Методичні рекомендації
щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки
для студентів закладів вищої освіти непедагогічного профілю
Згідно з Положенням про проведення Всеукраїнської студентської
олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 13 грудня 2012 р. № 1410 та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 27 грудня 2012 р. за № 2207/22519, Наказу Міністерства
освіти і науки України про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у
2019/2020 навчальному році від 17.12.2019 за № 1580 у Ізмаїльському
державному гуманітарному університеті 14-16 квітня 2020 р. буде проходити
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» для
студентів закладів вищої освіти непедагогічного профілю (далі – Олімпіада).
До участі в Олімпіаді запрошуються студенти старших курсів закладів
вищої освіти непедагогічного профілю, незалежно від форм власності та
підпорядкування (у тому числі громадяни зарубіжних країн).
II етап Олімпіади проводиться у три локації:
І локація – прикладна (14 квітня 2020 року, 2-га половина дня) –
передбачає розробку програми емпіричного дослідження. Кожному
конкурсанту буде запропоновано одну з актуальних педагогічних проблем
прикладного характеру, у контексті якої необхідно сформулювати тему
дослідження та стисло розкрити логіку науково-педагогічного дослідження. Час
виконання завдання – 2 академічні години (1 год. 20 хв.). Прикладна локація
буде оцінюватися у балах (1-30).
ІІ локація – теоретична (15 квітня 2020 року, 1-ша половина дня) –
спрямована на визначення рівня теоретичних знань конкурсантів. З цією метою
буде запропоновано опрацювати 30 тестових завдань з різних розділів
педагогіки. Час виконання завдання – 30 хв. Теоретична локація буде
оцінюватися у балах (1-30 балів). Виконання теоретичних завдань
проводитиметься у формі комп’ютерного тестування.
ІІІ локація – проектна (15 квітня 2020 року, 1-ша половина дня) –
презентація та захист результатів наукової роботи з педагогіки. Презентація
повинна відображати основний зміст Вашої наукової роботи. Наукова робота
має бути виконана з дотриманням вимог до її оформлення, які подано у
Додатку 3. Регламент презентаційної доповіді – до 15 хв. (мінімум 8 слайдів) у
супроводі мультимедійної презентації у програмі Microsoft PowerPoint. Формат
роботи – мікрогрупи, що утворені за принципом спорідненості заявленої
учасниками тематики. Проектна локація буде оцінюватися у балах (1-40):10
балів – презентація; 30 балів – наукова робота.

Загальний підсумок підводиться за сумарною кількістю балів трьох
локацій. Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник Олімпіади –
100 балів.
Кожна робота учасника Олімпіади шифрується.
Для планування, підготовки та якісного проведення Олімпіади необхідно
надіслати до базового ЗВО (надалі Ізмаїльський державний гуманітарний
університет) анкети переможців І етапу Олімпіади (внутрішнього – 2 студенти
від закладів вищої освіти) до 1 березня 2020 року на електронну адресу:
olimp_ped_idgu@ukr.net з позначкою теми: «Олімпіада-2020», файл під назвою:
«Анкета_Ваше прізвище» у форматі PDF. Ці анкети вважатимуться заявками на
участь в Олімпіаді (Додаток 1).
Учасникам Олімпіади при собі мати студентський квиток, паспорт,
посвідчення про відрядження, ідентифікаційний код, оригінал анкети учасника
з печаткою ЗВО та наукову роботу, яка при реєстрації передається журі та
залишається у фонді бібліотеки базового ЗВО.
Факт отримання Оргкомітетом заявки буде підтверджено електронним
листом на зворотну адресу. У разі неотримання підтвердження просимо
додатково звернутися за телефоном (097) 456-86-75 – Юлія Іванівна Сич.
Подана анкета є заявою на участь в Олімпіаді, окремо запрошення не будуть
надсилатися.
До 15 березня необхідно надіслати презентацію (з позначкою теми:
«Олімпіада – Презентація»), файл під назвою: «Презентація_Ваше прізвище» на
вказану електронну адресу: olimp_ped_idgu@ukr.net
Контактні телефони:
(067) 940-26-50 – заступник декана педагогічного факультету
Надія Василівна Граматик;
(073) 105-78-94 – старший інспектор наукового відділу
Марина Олександрівна Берестецька;
(097) 456-86-75 – координатор Юлія Іванівна Сич.
e-mail: olimp_ped_idgu@ukr.net
Адреса Ізмаїльського державного гуманітарного університету: 68610,
Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна,12.
Під час проведення IІ туру Олімпіади учасникам не дозволяється:
 спілкуватися між собою;
 передавати іншим учасникам або використовувати будь-які друковані чи
письмові матеріали;
 користуватися
конспектами
лекцій,
навчальними
посібниками,
першоджерелами;
 використовувати мобільні телефони, пейджери, ноутбуки, радіоприймачі,
касетні, CD-, MD- і MP3-плеєри, фотоапарати, відеокамери й тощо;
 здійснювати дії, що заважають ходу Олімпіади, порушують порядок і
відволікають учасників;

 запізнюватись на проведення конкурсних програмних заходів Олімпіади..
У разі порушення цих вимог, за рішенням Журі, роботи таких учасників
Олімпіади можуть бути виключеними з конкурсного розгляду.
Під час виконання конкурсних завдань Олімпіади учасники мають право
звертатися з питаннями щодо роз’яснення завдань до членів журі та
Оргкомітету Олімпіади.

АНКЕТА
учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки
(для закладів вищої освіти непедагогічного профілю)
14-16 квітня 2020 року
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ______________________________________

Назва наукової роботи (презентації) ____________________________________________________________________
Контактний телефон учасника: _______________________________________________________________________
Дата народження ______________________________________________________
Заклад вищої освіти (повне найменування, адреса)_______________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Факультет, курс _______________________________________________________
Рішенням оргкомітету __________________________________________________

____________________________________________________________________
(найменування закладу вищої освіти)

студент(ка) __________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

який(яка) у I етапі Олімпіади _____________________________________________
(назва олімпіади з навчальної дисципліни,

____________________________________________________________________
напряму, спеціальності)

посів(ла) _________ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїнської Олімпіади
Потреба у поселенні учасника Олімпіади в гуртожитку / самостійне поселення у готелі
(потрібне підкреслити)
П.І.Б. та посада супроводжуючої особи (якщо відряджається) ________________________
________________________________________________________________________________
Потреба у поселенні супроводжуючої особи від ЗВО в гуртожитку / самостійне
поселення у готелі (потрібне підкреслити)
Вкажіть дату та час приїзду до м. Ізмаїл__________________________________________
Вкажіть дату та орієнтовний час від’їзду з м. Ізмаїл________________________________
Голова оргкомітету закладу вищої освіти ____________
(підпис)

М.П.
Підпис учасника Олімпіади ________________________
Дата заповнення _________________________________

_____________________
(прізвище, ініціали)

