
\

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ї НАУКИ
вул. Володимира Антоновича,70, м. Дніпро, 49006, тел. 770-87-42, факс (056) 770-68-00 

e-mail: osvita@adm.dp.gov.ua, http://www.osvita-dnepr.corn. Код ЄДРПОУ 25927519

Керівникам органів управління 
освітою виконкомів міськрад, 
райдержадміністрацій та
об’єднаних територіальних
громад

До відома

Надсилаємо до відома та використання в роботі лист Міністерства освіти 
і науки України від 14 лютого 2019 року №2.2-550 “Щодо проведення 
конкурсу” стосовно проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий план- 
конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіа грамотності 
для 1 - 1 1  класів.

Просимо довести інформацію до відома керівників закладів загальної 
середньої освіти.

Додаток на 3 арк. в 1 прим, в електронному вигляді.

Директор департаменту С У г іш і/ — О.В .ПОЛТОРА І іький

Олійник Н.М.
Атамас Л.Г. 770 68 37

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 
Департамент осаіти і науки

Вих№ 1015/0/211-19 від 18.02.2019
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 481-47-69
:п -і: ......... .... Л,

Від ІЧой.га/9ш о .з -  
На №___________ від_______________

Органам управління освітою 
обласних, районних, міських 
(районних у містах) державних 
адміністрацій, Інститутам 
післядипломної педагогічної 
освіти, навчальним закладам

Щодо проведення конкурсу

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти 
і науки України спільно з міжнародним благодійним фондом «Академія 
української преси» оголошують Всеукраїнський конкурс на кращий план- 
конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1 - 
11 класів. Участь у конкурсі є добровільною.

Євтушенко Р. І. 481-32-01



Умови проведення

Всеукраїнський конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих 
дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів закладів

загальної середньої освіти

1. Загальні положення
Всеукраїнський конкурс на кращий план-конспект уроків природничих 

дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів (далі -  Конкурс) 
започатковується департаментом загальної середньої та дошкільної освіти 
Міністерства освіти і науки України та міжнародним благодійним фондом 
«Академія української преси».

2. Мета Конкурсу

Конкурс проводиться з метою інтеграції кращих медіаосвітніх практик до 
викладання природничих дисциплін, узагальнення досвіду впровадження 
медіаграмотності та активації медіаосвітнього потенціалу засобами 
інноваційних педагогічних технологій

3. Завдання Конкурсу

Завданнями Конкурсу є:

- популяризація медіаосвіти і медіаграмотності серед вчителів 
природничих дисциплін;

- створення інформаційного банку конспектів-уроків з природничих 
дисципін з елементами медіаграмотності.

4. Організація та проведення Конкурсу

Організаторами Конкурсу є Департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти МОН та міжнародний—благодійний фонд «Академія 
української преси».

5. Учасники Конкурсу

До участі у Конкурсі запрошуються вчителі природничих дисциплін 
закладів загальної середньої освіти.

6. Порядок і терміни проведення

Конкурс проводиться з 18 лютого по 29 квітня 2019 року.

7. Умови Конкурсу



Участь у Конкурсі мають право брати усі охочі вчителі природничих 
дисциплін.

8. Вимоги до конспекту уроку

Конспект уроку повинен бути надрукований через 1 інтервал 
чотирнадцятим шрифтом на папері форматом А-4.

Кожен учасник/учасниця Конкурсу обов'язково має вказати прізвище, ім'я 
та по батькові, навчальний заклад, село (селище), місто, район та область.

Плани-конспекти уроків надсилаються на електронну пошту: 
info@aup.com.ua.

9. Склад журі

До складу журі входять представники МОН України, АУП, вчителі, 
методисти.

10. Підведення підсумків Конкурсу

Надіслані на конкурс конспекти уроків рецензуються членами журі, 
результати вносяться до протоколу підсумкового засідання. Журі визначає 10 
кращих конспектів уроків.

Переможці Конкурсу отримають подарункові сертифікати еквівалентні 
120 доларам США на придбання обладнання\технічних засобів для педагогічної 
діяльності.

Конспекти уроків переможців Конкурсу будуть надруковані на порталі 
«Медіаосвіта і медіаграмотність».

mailto:info@aup.com.ua


ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Володимира Антоновича,70, м. Дніпро, 49005, тел. 770-87-42, факс (056) 770-68-00 
e-mail: osvita@adm.dp.gov.ua, http://www.osvita-dnepr.com. Код ЄДРПОУ 25927519

Керівникам органів управління 
освітою виконкомів міськрад, 
райдержадміністрацій та
об’єднаних територіальних 
громад

До відома

Надсилаємо до відома та використання в роботі лист Міністерства освіти 
і науки України від !4 лютого 2019 року № 2.2-550 “Щодо проведення 
конкурсу” стосовно проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий план- 
конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіа грамотності 
для 1 — 11 класів.

Просимо довести інформацію до відома керівників закладів загальної 
середньої освіти.

Додаток на 3 арк. в 1 прим, в електронному вигляді.

Директор департаменту QJfCiuy'- О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

Олійник Н.М.
Атамас Л.Г. 770 68 37

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 
Департамент освіти і науки

Вих№ 1015/0/211-19 від 18.02.2019
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 481-47-69
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Від

На №___________ від_______________

Органам управління освітою 
обласних, районних, міських 
(районних у містах) державних 
адміністрацій, Інститутам 
післядипломної педагогічної 
освіти, навчальним закладам

Щодо проведення конкурсу

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти 
і науки України спільно з міжнародним благодійним фондом «Академія 
української преси» оголошують Всеукраїнський конкурс на кращий план- 
конспект уроків природничих дисциплін із елементами медіаграмотності для 1- 
11 класів. Участь у конкурсі є добровільною.

Євтушенко Р. І. 481-32-01

Умови проведення

Всеукраїнський конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих 
дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів закладів 

загальної середньої освіти

1. Загальні положення
Всеукраїнський конкурс на кращий план-конспект уроків природничих 

дисциплін із елементами медіаграмотності для 1-11 класів (далі -  Конкурс) 
започатковується департаментом загальної середньої та дошкільної освіти 
Міністерства освіти і науки України та міжнародним благодійним фондом 
«Академія української преси».

2. Мета Конкурсу

Конкурс проводиться з метою інтеграції кращих медіаосвітніх практик до 
викладання природничих дисциплін, узагальнення досвіду впровадження 
медіаграмотності та активації медіаосвітнього потенціалу засобами 
інноваційних педагогічних технологій

3. Завдання Конкурсу

Завданнями Конкурсу є:

- популяризація медіаосвіти і медіаграмотності серед вчителів 
природничих дисциплін;

- створення інформаційного банку конспектів-уроків з природничих 
дисципін з елементами медіаграмотності.

4. Організація та проведення Конкурсу

Організаторами Конкурсу є Департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти МОН та міжнародний—благодійний фонд «Академія 
української преси».

5. Учасники Конкурсу

До участі у Конкурсі запрошуються вчителі природничих дисциплін 
закладів загальної середньої освіти.

6. Порядок і терміни проведення

Конкурс проводиться з 18 лютого по 29 квітня 2019 року.

7. Умови Конкурсу


