МОН України. Він формує експертні комісії за номінаціями Конкурсу,
здійснює керівництво і координацію роботи організаторів та учасників
Конкурсу, виконує загальний контроль за ходом Конкурсу та вносить у нього
коригування за необхідності.
1.3. У Конкурсі можуть брати участь педагогічні та наукові працівники,
які здійснюють діяльність у ПТНЗ, технікумах, коледжах, навчально(науково)-методичних центрах ПТО тощо.
1.4. Конкурс спрямований на вирішення таких завдань:
 підвищити

мотивацію педагогів

професійно-технічних

навчальних

закладів до активного використання сучасних ІКТ в освітньому процесі;
 сприяти активному впровадженню електронних освітніх ресурсів у
практику викладання і виховання;
 створити

колекцію

електронних

освітніх

ресурсів,

розроблених

учасниками Конкурсу;
 забезпечити доступність конкурсних матеріалів для учнів та педагогів
професійно-технічних навчальних закладів України.
1.5. Конкурс проводиться за такими номінаціями:


навчально-методичне

забезпечення

професійної

підготовки

(електронні навчальні підручники, посібники, відео-уроки, практикуми,
методичні

матеріали,

дидактичні

демонстраційні

матеріали,

словники,

довідники тощо);


навчально-методичне забезпечення загальноосвітньої підготовки

(навчальні

посібники,

підручники,

відео-уроки,

електронні

методичні

матеріали, електронні дидактичні демонстраційні матеріали, електронні
словники, довідники тощо);


курс дистанційного професійного навчання;



електронна система управління навчальним закладом (електронні

розклади, бази даних, автоматизовані інформаційні системи та інші засоби
автоматизації управління навчальним закладом);


професійне відео-портфоліо в окремій номінації: Золотий фонд

професійно-технічної

освіти

України

(особиста

відео-розповідь

учня

професійно-технічного навчального закладу про свою професію з показом
прийомів практичної підготовки за його фахом (слюсар з ремонту автомобілів –
проведення діагностики; кухар – приготування салату; зварник токар – праця з
устаткуванням, станками тощо).
Номінацію Конкурсу конкурсант обирає самостійно. У разі спірного
рішення журі, конкурсна робота може оцінюватися в іншій номінації.
II. Регламент проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться з 01.06.2017 р. до 25.10.2017 р. Термін подання
заявки на участь у Конкурсі та представлення конкурсних матеріалів – не
пізніше 01.10.2017 р.
2.2. Оцінка робіт журі буде відбуватися до 01.11.2017 р.
2.3. Підсумки Конкурсу будуть опубліковані на сайті Інституту
професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України:
http://ivet-ua.science/planeta-it.
ІІІ. Умови участі
3.1. Для участі у Конкурсі необхідно:
3.1.1. Пройти он-лайн реєстрацію учасника Конкурсу за посиланням:
https://goo.gl/0ogOZO
3.1.2. До 25.09.2017 р. надіслати електронний ресурс чи адресу
відкритого доступу до електронного засобу, а також його опис на електронну
адресу: lenripto@gmail.com
ІV. Загальні вимоги до конкурсних робіт
4.1. Усі матеріали, як результат роботи автора з упровадження ІТ, мають
бути представлені у цифровому форматі.
4.2. Роботи учасників повинні супроводжуватись описом, що включає
коротку інструкцію щодо користування електронним ресурсом (додаток 1).
4.3. Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не
будуть.
V. Основні критерії оцінювання робіт

Педагогічне проектування електронного освітнього ресурсу (ЕОР)
включає інформаційну культуру і багаторівневе образне педагогічне мислення
проектувальника ЕОР, засоби реалізації у вигляді структури електронних
освітніх ресурсів, їх змісту, контрольних тестових завдань та педагогічних
коментарів і базується на багатокритеріальному аналізі відповідності освітнім
стандартам.
1. Структурно-функціональна

експертиза

ЕОР

навчально-

методичного забезпечення професійної та загальноосвітньої підготовки
(критерії якості):
1) змістовність та повнота опису роботи-............................................. 10 балів
2) використання сучасних інтерактивних засобів для презентації
продукту ЕОР..................................................................................... - 10 балів
3) відповідність змісту наданого матеріалу заявленій темі .............. - 10 балів
4) актуальність роботи, її педагогічна значущість ............................ - 10 балів
5) оригінальність подачі матеріалу, естетика оформлення .............. - 10 балів
6) наявність та якість навчального мультимедійного контенту ....... - 10 балів
7) зручність користування курсом (ЕОР) ........................................... - 10 балів
8) використання «хмарних технологій» ............................................. - 10 балів
2. Критерії якості дистанційного курсу:
1) відповідність освітньому законодавству України та формальним
освітнім вимогам (всі складові навчально-методичного
комплексу).......................................................................................... - 10 балів
2) наявність переліку компетентностей і способів їх оцінки ........... - 10 балів
3) наявність та якість навчального мультимедійного контенту
(аудіо, відео, 3Д, презентацій тощо)................................................. - 10 балів
4) наявність навчальних матеріалів для поглибленого вивчення ..... -10 балів
5) зручність користування курсом (студент, викладач) .................... - 10 балів
6) естетика оформлення курсу ............................................................. - 10 балів
7) використання елементів гейміфікації, кейс-технологій,
семінарів тощо ................................................................................... - 10 балів

8. Забезпечення захисту і дотримання права інтелектуальної
власності та авторського права

- 10 балів

Для розробників порталів ЕОР пропонується враховувати такі вимоги:
1. Функціонування ЕОР у відповідних порталу телекомунікаційних середовищах, операційних системах і платформах - 10 балів
2. Максимальне використання сучасних засобів мультимедіа та телекомунікаційних технологій

- 10 балів

3. Надійність та стійкість функціональності

- 10 балів

4. Гетерогенність (стійка робота на різних комп'ютерних
та інших аналогічних їм засобах, передбачених специфікацією
ЕНМК)

- 10 балів

5. Наявність захисту від несанкціонованих дій користувачів - 10 балів
6. Ефективність та виправдане використання ресурсів

- 10 балів

7. Тестованість

- 10 балів

8. Простота, надійність та повнота інсталяції і деінсталяції

- 10 балів

VІ. Визначення переможців Конкурсу
1.1. Оцінювання робіт учасників Конкурсу проводиться журі шляхом
присвоєння балів.
1.2. Персональний склад журі визначається щорічно рішенням Вченої
Ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Очолює склад
журі директор ІПТО (Додаток до Положення).
1.3. Журі визначає переможців Конкурсу в кожній з номінацій, вони
будуть нагороджені дипломами.
1.4. Усі учасники, чиї роботи були допущені на розгляд журі, отримають
сертифікат учасника. Персональний сертифікат учасника Конкурсу буде
надіслано в електронному вигляді на вказану при реєстрації електронну
адресу.
1.5. Рішення журі є остаточним і не підлягає спростуванню.

Із питань участі в Конкурсі звертатися до відповідальної особи за
проведення Конкурсу – Липської Лариси Василівни, кандидата педагогічних
наук, старшого наукового співробітника лабораторії електронних навчальних
ресурсів

ІПТО

lenripto@gmail.com

НАПН

України;

контакти:

тел.

(050)1051906,

Додаток
до Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий
електронний освітній ресурс «Планета ІТ»

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ЖУРІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ
ПЛАНЕТА ІТ
Голова журі – Радкевич В.О., директор Інституту професійно-технічної
освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член
НАПН України
Члени журі:
Гуменний О.Д. – завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів
ІПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук;
Липська Л.В. – старший науковий співробітник лабораторії електронних
навчальних ресурсів ІПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук;
Базелюк О.В. – завідувач лабораторії дистанційного професійного навчання
ІПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук;
Радкевич О.П. – старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних
систем професійної освіти і навчання ІПТО НАПН України, кандидат
юридичних наук;
Прохорчук О.М. – науковий співробітник
навчальних ресурсів ІПТО НАПН України;

лабораторії

електронних

Кононенко А.Г. – науковий співробітник
навчальних ресурсів ІПТО НАПН України;

лабораторії

електронних

Зуєва А.Б. – молодший науковий співробітник лабораторії електронних
навчальних ресурсів ІПТО НАПН України;
Белан В.Ю. – молодший науковий співробітник лабораторії електронних
навчальних ресурсів ІПТО НАПН України;

