Положення
про проведення обласного конкурсу
на кращу методичну розробку уроку та виховного заходу
до 210 річниці від дня народження М.В. Гоголя
«Струна, звенящая в тумане»
І. Загальні положення
Конкурс проводиться з метою підтримки творчості вчителів російської
мови, літератури та зарубіжної літератури, розвитку професійної
компетентності, пошук нових форм і методів навчання, ідей, сучасних
педагогічних
інформаційно-комунікативних
технологій;
розвиток
педагогічної творчості, вміння використовувати нові інноваційні підходи у
навчанні; застосування педагогіки партнерства; виявлення та поширення
кращих методичних напрацювань педагогів.
ІІ. Задачі конкурсу
1. Сприяння професійному самовизначенню і самовдосконаленню
вчителів російської мови, літератури та зарубіжної літератури.
2. Розвиток інноваційної поведінки, нового педагогічного мислення
вчителів.
3. Реалізація творчого потенціалу вчителів, підвищення рівня науководослідницької і методичної культури.
4. Впровадження основних положень нової україннської школи у
практику роботи вчителя.
5. Узагальнення і розповсюдження досвіду інноваційної діяльності
вчителів Дніпропетровської області.
ІІІ. Місце і час проведення конкурсу
Конкурс проводиться заочно обласною філологічною майстернею № 11
кафедри соціально-гуманітарної освіти
Дніпропетровської академії
неперервної освіти. Конкурс проводиться з 08 січня до 08 березня 2019 року
включно.
ІV. Учасники конкурсу
До участі у конкурсі запрошуються вчителі російської мови, літератури
та зарубіжної літератури Дніпропетровської області.
V. Конкурсні матеріали
Учасники конкурсу подають конкурсні матеріали (розробки уроку,
позакласні заходи та додатки) до філологічної майстерні до 08.03.2019 р.

Конспект уроку, заходу повинен містити чітко сформульовані тему, мету
уроку, тип заняття, перелік необхідного обладнання, чітко визначену
структуру із хронометражем кожного етапу, короткий опис дій учителя та
учнів на кожному етапі уроку.
На конкурс приймаються розробки уроків будь-якого типу з усіх методик
навчання та позакласні заходи.
Номінації конкурсу:
1. «Урок російської мови» (РМ)
2. «Урок літератури/зарубіжної літератури» (ЗЛ)
3. «Позакласний захід» (ПЗ)
Матеріали подаються в електронному варіанті (файли набрані у
текстовому редакторі (формат *.doc), шрифт Times New Roman – 14, інтервал
1,5; усі поля 20 мм). Всі додатки (схеми, малюнки, аудіо та відеоматеріали,
проекти до уроків тощо) подаються у електронному вигляді.
Матеріали та заявку учасника конкурсу в електронному варіанті на
пошту Ilona.derusova@gmail.com з позначкою «НА КОНКУРС, РМ (ЗЛ або
ПЗ)».
VI. Критерії оцінювання конкурсних матеріалів
Матеріали, надані на конкурс, оцінює конкурсне журі за наступними
загальними критеріями:
1. План-конспект уроку (заходу), який надає чітке уявлення про хід уроку
(виховного заходу), із зазначенням необхідних для проведення уроку
електронних додатків та роздаткового матеріалу (всього 50 балів):
- Чітке планування уроку – 10 балів;
- Додержання основних вимог до сучасного уроку – 10 балів;
- Доцільність та результативність використання методів та прийомів на
уроці – 10 балів;
- Творчість, оригінальнісь – 10 балів;
- Якість оформлення - 10 балів.
2. Додатки (всього 40 балів):
- Наявність усіх додатків, зазначених в конспекті уроку – 5 балів;
- Зміст додатків –10 балів;
- Технічне виконання додатків – 10 балів;
- Оригінальність (різноманітність, нешаблонність) – 10 балів;
- Інше (додатковий заохочувальний бонус) – 5 балів.
VII. Нагородження переможців
Переможці конкурсу нагороджуються грамотами КЗВО «Дніпровської
академії неперервної освіти», цінними подарунками, кращі роботи будуть
надруковані в «Методичному віснику» та розміщені на сайті «ДАНО».
Результати будуть оголошені до 30 березня 2019 року.

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ
обласного конкурсу на кращу методичну розробку уроку та
виховного заходу до 210 річниці від дня народження М.В. Гоголя
«Струна, звенящая в тумане»
1. Дєрусова Ілона Юріївна – керівник обласної філологічної майстерні
№ 11, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 114 – голова оргкомітету.
2. Безена Іван Михайлович – завідувач кафедри соціально-гуманітарної
освіти КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» - заступник голови
оргкомітету.
3. Чубарова Марина Євгеніївна, методист навчально-методичної
лабораторії соціально-гуманітарних дисциплін.
СКЛАД ЖУРІ
обласного конкурсу на кращу методичну розробку уроку та
виховного заходу до 210 річниці від дня народження М.В. Гоголя
«Струна, звенящая в тумане»
Голова журі: Шепель Юрій Олександрович, професор кафедри
перекладу
та
лінгвістичної
підготовки
іноземців
Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара, академік Академії наук
вищої освіти України, доктор філологічних наук.
Члени журі:
1. Дєрусова Ілона Юріївна – керівник обласної філологічної майстерні №
11, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 114 Криворізької міської ради.
2. Гусєва Олена Володимирівна – керівник обласних філологічних
майстерень, вчитель російської мови та зарубіжної літератури КЗО «Гімназія
№ 1» Дніпровської міської ради.
3. Доброгорська Ірина Анатоліївна – керівник обласної філологічної
майстерні, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 Криворізької міської ради.
4. Твердохлєбова-Мізяк Тетяна Валеріївна – керівник обласної
філологічної майстерні, вчитель російської мови та зарубіжної літератури
комунального закладу "Широківська школа №2 загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів" Широківської селищної ради.
5. Земляна Лілія Вікторівна – керівник обласної філологічної майстерні,
вчитель російської мови та зарубіжної літератури Петропавлівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з професійним навчанням
Петропавлівської районної ради.
6. Вінніченко Алла Сергіївна – керівник обласної філологічної майстерні,
вчитель російської мови та зарубіжної літератури комунального закладу
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі
Українки» Жовтоводської міської ради.

