
ВИМОГИ ДОВИМОГИ ДО
ОФОРМЛЕННЯОФОРМЛЕННЯ
КОНКУРСНОЇ РОБОТИКОНКУРСНОЇ РОБОТИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЕЛЕКТРОННИЙ АНАЛОГ
ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯ
 Такий вид конкурсної роботи є електронною
версією паперового видання супроводу
освітньо-виховної діяльності педагога
(навчальний посібник, комплес, підручник,
зошит, довідник, навчально-методичний
посібник, збірники розробок уроків, виховних
заходів, гурткових занять тощо);

КРИТЕРІЇ:
-Відповідність пріоритетним напрямкам;
-Актуальність, значущість;
-Новизна;
-Науковість;
-Повнота, завершеність, структурованість,
відповідність темі;
-Відповідність специфічним вимогам даного
виду розробки;
-Практична спрямованість;
-Виклад, естетичне оформлення матеріалу.

ВИМОГИ ДО РОБОТИ
-Робота має відповідати пріоритетним
напрямкам та зазначеним критеріям.
-Робота має бути написана державною мовою,
естетично оформлена, відредагована,
відповідати Закону України «Про Освіту» ст.42.
-Робота має бути схвалена педагогічною чи
методичною радою навчального закладу та
вказано хто рецензент.
-Робота має бути розміщена у власному
хмарному сервісі, оформлена в  цифровому
форматі, такому, що відповідає вимогам до
оформлення конкурсної роботи  та пакету
офісних програм Microsoft Office. Надається
можливість онлайн роботи без викачки з
Інтернет-ресурсу (відкрите гіпертекстове
середовище, доступні усі навігаційні мапи, всі
гіперпосилання робочі, доступний для
перегляду весь контент). Рекомендовано творчі
розробки розміщувати у сховищах OneDrive або
Google Drive. (У PDF форматі для текстових
документів, презентацій) 
-У розміщених роботах має бути заблоковано
редагування контенту та обов'язково надано
доступ для перегляду всім .
-Відповідальність за збереження авторських
прав несе автор роботи.
-Загальний обсяг конкурсної роботи не
обмежується.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО
АНАЛОГУ  ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯ

-Текст друкується шрифтом Times New Roman; 
-міжрядковий інтервал -1;
-кегль -14;
-аркуш формату- А4;
-поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;

Вимоги до технічного оформлення:

-Титульна сторінка;
–зміст із зазначенням номерів сторінок, із яких розпочинається
виклад тексту відповідних розділів і підрозділів;
–вступ, у якому обґрунтовано актуальність роботи, її практичне
значення;
–основна частина (розділи, підрозділи тощо);
–висновки, що містять узагальнення, рекомендації;
–перелік використаних літературних і документальних джерел,
інтернет-ресурсів.
–додатки (інформаційно-довідкові матеріали тощо);

Вимоги до структурник складових роботи:

Вимоги до оформлення титульної сторінки:

–назва територіальної громади;
–повна назва закладу освіти;
–назва творчої роботи;
–класифікація;
–назва номінації;
–прізвище ім’я по батькові (повністю);
-посада;
–рік виконання.
На звороті вказують бібліографічні дані:
–Прізвище, ім’я, по батькові автора(-ів), назва роботи,
класифікація, кількість сторінок;
–прізвище, ім’я, по батькові, фах, звання рецензента(-ів);
–схвалення педагогічною/методичною радою закладу освіти (№
протоколу, від якого числа);
–анотацію;
–значок авторства (якщо є) .

Вимоги до оформлення ілюстраційних матеріалів
- Ілюстраційні матеріали нумерувати арабськими цифрами і
позначати підписом «Рис.» (якщо вони є частиною змісту, а не як
естетичне оформлення). У тексті конкурсної роботи коментується
зміст ілюстрацій, таблиць, схем, графіків тощо.

Усі означені структурні складові мають бути оформлені з нової
сторінки і мати відповідні заголовки.
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ЕЛЕКТРОННИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
(МЕТОДИЧНИЙ) ПОСІБНИК/
РЕСУРС
  До електронного навчального (методичного)
посібника/ ресурсу відноситься електронна
розробка, створена у форматі гіпертексту та/або
мультимедійних форматах і призначена для
забезпечення традиційного або дистанційного
навчання дисципліни в цілому або її окремих
складових. Створення такого електронного
освітнього ресурсу передбачає додаткових,
окрім текстового редактора, one-line
застосунків.
Відмінністю ЕН(М)П/Р від друкованого аналогу
є широке функціональне застосування
інтерактивних та мультимедійних засобів,
елементів навігації, гіпертексту й пошуку. 
 Для розробки ЕН(М)П/Р має використовуватися
тільки ліцензійне програмне забезпечення або
таке, що розповсюджується з «відкритим
кодом».

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ
ЕЛЕКТРОННОГО
НАВЧАЛЬНОГО
(МЕТОДИЧНОГО)
ПОСІБНИКА/ РЕСУРСУ
-навчальний матеріал має бути розподілений на
розділи (модулі), що відповідають навчальній
програмі;
-в межах розділу має бути забезпечена
можливість розгляду основних теоретичних
положень, застосування їх на практиці,
здійснення самоконтролю та контролю;
-розділи мають бути систематизованими,
перехід до різних видів діяльності з певної теми
має бути організований в межах розділу;
-обсяг та зміст навчального матеріалу повинен
відповідати робочій програмі, а спосіб його
подання в повинен відповідати віковим
особливостям аудиторії;
-матеріал повинен забезпечувати можливість
демонстрації на екрані монітору комп'ютера та
інтерактивній дошці усіх складових занять в
статичному, динамічному та інтерактивному
режимах за допомогою статичних та динамічних
схем, моделей анімацій, аудіо і відеофрагментів,
таблиць, діаграм, малюнків, фотографій.
-навчального матеріалу: явищ, ефектів, процесів,
тощо;
- не повинен містити матеріалів, ефектів, які не
призначені для досягнення навчальної мети та
відволікають увагу учнів

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО
НАВЧАЛЬНОГО (МЕТОДИЧНОГО)
ПОСІБНИКА/РЕСУРСУ

Електронний навчальний /методичний посібник або ресурс
розміщений на будь-якому хостингу, ефективно і повноцінно
функціонує в будь-якому сучасному браузері: Google Chrome,
Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera.
Надається можливість роботи онлайн  без викачування з
інтернет-ресурсу: 
-відкрите гіпертекстове середовище (обов’язкова наявність); 
-доступна навігаційна мапа;
-гіперпосилання робочі;
-доступний для перегляду весь контент електронного
навчального /методичного посібника чи ресурсу без його
додаткового викачування.
Доцільне врахування налаштувань браузера.

Вимоги до технічного оформлення:

Структура і навігація, наявність навігаційної панелі, сторінки: 
-головна;
-зміст; 
-анотація;
-теоретичний та практичний блок;
-самостійна робота;
-блок контролю та корекції;
-методичний блок;
-література;
-довідковий матеріал, тезаурус, глосарій тощо.

Вимоги до структурник складових роботи:

Вимоги до інформаційного наповнення:

–зміст теоретичного та практичного матеріалу;
-його кількість і якість;
-стиль подачі;
-доступність викладу;
-наявність ілюстраційного та мультимедійного матеріалів;
-інформаційні ресурси тощо.

Вимоги до дизайну:  
-сучасне дизайнерське рішення;
-витримка кольорів, шрифту, графіки в єдиному стилі;
-не перевантаження сторінок інформацією;
-ергономічність тексту.
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ОСВІТНІЙ ВЕБСАЙТ(БЛОГ)
ПЕДАГОГА
  Вебсайт – це сукупність програмних та
апаратних засобів з унікальною адресою у
мережі Інтернет разом з інформаційними
ресурсами, що перебувають у розпорядженні
певного суб’єкта і забезпечують доступ
юридичних та фізичних осіб до цих
інформаційних ресурсів. 
Під освітнім вебсайтом педагога розуміється
сукупність програмних, інформаційних, а також
медійних засобів, логічно пов'язаних між собою,
що змістовно наповнені контентом для
реалізації навчальної, виховної діяльності
педагога та дозволяють здійснювати освітній
процес за допомогою телекомунікаційних
мереж.

КРИТЕРІЇ
-наукова обґрунтованість поданих матеріалів;
-практична значимість;
-відсутність фактографічних помилок,
неетичних компонентів тощо;
-можливість проведення дистанційного
навчання;
-повнота і системність матеріалів, послідовність
і логічність їх організації;
-інтерактивність (можливість взаємодії з учнями
під час використання ЕОР);
-наявність матеріалів/частини матеріалів у
мультимедійному форматі (анімаційні
ілюстрації, відео-, аудіо-матеріали тощо);
-якість технічного виконання;
-якість інтерфейсу і дизайну;
-затребуваність ЕОР в освітньому процесі.

ВИМОГИ ДО ОСВІТНЬОГО ВЕБСАЙТУ
(БЛОГУ) ПЕДАГОГА

-наявність назви, головне меню освітнього веб-сайту;
-єдиний стиль всіх основних елементів (текстових і графічних);
-освітня інформація;
-дизайн;
-вибір та організація графічних компонентів для досягнення
певної мети, які мають бути естетичними та мати
функціональне підґрунтя;
-технічна реалізація – вибір компонентів, інтегрування
технологій, програмних продуктів і технічних засобів для
донесення освітньої інформації до користувача;
-засоби статистики, які забезпечують аналітичне
спостереження за відвідуванням та використанням сайту
користувачами.

Вимоги до технічного оформлення:

-чітка структура сайту;
-наявність мапи сайту;
-зручність розміщення навігаційного меню;
-наявність контенту на усіх сторінках;
-наявність системи пошуку та відбору (фільтрації) інформації,
корисних посилань;
-стабільна робота сайту в сучасних популярних браузерах та
мобільних пристроях;
-видимість сайту для пошукових систем,
-зручний домен.

Вимоги до структурник складових роботи:

Вимоги до інформаційного наповнення:

-навчально-методичне забезпечення,
-інформація для учнів, батьків,
-матеріали для позакласної, науково-дослідної, виховної роботи
тощо;
-динамічність та інтерактивність: частота оновлення сайту,
зворотний зв’язок (коментарі, запитання, відповіді, можливість
голосування на сайті тощо);

Вимоги до дизайну; 
-сучасне дизайнерське рішення,
-витримка кольорів, шрифту, графіки в єдиному стилі,
-неперевантаженість сторінок інформацією (особливо стосується
головної сторінки),
-відсутність сторонньої банерної чи іншої реклами, агресивної
анімації та автоматичного програвання відео- чи аудіо-контенту.


