Положення про конкурс
«Організація дослідно-експериментальної діяльності: методичний аспект»
1. Загальні положення
1.1. Конкурс «Організація дослідно-експериментальної діяльності: методичний
аспект» (далі — Конкурс) організовано з метою:

стимулювати формування креативного освітнього середовища в навчальних
закладах України;

виявити й підтримати педагогів, які досягли високих результатів під час
реалізації дослідно-експериментальної діяльності, мають перспективні педагогічні
розробки;

стимулювати прагнення педагогів досконало оволодівати інноваційними
концепціями розвитку і педагогічними технологіями, зокрема для здійснення
дослідно-експериментальної діяльності;

підвищувати науково-методичний, професійний і загальнокультурний рівень
педагогів;
 поглибити знання педагогів щодо освітніх, дидактичних і виховних систем,
інноваційних освітніх технологій тощо;
 підтримати ініціативу педагогів щодо розроблення та впровадження в навчальновиховний процес педагогічних та управлінських інновацій;

поширювати сучасні педагогічні технології та ідеї організації навчальновиховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі;

сприяти професійній самореалізації педагогів, напрацюванню та обміну
перспективним педагогічним досвідом, зокрема завдяки представленню результатів
дослідно-експериментальної діяльності у засобах масової інформації;

ознайомити читачів журналу «Заступник директора школи» із найліпшими
напрацюваннями педагогів України.
1.2. Організатором Конкурсу є напрям «МЦФЕР: Освіта» Видавничого дому
МЦФЕР.
1.3. Безпосередню роботу з проведення конкурсу здійснює редакція журналу
«Заступник директора школи».
1.4. Конкурсні роботи редакція приймає з 25 лютого по 25 травня 2015 року.
2. Учасники конкурсу та роботи, які беруть участь у Конкурсі
2.1. Учасниками Конкурсу можуть бути педагогічні працівники загальноосвітніх
навчальних закладів, що здійснюють інноваційну навчальну діяльність на
всеукраїнському, регіональному рівнях, а також на рівні навчального закладу.
2.2. Для участі в Конкурсі приймаються авторські розробки щодо методичного
аспекту організації дослідно-експериментальної діяльності з фотографіями, які
ілюструють розробку.
2.3. Тематика конкурсних матеріалів має висвітлювати як цілісну систему
методичного супроводу інноваційної діяльності педагогів загальноосвітнього навчального
закладу, так і окремі її аспекти.
2.4. Робота, надіслана на Конкурс, має бути власною розробкою учасника (групи
учасників) і не суперечити загальновизнаним вимогам і нормам та чинному законодавству
України.
2.5. Відповідальність за дотримання авторського права несе автор матеріалу згідно
з чинним законодавством України.

3. Порядок проведення Конкурсу та визначення переможців
3.1. Конкурс проводиться в один етап.
3.2. Для оцінювання конкурсних робіт формується конкурсна комісія, до складу
якої належать провідні спеціалісти системи загальної середньої освіти України.
3.3. Найкращі роботи та переможців визначає конкурсна комісія.
3.4. Конкурсна комісія оцінює матеріали, надіслані на Конкурс, за такими
критеріями:

актуальність, оригінальність та наукова відповідність;

практична значимість, технологічна можливість упровадження у різних
психолого-педагогічних умовах;

культура методичного оформлення матеріалів (глибина розкриття обраної
теми; структурованість, логічність і технологічна грамотність матеріалів;
доцільність використання методико-педагогічної термінології; простота
викладу тощо).
3.5. Найкращі конкурсні роботи будуть опубліковані в журналі «Заступник
директора школи».
3.6. Переможці Конкурсу отримують Почесні дипломи від напряму
«МЦФЕР: Освіта» Видавничого дому МЦФЕР та цінні подарунки.
3.7. Організатори мають право засновувати номінації та додаткові подарунки.
Допускається заснування та вручення подарунків учасникам Конкурсу партнерами
Конкурсу, а також зацікавленими благодійними організаціями.
4. Умови участі у Конкурсі
4.1. Для участі у Конкурсі учасникам необхідно надіслати до редакції журналу
«Заступник директора школи»:
 заявку про участь у Конкурсі визначеного зразка (див. Додаток 1);
 матеріали конкурсної роботи в електронному вигляді (див. Додатки 2, 3);
 фотографії у форматі TIFF або JPG.
4.2. Заявку також можна завантажити з веб-сторінки конкурсу на форумі порталу
освітян України «Педрада» — www.pedrada.com.ua/forum/67.
4.3. Заявка про участь у Конкурсі є підтвердженням того, що учасник погоджується
з умовами його проведення.
4.4. Усі рішення з питань, необумовлених цим Положенням, редакція журналу
«Заступник директора школи» та конкурсна комісія ухвалюють у робочому порядку,
ураховуючи інтереси учасників Конкурсу.
5. Контактна інформація для учасників Конкурсу
ТОВ «МЦФЕР-Україна»,
Конкурс журналу «Заступник директора школи»
вул. Марини Раскової, 11-А, а/с 170,
м. Київ, 02660, тел.: 0 44 586 56 06
e-mail: zavuch@mcfr.com.ua

Додаток 1
ТОВ «МЦФЕР-Україна»
Конкурс журналу
«Заступник директора школи»
ЗАЯВКА
на участь у конкурсі «Організації дослідно-експериментальної діяльності:
методичний аспект»
Прошу прийняти мою роботу до участі в конкурсі «Організації дослідноекспериментальної діяльності: методичний аспект». З умовами проведення Конкурсу
ознайомлений (-на).
Назва роботи: ___________________________________________________________
Інформація про учасника:
ПІБ: ___________________________________________________________________
Місце роботи (назва закладу, його адреса): __________________________________
Посада: ________________________________________________________________
Телефон (код міста обов’язково): _______________.
Поштова адреса для листування (індекс обов’язково): _________________________
E-mail: _________________________________________________________________
_____________
______________
(дата)

(підпис)

Додаток 2
Орієнтовний план конкурсної роботи
1. Назва.
2. Актуальність методичної розробки.
3. Цілі розробки.
4. Моніторинг теоретичних і практичних здобутків із педагогічної проблеми,
результати вивчення реальної картини навчально-виховної роботи загальноосвітнього
навчального закладу щодо досліджуваного феномена.
5. Опис застосованої методики чи технології та засобів, що забезпечують її
реалізацію. Якщо автор користується спеціальною термінологією, у тексті або у виносці
треба роз’ояснити значення цих термінів.
6. Результативність дослідно-експериментальної діяльності.
7. Додатки:
 програма реалізації дослідно-експериментальної діяльності;
 плани методичної роботи з педагогами;
 плани, конспекти та сценарії різних форм роботи з учнями та їхніми
батьками;
 ігри, посібники та інші дидактичні засоби;
 ілюстративні матеріали.

Додаток 3
Правила оформлення конкурсних робіт
Матеріали конкурсної роботи мають бути набрані у текстовому редакторі Word
(міжрядковий інтервал 1,5; кегль 14) та надіслані електронною поштою на e-mail редакції:
zavuch@mcfr.com.ua або звичайною поштою на електронному носії.
Не можна використовувати в тексті різні шрифти. Смислові наголошення в тексті
виділяти напівжирним шрифтом чи курсивом.
Таблиці слід подавати з назвами та посиланнями на них у тексті. Дані таблиць
мають бути вивірені.
До матеріалів бажано додавати ілюстрації: фотографії, рисунки, схеми тощо. У
тексті необхідно робити посилання на кожну ілюстрацію.
Не розміщувати ілюстрації всередині тексту.
Щоб конкурсні роботи можна було надалі опублікувати в журналі, растрові
зображення ілюстрацій мають бути збережені без стискання у форматах TIFF чи JPG
(роздільна здатність 300 dpi), векторна графіка — у форматі EPS (версії 8.0).

