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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

обласного конкурсу методичних розробок 

серед педагогічних працівників 

  закладів позашкільної освіти 

у 2021-2022 навчальному році 
 

1.Загальні положення 

 

Обласний конкурс методичних розробок серед педагогічних працівників 

позашкільників (надалі – обласний конкурс) проводиться з метою підтримки 

творчої педагогічної діяльності працівників  закладів позашкільної освіти  

Львівщини, популяризації творчих здобутків, підвищення майстерності 

педагогів та їх ролі у виконанні завдань, покладених на  заклади позашкільної 

освіти. Конкурс має індивідуальний характер. 

 

2. Завдання обласного конкурсу 

- пошук нових форм, методів, моделей позашкільної роботи; 

-   виявлення найбільш творчо обдарованих педагогічних працівників,        

    підтримка талановитих педагогів, сприяння їх самореалізації та       

    стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності; 

-   оновлення банку науково-методичного забезпечення кращими     

    розробками, дидактичним та демонстраційним матеріалом для     

    проведення занять з науково-технічної та прикладної технічної      

    творчості. 

3. Час проведення 

 Розгляд конкурсних робіт проводить журі на базі Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» (надалі – КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ») за адресою: 

79026, м. Львів вул.. Івана Франка, 133,  КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ».   

Термін проведення – лютий 2022 року. 

 Переможці районного (міського) відбору (1-3 місце) до 26 лютого 2022 

року подають роботи до КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» на електронних носіях( наша 

ел. адреса: utehnik@ukr.net).. 

 Розгляд конкурсних робіт членами журі обласного конкурсу проводиться 

з  01 до 10 березня 2022 року. Підбиття підсумків, розсилка підсумкового 

наказу та  нагородження переможців – з 10 по 20 березня 2022 року. 



4. Напрямки 

 

Обласний конкурс проводиться за такими напрямками: 

- методична розробка з спортивно-технічного моделювання; 

- методична розробка з прикладної технічної творчості (ПТМ, технічний 

та архітектурний дизайн, фотовідеосправа тощо); 

- методична розробка з інформаційних комп’ютерних технологій, 

радіоконструювання, радіоелектроніки та приладобудування; 

- методрозробка з сучасних проблем і методів освітнього процесу  в 

закладах позашкільної освіти, інклюзивна та STEM-освіта. 

 

5. Керівництво та матеріальне забезпечення 

 

Загальне керівництво та організацію обласного конкурсу здійснює 

оргкомітет від  КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»  департаменту освіти і науки Львівської 

обласної державної адміністрації. 

Витрати на проведення обласного конкурсу – за рахунок коштів КЗ 

ЛОР «ЛОЦНТТУМ» відповідно до  затвердженого кошторису.  

  

 

6. Учасники конкурсу та вимоги до робіт 

 

В обласному конкурсі можуть брати участь педагогічні працівники   

закладів позашкільної освіти різних профілів незалежно від фахової освіти, 

педагогічного стажу та віку. 

Оргкомітет районного (міського) конкурсу подає до оргкомітету 

обласного конкурсу: 

- заявку на участь в обласному конкурсі (див. додаток); 

- анотацію до методрозробки (обсяг – до 1 сторінки); 

- методрозробку ( в електронному вигляді). 

Примітка: Учасники конкурсу можуть подавати роботи самостійно. 

Обсяг матеріалів не повинен перевищувати 20 сторінок. Оригінал 

друкується на папері формату А4, шрифт 14 гарнітурою Times New Roman по 

20 мм зверху і знизу, 30 мм зліва і 15 мм справа, супроводжується 

ілюстраціями, фотографіями, схемами, таблицями тощо. 

Матеріали, подані на конкурс, не повертаються. 

Критерії оцінки робіт на максимальний бал: 

- актуальність теми                             -    10; 

- глибина розкриття теми                   -    20; 

- практичне застосування                   -    20; 

- рівень оформлення                           -    15; 

- обсяг опрацьованої інформації       -    10. 

За сумою балів з усіх критеріїв визначаються переможці таким чином: 

І  місце  -      75-70 балів; 

ІІ місце  -      69-65 балів; 

ІІІ місце -      64-60 балів.    

 



7. Підбиття підсумків та визначення переможців 

 

Розгляд конкурсних робіт, підбиття підсумків обласного конкурсу та 

визначення переможців здійснює журі, до складу якого входять провідні 

спеціалісти закладів позашкільної освіти, Львівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, переможці конкурсів педагогічної 

майстерності вищого рівня. Особлива увага приділятиметься роботам, які 

описуватимуть заняття гуртків в умовах карантину. 

  

          Переможці конкурсу нагороджуються грамотами КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ».   

 

 

 

 

 

Додаток 

 

Заявка 

на участь в обласному конкурсі методичних розробок серед педагогічних 

працівників   закладів позашкільної освіти у 2020-2021 навчальному році 

 

1. Номінація ________________________________________________ 

2. Назва методичної розробки__________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. П.І.Б. (повністю) автора _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Посада ____________________________________________________ 

5. ЗОП, в якому працює конкурсант (повна назва)___________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. Адреса закладу________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. Контактний телефон конкурсанта________________________________ 

(електронна адреса) 

 

 

 

М.П.                                  Керівник районного (міського) оргкомітету 


