Освіту поліпшать інформаційні технології. П’ятий
Всеукраїнський Інтернет- конкурс “Вчитель-новатор”
Кільченко Алла Віленівна, науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів
навчання АПН України, модератор конкурсу “Вчитель-новатор”

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України є
безпосереднім

організатором

проекту

„Всеукраїнський

Інтернет-конкурс

„Вчитель-новатор””, який виконується на замовлення компанії „Майкрософт
Україна” за сприяння Міністерства освіти і науки України. Інформаційну
підтримку здійснює журнал „Комп’ютер у школі та сім’ї”.
Метою проекту „Інтернет-конкурс „Вчитель-новатор”” є опанування
освітянами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та підтримка
роботи викладачів у підготовці конкурентоспроможної молоді до активної
життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Конкурс спрямований на
підвищення якості навчання учнів та студентів у галузі інформаційнокомунікаційних технологій, розвиток ініціативи педагогів та науковців у розробці
та вдосконаленні навчально-методичних матеріалів для якісного вивчення
програмних продуктів Microsoft, надання практичної допомоги викладачам
загальноосвітніх,

професійно-технічних

та

вищих

навчальних

закладів

в

оволодінні інноваційними методами навчання та забезпечення вільного доступу
освітян до національних освітніх електронних ресурсів.
За період 2004-2008 рр. було проведено п’ять конкурсів „Вчитель-новатор”.
Сайт П’ятого Інтернет-конкурсу „Вчитель-новатор” www.itcomp.edu-ua.net
на поточний момент містить результати Першого, Другого, Третього, Четвертого
та П’ятого конкурсів. До них є вихід з головного меню (www.itcomp2004.eduua.net/site/index.php.htm).
Участь у П’ятому конкурсі брали учителі середніх загальноосвітніх
навчальних закладів, викладачі та студенти вищих учбових закладів, науковці
усіх рівнів акредитації, аспіранти, а також викладачі інститутів післядипломної
педагогічної освіти. Переможців визначено у двох номінаціях: Початкова школа
та Середня школа. На конкурс подавалися матеріали в електронному вигляді:
розробки уроків (згідно шаблонів, наведених на веб-сайті www.itcomp.edu-ua.net),
конспекти лекцій, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники,
методичні розробки тощо для вищих, загальноосвітніх та професійно-технічних

навчальних закладів, що описують або використовують програмні продукти
Microsoft, а також програмні засоби навчального призначення.
Матеріали, розміщені учасниками конкурсу „Вчитель-новатор” на сайті,
журі конкурсу розглядало, за такими критеріями: відповідність матеріалів
програмним продуктам Microsoft, трудомісткість, актуальність, оригінальність,
зручність інтерфейсу, якість. Доступ до матеріалів Першого-П’ятого конкурсів
„Вчитель-новатор” вільний для всіх користувачів, які зареєструються на сайті
www.itcomp.edu-ua.net.
На сайт П’ятого конкурсу «Вчитель-новатор» www.itcomp.edu-ua.net було
подано рекордну кількість матеріалів – 332 від 371 учасника.
Статистика учасників по Областях:
Вінницька - 5

Луганська - 5

Харківська - 33

Волинська - 3

Львівська - 21

Херсонська - 17

Дніпропетровська - 1

Миколаївська - 10

Хмельницька - 21

Донецька - 22

Одеська - 7

Чернігівська - 9

Житомирська - 3

Полтавська - 9

Чернівецька - 5

Запорізька - 14

Рівненська - 9

Черкаська - 38

Івано-Франківська - 4

Республіка Крим - 4

м. Київ - 63

Київська - 14

Сумська - 21

Інші країни - 3

Кіровоградська - 18

Тернопільська - 12

Статистика поданих матеріалів по Продуктах Microsoft:
MS Windows - 51

MS Access - 6

MS Project - 2

MS Word - 75

MS Power Point - 107

Інші - 74

MS Excel - 17

MS Visio - 0

Статистика по Видах поданих матеріалів:
Розробка уроків - 129

Програмні

засоби

Конспект лекцій - 16

призначення - 29

Навчальний посібник - 25

Методична розробка - 62

Навчально-методичний посібник - 20

Інше - 51

навчального

Урочисте нагородження переможців П’ятого конкурсу «Вчитель-новатор»
відбулося 16 лютого 2009 року в приміщенні компанії “Майкрософт Україна” у
Києві.

Загалом було обрано 13 переможців, які отримали цінні призи від компанії
«Майкрософт Україна» та почесні грамоти від Академії педагогічних наук України
за активну участь у П’ятому конкурсі “Вчитель-новатор” та важливий внесок у
розвиток та вдосконалення методик використання інформаційно-комунікаційних
технологій у навчанні.
У номінації «Середня школа» переможцями стали:
- Васильчик Роман Миколайович, вчитель інформатики Теребовлянської
обласної комунальної гімназії-спецшколи-інтернату з роботою «Консультативнотренувальний курс «Персональний комп'ютер - це просто»»;
- Пасіхов Юрій Якович, вчитель фізики та інформатики фізико-математичної
гімназії № 17 з роботою «Реалізація концепції інформаційно-освітнього середовища»;
- Костриба Михайло Олександрович, студент ІІ курсу економічного факультету
Кам’янець-Подільського Національного університету ім. Івана Огієнка з роботою
«Програмні засоби: ABBYY Finereader (PowerPoint) Математика (HTML)» та інші
переможці.
У номінації «Початкова школа» переможці здобули нагороду:

- Вовчук Ірина Станіславівна, вчитель початкових класів Запорізького
навчально-виховного комплексу "Еврика" з роботою «Зошит - посібник «Еврика»»;
-

Слуцька

Ірина

Анатоліївна,

вчитель

інформатики

Шосткінської

загальноосвітньої школи №1 з роботою «Навчаюча програма з геометрії в
початковій школі»;
-

Кіша

Людмила

Петрівна,

викладач

Кіровоградського

Соціально-

педагогічного інституту з матеріалом «Інформатика для початкової школи» та інші
переможці конкурсу.
Переможців

конкурсу

привітали

Перший

віце-президент

Академії

педагогічних наук, доктор пед. наук, професор Мадзігон Василь Миколайович та
Віце-президент АПН України, доктор педагогічних наук, професор Луговий
Володимир Іларіонович.

Під час привітання переможців П’ятого Інтернет-конкурсу “Вчитель-новатор” в приміщенні
Президії АПН України

В урочистих зборах, присвячених нагородженню переможців конкурсу взяли
участь академік-секретар відділення дидактики, методики та інформаційних
технологій в освіті АПН України Ляшенко Олександр Іванович, ректор ЦІППО АПН
України, доктор педагогічних наук, професор, І віце-президент “Асоціації
безперервної освіти дорослих” Даниленко Лідія Іванівна, провідний науковий

співробітник лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки АПН України,
головний редактор журналу “Комп’ютер у школі та сім’ї” Руденко Віктор
Дмитрович, менеджер програм у сфері освіти компанії “Майкрософт Україна”
Кортні Зукоскі. Вони щиро подякували учасникам конкурсу за значну роботу, яка
виконана ними в розробці та розповсюдженні новітніх методик навчання в галузі
інформаційно-комунікаційних технологій, тепло поздоровили переможців конкурсу
та побажали їм міцного здоров’я, наснаги, подальших творчих успіхів.
Керівник проекту Задорожна Наталія Тимофіївна навела загальні дані про
функціонування сайту конкурсу (www.itcomp.edu-ua.net), поздоровила переможців
конкурсу, побажала подальших успіхів та повідомила про подальші перспективи
Інтернет-проектів в освіті.
Конкурс “Вчитель-новатор” дозволив викладачам у всеукраїнському масштабі
популяризувати свої ідеї щодо використання інформаційних комунікаційних
технологій у навчанні та ділитися досвідом між собою, а також долучитися до
світової спільноти вчителів-новаторів.
Починаючи з 2007 року переможці конкурсу “Вчитель-новатор” беруть участь
у Європейському та Всесвітньому конкурсах вчителів-новаторів.
Так, наприклад, переможця Четвертого конкурсу „Вчитель-новатор” Черненка
Віктора Олександровича, вчителя англійської мови Сумської спеціалізованої школи
№ 10, який отримав суперприз за найкращу роботу конкурсу, у березні 2008 року
було направлено у місто Загреб (Хорватія), в якому проходив п’ятий щорічний
Європейський форум учителів-новаторів, організований компанією Microsoft.
Форум відбувся за підтримки всесвітньої організації ЮНЕСКО. На форумі були
присутні 187 представників із 34 країн Європи. Учителі з різних країн мали
можливості обмінюватися передовим досвідом. Думками та ідеями щодо
покращення

якості

освітнього

процесу

шляхом

впровадження

новітніх

інформаційних технологій. Черненко В.О. гідно представив Україну проектом
„Робимо електронний підручник”.
В листопаді 2008 року в Гонконзі відбувся Четвертий щорічний Всесвітній
форум вчителів-новаторів, організований корпорацією Microsoft. Черненку В.О.
випала честь взяти участь у цій події, оскільки він був запрошений до складу журі.
Даний форум покликаний допомогти педагогам з різних куточків світу

обмінюватися найкращим та найсучаснішим досвідом застосування інформаційнокомунікаційних технологій в навчально-виховному процесі. Форум надав учасникам
неоціненну нагоду доторкнутися до найкращого педагогічного досвіду інших
культур, інших країн та народів.
24-26 березня 2009 року в місті Відень (Австрія) відбувся Шостий
Європейський форум вчителів-новаторів, який зібрав більше 150 представників
педагогічних громад з різних країн. На конкурс було подано 74 інноваційні
навчальні проекти з 30 європейських держав. На форумі Україну представляли
переможці П’ятого Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор» 2008 року: Олена
Володимирівна Антикуз (проект «Навчальний комплекс «Фізика 7») та Марина
Станіславівна Чала (мережевий проект «Ми обираємо, нас обирають»). Також у
форумі брав участь Черненко Віктор Олександрович, учитель англійської мови
спеціалізованої школи №10 з міста Суми, член журі П’ятого Всеукраїнського
конкурсу «Вчитель-новатор.

Шостий Європейський форум вчителів-новаторів. 24-26 березня 2009 року м. Відень (Австрія).
Переможці П’ятого Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор» Антикуз Олена та Чала Марина
(праворуч) серед учасників форуму

Форум дозволив учасникам Всеукраїнського конкурсу “Вчитель-новатор”
долучитися до всесвітнього співтовариства освітян, об’єднаних спільними
інтересами щодо покращення освітнього процесу шляхом залучення інноваційних
методів навчання, які використовують інформаційно-комунікаційні технології.
Результати Інтернет-конкурсів “Вчитель-новатор” (2004-2008 рр.) дозволили
розпочати роботу над новим проектом створення глобальної мережі всесвітнього
співтовариства

освітян

www.innovativeteachers.org.ua,

об’єднаних

спільними

інтересами щодо покращення освітнього процесу шляхом залучення інноваційних
методів навчання, які використовують інформаційно-комунікаційні технології
(ІКТ).

