
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про проведення конкурсу серед керівників гуртків закладів освіти 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти 

 «Кращий керівник року». 

 

Загальні положення: 

Конкурс серед керівників гуртків закладів освіти професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти «Кращий керівник 

року» проводиться  для вивчання передового педагогічного досвіду, 

стимулювання до саморозвитку і самовдосконалення педагогів. 

Конкурс проводиться щороку на засадах добровільності, відкритості, 

прозорості та гласності. 

 

Мета Конкурсу: 

Метою конкурсу є  підтримка талановитих педагогів закладів 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, 

сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої 

педагогічної діяльності у процесах становлення та розвитку ефективної 

системи освіти та популяризації кращих новітніх педагогічних практик, 

зростання їх професійної майстерності.  

 

Завдання Конкурсу: 

 пошук нових форм, методів, моделей та виявлення інноваційних, 

нестандартних форм роботи; 

 сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню 

майстерності педагогів та поширення передового педагогічного 

досвіду; 

 обмін досвідом між педагогами професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої освіти області; 

 створення інформаційного банку кращого педагогічного досвіду 

роботи керівників гуртків, секцій, творчих об'єднань, молодіжних 

клубів. 

 

Організатори Конкурсу 

Загальну організацію Конкурсу здійснює департамент освіти і науки, 

Кіровоградської обласної держаної адміністрації. Безпосереднє проведення 

покладається на Центральноукраїнський державний будинок художньої та 

технічної творчості (далі – ЦД БХТТ). 

 

 

Учасники Конкурсу 

Викладачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої 

освіти області.  

 



 

Умови Конкурсу 

Конкурс складається з 2 етапів: 

І етап (заочний: опис власного педагогічного досвіду 

учасників)керівники гуртків професійної (професійно-технічної) та фахової 

передвищої освіти області (далі – учасники) надсилають до 30 січня 2021 

року на електронну адресу ЦД БХТТ (kirovograd_dbxtt@ukr.net): 

1. Портфоліо керівника гуртка «Мій педагогічний досвід роботи»: 

(загальні відомості про учасника, фото (рекомендований формат збереження 

фотографій jpeg);  

- власні інноваційні підходи до організації гурткової діяльності; 

- системність роботи педагога, форми і методи здійснення освітньої 

діяльності; 

- практичний досвід та вплив роботи гуртка в закладі освіти; 

- рівні впровадження досвіду (місцевий, районний/міський, обласний, 

всеукраїнський, міжнародний);  

- наявність навчально-методичних розробок (за останні 3 роки!); 

- участь у фахових конкурсах, семінарах, конференціях, форумах, 

змаганнях, фестивалях; результати участі педагога та його 

вихованців у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, місцевих 

проєктах, освітніх програмах, організаційно-масових заходах, що 

підтверджуються відповідними документами (грамотами, 

дипломами, сертифікатами, відгуками про роботу) (за останні 3 

роки!).  

2. Навчальна програма гуртка (творчого об’єднання, секції); 

3. Розробка тематичного заняття гуртка (творчого об’єднання, секції). 

Має містити: 

- ґрунтовність та оригінальність розкриття теми; 

- формулювання мети, завдання та результатів навчального заняття 

відповідно до вікових особливостей вихованців; 

- структура заняття, визначення послідовності та вибудовування 

логічного взаємозв'язку залежно від мети; 

- організація використання вихованцями різних типів і видів 

джерел знань; 

- оптимальне поєднання фронтальних, групових, індивідуальних 

форм роботи; 

- володіння педагогічними технологіями, що використовуються під 

час проведення заняття; 

- ефективність форм і методів навчання та виховання, що сприяють 

високому рівню мотивації учнівської та студентської молоді. 

4. Відеозаписи занять гуртка (творчого об’єднання, секції) оцінюється за 

такими критеріями: 

- відповідність заявленої теми заняття освітній програмі; 

- відповідність завдань визначеній меті заняття; 
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- реалізація мети та завдань під час заняття; 

- чіткість і логічність плану заняття; 

- мотивація діяльності вихованців; 

- практичність, системність, доступність матеріалу заняття; 

- врахування вікових особливостей та застосування диференційованого 

підходу до вихованців; 

- доцільність вибору методів, прийомів роботи під час заняття; 

- організація самостійної діяльності вихованців; 

- відповідність конспекту занять відеозапису; 

- підбиття підсумків заняття . 

 

ІІ етап(очний:фінал). Відбудеться в актовій залі ЦД БХТТ за 

напрямами:  

1.  Презентація фіналістів 

2. Презентація гуртка  

3. Досягнення – відеоролик з інфографікою (до 1 хвилини). 

4. Особиста «фішка» керівника гуртка 

5. Творчий номер гуртка за участі вихованців  та їх керівника. 

6. Урочистий вихід із нагородженням. 

 

Критерії оцінювання:  

Педагогічна майстерність; 

Інноваційність підходів у роботі педагога; 

Педагогічний досвід: його практична значущість та системність; 

Актуальність діяльності, зв’язок із життям вихованців, закладу, 

територіальної громади 

 

Номінації конкурсу: 

Кращий керівника гуртка 2021 соціально-гуманітарного напряму 

Кращий керівника гуртка 2021 художньо-естетичного напряму  

Кращий керівника гуртка декоративно-ужиткової майстерності 2021  

Кращий керівника гуртка національно-патріотичного виховання 2021 

Кращий керівника гуртка 2021 технічного  напряму 

Кращий керівника гуртка 2021 за результатами інтернет голосування 

Відкриття 2021 року  

Гран-Прі 

 

 

Нагородження учасників 

Переможці конкурсу нагороджуються Грамотами департаменту освіти і 

науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.  

 

 

 



Фінансування 

Участь у Конкурсі безкоштовна.  

Забезпечення організації заходу відбувається відповідно до видатків, 

передбачених кошторисом. 

Проїзд учасників Конкурсу, відрядження супроводжуючих осіб 

здійснюється за рахунок відряджуючої сторони або залучених інших 

позабюджетних коштів, не заборонених чинним законодавством. 

 

 


