистої реалізації, розвитку, активної 

громадянської позиції, а в майбутньому — забезпечення випускникові школи життєвий 

успіх у суспільстві знань. 

Належну увагу доцільно також акцентувати на формування спільних для всіх 

компетентностей умінь: умінню читати й розуміти прочитане; умінню висловлювати 

думку усно і письмово: критично мислити; логічно обґрунтовувати свою позицію; умінню 

конструктивно керувати масними емоціями, застосовувати емоційний інтелект; виявляти 

ініціативність і творчість. Важливою вимогою є формування здатності учнів до співпраці 

в команді. Поданий на Конкурс конспект-уроку насамперед має демонструвати 

дотримання закономірностей і принципів навчання, чітке цілевизначення, оптимальний 

зміст, організаційну чіткість стриктурних етапів уроку, раціональний вибір форм, методів, 

прийомів і засобів. Бажано, щоб конспект уроку був зорієнтований на застосування, 

методів навчання, мови, заснованих на співпраці (ігор, проектів (соціальних, 

дослідницьких), експериментів, групових завдань тощо); передбачав використання 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що підвищить ефективність роботи 

педагога, ефективність управління освітнім процесом, уможливлюючи індивідуальний 

підхід до навчання. 

 

IV. Організаційний комітет та журі Конкурсу 

4.1.Для організації та проведення Конкурсу утворюються організаційний комітет 

та журі. 

 

4.2.Склад організаційного комітету та журі затверджено наказом Департаменту 

освіти і науки, молоді та апорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 

 

4.3. Журі: 

 здійснює  експертне  оцінювання  методичних  матеріалів,   поданих   на 

        Конкурс;  

 визначає переможців; 

 забезпечує об'єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів. 

 

V. Визначений та нагородження переможців Конкурсу 

 

5.1. Після розгляду методичних матеріалів журі визначає чотирьох переможців по 

одному для кожної категорії. 

5.2. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державно! адміністрації) та цінними подарунками. 

 

VI. Фінансування Конкурсу 

Проведения Конкурсу фінансується за рахунок спонсорських коштів. 
 
 
 

 
 
 


