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XIІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ВЧИТЕЛЬ-НОВАТОР» 

На виконання програми «Партнерство в навчанні» компанія «Майкрософт 

Україна» за сприяння Міністерства освіти і науки, Інституту модернізації змісту 

освіти Міністерства освіти і науки України проводить щорічний конкурс «Вчитель 

– новатор». 

Його метою є опанування освітянами сучасних педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій, заохочення педагогів у розробці та впровадженні 

мультимедійних програмних засобів навчання. Конкурс спрямовано на підвищення 

якості навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 

висвітлення кращого досвіду у створенні інноваційних освітніх програмних 

продуктів на основі ресурсів Microsoft, розвиток ініціативи педагогів, студентів і 

науковців у розробці й удосконаленні навчально-методичних матеріалів, та 

мотивування педагогів до використання ІКТ в навчально-виховному процесі.  

 

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  ПРОВЕДЕННЯ  

ДВЕНАДЦЯТОГО  ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  КОНКУРСУ  

«ВЧИТЕЛЬ – НОВАТОР» 

 

1. Загальні положення: 

1.1. Організаторами конкурсу є компанія «Майкрософт Україна» та   

Міністерство освіти і науки України.  

1.2. Інформаційну підтримку конкурсу забезпечують інформаційні 

партнери: цифрове видавництво МЦФЕР, науково-методичний журнал 

«Комп’ютер у школі та сім’ї», «Інформатика та інформаційні технології в 

навчальних закладах». 

1.3. Завдання конкурсу: 

–          удосконалення фахової майстерності вчителів, стимулювання 

творчого самовдосконалення педагогів; 

 створення умов для професійного зростання педагогів, обміну 

досвідом підготовки та проведення успішних навчальних проектів із 

використанням ІКТ; 

 виявлення та поширення кращих зразків учительської творчості 

в розробці та застосуванні інноваційних освітніх програмних продуктів; 

 популяризація інноваційних методик для навчальних занять та 

виховних заходів з використанням ІКТ; 
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 заохочення педагогів до активного використання ІКТ в 

навчально-виховному процесі.  

 

2. Регламент проведення конкурсу 

 

2.1. Конкурс проводиться з 10.11.2015 р. до 01.02.2016 р. Термін подання 

матеріалів не пізніше 01.02.2016 р. 

2.2. Оцінка робіт журі буде відбуватися до 25.02.2016.  

2.3. Підсумки конкурсу будуть оголошені в березні 2016 р. 

2.4. Підсумки конкурсу будуть  опубліковані на сторінках тематичної дискусії 

XI Всеукраїнського конкурсу "Вчитель-новатор", а також на сторінці в соціальній 

мережі Facebook. 

 

 

3. Умови участі 

3.1. Конкурсні роботи приймаються від педагогічних працівників освітніх 

закладів України будь-якої форми власності та студентів педагогічних освітніх 

закладів. 

3.2. Для участі в конкурсі необхідно: 

 3.2.1. Пройти он-лайн реєстрацію учасника конкурсу на сайті 

http://1drv.ms/1WvsqMK  

 3.2.2. Зареєструватися на сайті освітньої мережі Microsoft «Партнерство в 

навчанні» https://www.educatornetwork.com: обов’язково заповнити профіль 

учасника та профіль навчального закладу. 

 3.2.3. У розділі «Спільноти» освітньої мережі  «Партнерство в навчанні» 

приєднатися до обговорення  XII Всеукраїнського конкурсу «Вчитель – новатор». 

 3.2.4. У розділі «Ресурси» освітньої мережі «Партнерство в навчанні» 

завантажити конкурсну роботу, обравши пункт «Додати навчальний матеріал». Під 

час завантаження роботи потрібно відмітити галочкою пункт «Я подаю роботу на 

конкурс». 

 

4. Захист авторських прав розробників 

4.1. Роботи, які беруть участь у конкурсі, несуть індивідуальний та/ або 

творчий характер. 

4.2. Якщо робота була виконана спільно з іншими авторами, то слід вказати 

повний список усіх співавторів. Відповідальність за зазначення авторських прав 

покладається на особу, яка завантажує файли на мережу «Партнерство в 

навчанні» 
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4.3. Організатори Конкурсу залишають за собою право систематизації, 

оформлення і поширення конкурсних матеріалів у різних форматах з 

дотриманням закону про авторське право. 

 

5. Загальні вимоги до конкурсних робіт 

5.1. Кожен учасник ХІІ Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор» 

повинен докладно заповнити свій особистий профіль та профіль своєї школи в 

освітній мережі Microsoft «Партнерство в навчанні»,  надавши вичерпну 

інформацію про себе та навчальний заклад, який він представляє. 

5.2. Матеріали учасників, які не заповнили свій особистий профіль та 

профіль школи, розглядатися не будуть. 

5.3.  Конкурсні роботи подаються виключно у двох форматах: 

5.3.1 MS PowerPoint із обов’язковим використанням застосунку Office 

Mix. Детальніше про застосунок Office Mix та інструкцію про 

використанням можна ознайомитись за посиланням - 

https://mix.office.com  

5.3.2. OneNote. 

 5.4. роботи, які подані не у форматі OneNote або не у форматі PowerPoint із 

використанням Office Mix до Конкурсу не допускаються; автори цих робіт 

електронні свідоцтва учасників Конкурсу не отримують. 

5.5 Оригінальні матеріали освітніх інновацій, реалізовані з ІКТ (навчальний 

контент), до конкурсних робіт не завантажуються і окремо від конкурсної роботи 

не подаються. За бажанням автору в конкурсній роботі надаються посилання на 

завантажені оригінальні матеріали в OneDrive. Будь ласка, не використовуйте 

хмарні сховища, які для перегляду матеріалів вимагають авторизації чи реєстрації. 

Оригінальними матеріалами освітніх інновацій можуть бути, але не обмежуються 

наступним переліком: 

– тематичні Web 2.0 проекти; 

– програми автоматизації робочого місця вчителя, викладача, 

адміністратора навчального закладу;  

– розробки уроків, практичних і лабораторних робіт, семінарських 

занять, виховних заходів тощо; 

– електронні (мультимедійні) довідники, енциклопедії, словники, 

посібники і підручники;  

– матеріали для аудіо- та візуального супроводу навчального 

процесу (презентації, флеш-анімація, відео тощо); 

– розробки у сфері мережних ресурсів і сервісів освітнього 

спрямування; 
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– програми автоматизованої перевірки рівня навчальних досягнень 

(тести); 

– підручники (у тому числі електронні), навчально-методичні 

посібники для відповідного класу і предмета; 

– інші програмні засоби навчального призначення. 

5.6. Конкурсні роботи повинні відповідати наступним вимогам: 

5.6.1. Оформлені у форматі OneNote або PowerPoint із використанням Office 

Mix . 

5.6.2. Назва конкурсної роботи повинна бути латинськими літерами та 

відповідати прізвищу та імені учасника. Наприклад: Petrenko_Ivan, Levytska_Iryna, 

а якщо автор має декілька файлів, тоді - Petrenko_Ivan1, Petrenko_Ivan2 і т.д. 

Обсяг файлу для завантаження на Мережу «Партнерство в навчанні» не 

повинен перевищувати 300Мб. У разі додавання більшого за об’ємом  відео- чи 

аудіо-файлів до конкурсної роботи, їх необхідно розмістити на зовнішньому 

ресурсі, наприклад, youtube.com або Onedrive.com, і надати їх посилання для 

загальнодоступного перегляду в самій конкурсній роботі. 

5.6.3. Конкурсна робота має обов’язково відображати спільну проектну 

діяльність учня та учителя із використанням програмних продуктів Microsoft. 

5.7. Матеріали, що не відповідають вимогам, не будуть розглядатися. 

Автори таких робіт електронного сертифікату учасника конкурсу не отримають. 

 

6. Основні критерії оцінювання робіт 

Конкурсні роботи оцінюються за п'ятибальною шкалою по кожному з 

наступних критеріїв: 

–  спільна проектна діяльність вчителя з учнями; 

–  актуальність та оригінальність ідеї проекту/навчального контенту; 

–  різноманітність і обґрунтованість використаних інформаційних 

технологій; 

–  урахування вікових та психологічних особливостей учнів; 

–  орієнтація освітнього процесу на розвиток учнів (формування вміння 

шукати, оцінювати, відбирати й організовувати відомості, орієнтація на 

дослідницьку роботу тощо); 

–  якість і рівень методичного та мультимедійного супроводу;  

–  практична значущість розробки для учнів;  

–  наявність чітко описаної методики для використання іншими 

школами. 

 

7. Розміщення матеріалів 

https://www.educatornetwork.com/


 

5 

https://www.educatornetwork.com  

7.1.Файли з конкурсними матеріалами учасники повинні завантажити не 

пізніше 01.02.2016 р. в розділі «Ресурси» освітньої мережі Microsoft «Партнерство 

в навчанні».  

7.2. Розміщення матеріалів на сайті освітньої мережі Microsoft «Партнерство в 

навчанні» означає згоду учасника на вільне використання цих матеріалів у 

навчально-виховному процесі іншими користувачами мережі. 

 

8. Визначення переможців 

8.1. Оцінювання робіт учасників конкурсу проводить журі шляхом 

присвоювання балів.  

8.2.  Персональний склад журі визначають організатори конкурсу. Повний 

склад членів журі буде оприлюднено після оголошення результатів Конкурсу. 

8.3. Журі визначає 10 переможців конкурсу, тобто 10 конкурсних робіт, які 

набрали найбільшу кількість балів. Окремо журі може визначити Гран-прі. 

Відповідальність за зазначення кількості та повних відомостей про авторів 

покладається на особу, яка подала роботу на Конкурс. 

8.4. Журі також визначає лауреатів конкурсу, які будуть нагороджені 

електронним дипломом лауреата. Кількість лауреатів не може бути більшою за 

10% від загальної кількості допущених до Конкурсу робіт. 

8.5. Усі учасники, чиї роботи будуть допущені на розгляд журі, отримають 

сертифікат учасника. Персональний сертифікат учасника конкурсу буде надіслано 

в електронній формі на електронну адресу, вказану при он-лайн реєстрації. 

8.6. Рішення журі є остаточним і не підлягає оскарженню. Протокол засідання 

членів журі буде оприлюднено одночасно із оприлюдненням переможців 

конкурсу. 

Консультаційна допомога учасникам конкурсу надаватиметься в тематичному 

обговоренні ХІІ Всеукраїнського конкурсу «Вчитель – новатор». 

За довідками звертатися на e-mail a.kocharyan@ukr.net. 
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