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Центр громадянської 

просвіти 

«Альменда» 

Міністерство 

освіти і науки 

України  

Благодійнаорганізація 

«Фонд розвиткуКриму» 

Проект КримSOS 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Всеукраїнський конкурс уроків 

«18.05. Право на пам’ять» 

 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Всеукраїнський конкурс уроків «18.05. Право на пам’ять»  (далі – 

Конкурс) проводиться з метою збереження історичної пам’яті, 

громадянського виховання, національного примирення та суспільного 

розвитку. 

1.2. Конкурс проводить Центр громадянської освіти «Альменда» за підтримки 

Міністерства освіти і науки України та Благодійна організація «Фонд 

розвитку Криму»Проект КримSOS 

 

2. Терміни проведення Конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться в березні – травні 2015 року. 

2.2. До участі в Конкурсі допускаються роботи та розробки, які будуть 

направлені на електронну адресу Конкурсу до 25 квітня 2015 року. 

 

3. Порядок проведення конкурсу 

3.1. Конкурс проводиться в 2 етапи: 

3.1.1. На першому етапі Журі визначає найкращі уроки, які проходять до 

фіналу. Розробки, які пройшли до фіналу публікуються на сайтах 

організаторів Конкурсу.  

3.1.2. На другому етапі, серед уроків, які пройшли у фінал, Журі визначає 

переможців Конкурсу (відповідно І, ІІ та ІІІ місце). 

 

4. Учасники Конкурсу 

4.1. В Конкурсі приймають участь як громадяни України, так і громадяни 

інших держав, а також люди без громадянства. 

4.2. У   Конкурсі   можуть   брати   участь педагогічні   працівники,   вчені,   

методисти,  творчі  колективи навчальних закладів,  наукових  установ,  
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громадських  організацій незалежно від фахової освіти, педагогічного стажу, 

віку. 

4.3. Участь у  Конкурсі  здійснюється  на  добровільних засадах. 

 

5. Умови проведення Конкурсу. 

5.1. У Конкурсі беруть участь роботи українською або російською мовою в 

електронному вигляді.  

5.2. Не допускаються до участі в Конкурсі роботи, які: 

 містять ненормативну лексику; 

 пропагують насильство, расизм, відверту або приховану рекламу 

товарів чи послуг, політичних партій; 

 є копіями проектів інших авторів; 

 створені з порушенням законодавства України про інтелектуальну 

власність;  

 подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс. 

5.3. Подані на Конкурс розробки не рецензуються. 

5.4. Участь в Конкурсі не можуть брати члени Комітету та Журі. 

5.5. Рішення про реєстрацію матеріалів для участі в конкурсі приймає 

Комітет. Комітет має право запросити додаткову інформацію від 

учасників Конкурсу з метою ефективної оцінки конкурсної роботи. 

 

 

6. Організаційний комітет Конкурсу та Журі Конкурсу 

6.1. Для організації та проведення  Конкурсу створюєтьсяОрганізаційний 

комітет Конкурсу (далі Оргкомітет).  

6.2. Комітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що виникають у 

зв’язку з проведенням Конкурсу.  

6.3. Для оцінки розробок та визначення переможців Оргкомітет створює Журі 

Конкурсу (далі Журі). 

6.4. Оргкомітет затверджує кількісний та персональний склад Журі.  

6.5. Оргкомітет не має права втручатися в роботу Журі та впливати на оцінку 

робіт. 

 

7. Вимоги до розробок 

7.1. Методичні розробки повинні мати наступні частини: Назву; Мету та задачі; 

Очікувані результати; Форма проведення; Обладнання; План; Хід проведення; 

Підсумки уроку та інше (дивись Додаток №1) 

7.2. Робота може містити аудіо, відео або візуальні (фото або малюнки) додатки 

7.3. Розробки  мають  бути  зроблені комп'ютерним наборому текстовому 

редакторі Word: 

 через 1,5 інтервали 

 шрифт TimesNewRoman 

 14 кегль   

 поля: зверху – 1,5, знизу – 2, зліва – 2,5, справа – 1,5 

 нумерація сторінок – знизу, по центру 
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7.4. Додатки до роботи подаються окремими файлами у наступних форматах: 

 аудіо – mp3 

 відео – avi 

 малюнки або фото – jpeg 

7.5. Розміри додатків не повинен перевищувати 10 Мб 

7.6. У випадку наявності додатків конкурсна розробка подається 

заархівірованим файлом (архіваториRARабо ZIP) 

7.7. Автори  (або  колектив  авторів) подають інформацію у вигляді 

реєстраційної анкети: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), місце роботи або 

навчання, повна адреса (закладу або домашня), контактні телефони,адреса 

електронної пошти (дивись Додаток №2). Реєстраційна анкета надсилається на 

адресу конкурсу в електронній формі, окремо від файлу розробки уроку та 

додатків. 

 

8. Оцінка робіт та визначення переможців 

8.1. Оцінку розробок та визначення переможця проводить Журі. 

8.2. Оргкомітет забезпечує анонімне оцінювання розробок через кодування 

робіт. Кожна закодована робота оцінюється всіма членами Журі. Кожен з 

членів Журі оцінює роботу шляхом виставлення балів за кожним із критеріїв. 

Кожному критерію присвоєно певну максимальну кількість балів. 

8.3. Критерії оцінювання робіт: 

o Правильне оформлення проекту:  змістовність, естетичність. 

o Узгодженість розробки згідно меті та умовам Конкурсу. 

o Реалістичність проведення уроку або заходу. 

o Використання методичних прийомів та форм. 

o Перспективи подальшого використання розробок. 

o Узгодженість основних етапів розробки 

o Креативність та оригінальність. 

8.4. Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню. 

Оргкомітет та Журі не зобов’язане пояснювати мотиви своїх оцінок. 

 

9. Нагородження учасників Конкурсу. 

9.1. Всі учасники Конкурсу нагороджуються дипломами учасників Конкурсу. 

9.2. Учасники фіналу Конкурсу нагороджуються Дипломами лауреатів 

Конкурсу, а їх роботи рекомендуються до використання в навчально-виховному 

процесі та розміщуються на сайті ЦГО «Альменда» та інших зацікавлених 

організацій. 

9.3. Учасники, які зайняли призові місця отримують грошові винагороди: 

o І місце – 5.000 грн.(одне) 

o ІІ місце – 2.500 грн.(два) 

o ІІІ місце – 1.500 грн.(три) 

9.4. Учасники Конкурсу можуть отримувати інші винагороди від організаторів 

Конкурсу та інших організацій або громадян. 
 

10. Авторські права 
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10.1. Подання роботи на Конкурс автоматично означає згоду з його правилами і 

дозвіл на публікацію в рамках Конкурсу. Участь роботи в Конкурсі не означає 

передачу авторських прав організаторам. Всі права на роботу залишаються за 

автором. Всі спірні питання щодо авторських прав вирішуються згідно діючого 

законодавства України. 

10.2. Подаючи роботу на конкурс, учасник гарантує дотримання законодавства 

України про інтелектуальну власність. 

 

11. Фінансування конкурсу 

11.1. Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел громадських та інших 

організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 

11.2. Призовий фонд формується за рахунок коштів організаторів, а також за 

рахунок спонсорів Конкурсу, а  також  коштів,  не  заборонених 

законодавством. 

 

12. Прикінцеві положення. 

12.1. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право змінювати це Положення 

та умови Конкурсу. 
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Додаток №1 

 

Назва уроку  

Мета та задачі  

Очікувані результати  

Форма проведення  

Обладнання  

План проведення уроку  

Хід проведення уроку  

Підсумки уроку  

 

 

Додаток №2 

 

Реєстраційна анкета 

учасника  Всеукраїнського конкурсу уроків 

«18.05. Право на пам’ять» 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)  

Місце роботи або навчання  

Повна адреса (закладу або домашня)  

Контактні телефони (обов’язково 

номер мобільного телефону) 

 

Адреса електронної пошти  

Назва уроку  

 

 


