Додаток 1
Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
“Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди”
Про II етап Всеукраїнської олімпіади
з навчальної дисципліни “Педагогіка”,
2019-2020 навчальний рік

Проректору з наукової
роботи

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019 р. № 1580
“Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019 / 2020 н.р” на базі
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені
Григорія Сковороди” 19 березня 2020 р. (перший тур, форма проведення –
заочно/онлайн) та 2 – 3 квітня 2020 р. (другий-третій тури, форма проведення очно) буде проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної
дисципліни “Педагогіка”.
Учасниками можуть стати студенти класичних і педагогічних закладів вищої
освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування –
переможці I етапу олімпіади з навчальної дисципліни “Педагогіка”, які відповідно
до Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду (Наказ МОН України
13.12.2012 № 1410, п.1.8) вивчають відповідну дисципліну в поточному або
закінчили її вивчати в минулому році.
Загальна кількість учасників у складі університетських команд – не більше
трьох осіб.
Основними завданнями Олімпіади є: виявлення та розвиток обдарованої
студентської молоді, сприяння реалізації її творчих здібностей; стимулювання
творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників;
формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної
і підприємницької діяльності; відбір студентів для участі в міжнародних
олімпіадах.
Завдяки реалізації Програми заходів II етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» очікується досягнення таких
результатів:
Створення національної платформи для фахового обговорення та обміну
кращими практиками з викладання і навчання педагогіки у ЗВО з метою
підвищення якості підготовки фахівців освітньої галузі;
Запровадження міжінституційних проектів із оновлення змісту, вдосконалення
викладання навчальної дисципліни «Педагогіка»;
Формування мережі викладачів та студентів університетів, готових до втілення
змін у викладанні та навчанні педагогіки, активізації навчально-пізнавальної
діяльності, популяризації педагогічних знань.
Проведення турів олімпіади 2020 буде акцентовано на формування й розвиток
таких загальних та фахових компетентностей студентів спеціальностей галузі знань
01 Освіта/Педагогіка:

 здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати
різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя;
 здатності працювати в команді;
 цінування та повага різноманітності та мультикультурності;
 здатності застосовувати освітні теорії та методології у педагогічній діяльності;
здатності реалізовувати навчальні стратегії, засновані на конкретних критеріях
для оцінювання навчальних досягнень;
здатності керувати навчальними/розвивальними проектами;
здатності використовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване
програмне забезпечення й інтегрувати їх в освітнє середовище.
Умовами олімпіади передбачено проведення трьох конкурсних турів (творчих
змагань):
I тур – проектно-презентаційний – участь 19 березня 2020 р. у заочній
конференції “Педагогіка Сучасності”, що передбачає презентацію проектів
(промороликів , час – 2-3 хв.) (гугл клас/ютюб);
II тур – теоретичний – оцінка рівня теоретичних знань з навчальної
дисципліни “Педагогіка” (комп’ютерне тестування учасників та вирішення
ними завдань проблемного і творчого характеру) − 2 – 3 квітня 2020 р. у
Переяславі;
III тур – технологічний – створення командами учасників навчального контенту
та демонстрація можливостей його використання в освітньому процесі закладів
середньої, професійної, передвищої освіти − 2 – 3 квітня 2020 р. у Переяславі.
Тривалість виступу на III турі – до 15 хвилин.
НЕОБХІДНО:
1) до 1 березня 2020 року (за поштовим штемпелем) поштою надіслати
оргкомітету анкети учасників, оформлені згідно з додатком № 1 Положення про
Всеукраїнську студентську олімпіаду та на E-mail olimp.pedahohika@gmail.com
інформацію про ЗВО (довідку, фото тощо) (текстові файли у форматі Word;
файли зображень у форматі JPEG) для електронного журналу учасників
олімпіади;
2) до 19 березня 2020 року пройти онлайн реєстрацію за посиланням
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepTawcTM8RW9drAgfTYRPbnc6IN7LsFA
OmpP-vHkvqrae2SQ/viewform?usp=sf_link ;
узгодити інформацію про дату, час приїзду до м. Переяслава, проживання
учасників, надати інформацію про можливість участі (за бажанням) у фестивалі
талантів (назва презентаційного номера, жанр);
3) 19 березня 2020 року взяти участь у Відкритті олімпіади та першому
конкурсному турі, який буде проводитися у формі конференції “Педагогіка
Сучасності” − презентувати 2 хвилинне відео (проморолик) на тему “Педагогіка

сучасності” на Youtube каналі Центру інноваційного навчання та трансферу
технологій за окремо надісланим посиланням для зареєстрованих учасників.
4) 2-3 квітня 2020 року завітати до університету у Переяслав та взяти участь у
двох очних конкурсних турах.
Адреса оргкомітету: ауд. 114, Центр інноваційного навчання та трансферу технологій,
кафедра професійної освіти ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди”, вул. В.Сухомлинського, 30, м. Переяслав, Київська
область, 08401.

Заїзд і реєстрація учасників II-III турів − 1 квітня 2020 р.
Учасникам олімпіади необхідно мати при собі паспорт, студентський квиток,
посвідчення про відрядження, квиток на зворотний проїзд.
Початок другого туру II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з навчальної дисципліни “Педагогіка” – 2 квітня 2019 року о 9.00.
Проїзд: з м. Києва: від станцій метро “Позняки”,
“Чернігівська” їхати маршрутним таксі до міста Переяслав;

“Харківська”,

у м. Переяславі: від автовокзалу маршрутним автобусом № , 2, 7, 9, 35 “Автовокзал
– університет” до зупинки “Університет” або таксі.
Від’їзд учасників 3 квітня 2019 року після 18.00 або (за запитом).
Контактні телефони:
(04567) 5-66-71 – деканат фінансово-гуманітарного факультету, центр інноваційного навчання та
трансферу технологій кафедри професійної освіти;
+38050 443 02 87 – viber – заступник голови оргкомітету Ірина Іванівна Доброскок
E-mail irina.dobroskok@gmail.com
+38063 508 58 36 − viber − секретар оргкомітету Любов Вікторівна Басюк
+380667063376 − viber − секретар оргкомітету Наталія Вікторівна Ржевська.
E-mail liubov_basiuk@ukr.net.

E-mail: olimp.pedahohika@gmail.com

Оргкомітет

УМОВИ КОНКУРСІВ (ТУРІВ)
Перший тур олімпіади з навчальної дисципліни “Педагогіка” буде
проводитися 19 березня 2020 р. у формі віртуальної конференції і передбачає
презентацію учасниками промороликів на тему “Педагогіка Сучасності”.
Учасникам необхідно попередньо зареєструватися, презентувати 2 хвилинне відео
(проморолик на тему “Педагогіка сучасності”), залишити матеріал за посиланням
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJBhxdULJSNR5k5qxCJULMCLMbd33FVft
для подальшого оцінювання.
Другий тур проводиться у формі тестування з педагогіки і письмової роботи.
У третьому турі передбачено робота у групах із розробки сучасного
навчального контенту і демонстрація можливості його упровадження із
обґрунтуванням дидактичного ефекту.
Критерії оцінювання розроблено з врахуванням наступних компетентностей:
здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні;
здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми
рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;
здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
здатність приймати обґрунтовані рішення;
здатність застосовувати освітні теорії та методології у педагогічній
діяльності;
здатність забезпечити формування у здобувачів освіти цінностей
громадянськості і демократії;
здатність керувати навчальними/розвивальними проектами;
здатність спрямовувати здобувачів освіти на прогрес і досягнення;
здатність використовувати сучасні інформаційні технології та
спеціалізоване програмне забезпечення та інтегрувати їх в освітнє середовище;
здатність реалізовувати навчальні стратегії, засновані на конкретних
критеріях для оцінювання навчальних досягнень;
здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для
вирішення професійних завдань.
Учасники, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку, є
переможцями кожного з етапів Олімпіади та учасниками наступного етапу і
нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів відповідно. Переможці кожного з
етапів Олімпіади визначаються за сумарною кількістю балів, набраних на всіх
обов′язкових турах Олімпіади. Переможці ІІ етапу Олімпіади визначаються
журі та затверджуються наказом МОН України.

ПРОГРАМА
проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з навчальної дисципліни “Педагогіка”
19 березня 2019 р.(четвер)
10.00 – реєстрація учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з

навчальної

дисципліни

“Педагогіка”,

створення

спільноти

за

посиланням

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepTawcTM8RW9drAgfTYRPbnc6IN7Ls
FAOmpP-vHkvqrae2SQ/viewform?usp=sf_link
14.00 − відкриття II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з
навчальної
дисципліни
“Педагогіка”
(Он-лайн
https://www.facebook.com/groups/821459238280901/)

чат

за

посиланням

14.00 – 18.00 − конференція “Педагогіка сучасності”
− презентація індивідуальних проектів (промороликів) за темою конференції, спільний
перегляд матеріалів, інтерактивне спілкування, онлайн обговорення, закриття конференції.
ВІТАЄТЬСЯ презентація власного досвіду /проектної діяльності у царині педагогіки.
1 квітня 2020 р.(середа)
м. Переяслав
Заїзд, реєстрація, поселення учасників олімпіади (Реєстрація учасників у вестибюлі першого
поверху навчального корпусу №1; поселення (за згодою – гуртожиток, готель)
2 квітня 2020 р. (четвер)
м. Переяслав
8.00 − 9.00 – сніданок
9.00 – 10.45 − Творчі змагання учасників, презентаційні заходи
Перерва на каву
11.00 – 12.45 − Творчі змагання учасників, презентаційні заходи
13.00– 14.00 – обід
14.00 -15.45 – Творчі змагання учасників, презентаційні заходи
Перерва на каву
16.00-17.45 – Творчі змагання учасників, презентаційні заходи
18.00 – 21.00 – Святкова вечірка
3 квітня 2020 р. (п’ятниця)
м. Переяслав
8.00 − 9.00 – сніданок

9.00 – 10.45 − Творчі змагання учасників, презентаційні заходи
Перерва на каву
11.00 – 12.45 − Творчі змагання учасників, презентаційні заходи
13.00 – 14.00 – обід
14.00 -– 16.00 − Презентаційні заходи
13.00 – 15.00 – робота апеляційної комісії, ауд. 106
16.00 – 17.00 – закриття Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни “Педагогіка” та
вручення нагород переможцям – II корпус, актова зала
17.00 – від’їзд до м. Києва.

Контактні телефони:
(04567) 5-66-71 – деканат фінансово-гуманітарного факультету, центр інноваційного навчання та
трансферу технологій кафедри професійної освіти;
+38050 443 02 87 – viber – заступник голови оргкомітету Ірина Іванівна Доброскок
E-mail irina.dobroskok@gmail.com
+38063 508 58 36 − viber − секретар оргкомітету Любов Вікторівна Басюк
+380667063376 − viber − секретар оргкомітету Наталія Вікторівна Ржевська.

E-mail liubov_basiuk@ukr.net.

E-mail: olimp.pedahohika@gmail.com

Оргкомітет

