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Положення 

про проведення Всеукраїнського конкурсу 

на кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ» 

 

«ПЛАНЕТА ІТ» – це щорічний Всеукраїнський конкурс для 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої та вищої освіти на кращий електронний освітній ресурс, 

який проводить Інститут професійної освіти НАПН України за сприяння 

Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України з метою 

залучення педагогічних та науково-педагогічних працівників до опанування 

сучасними цифровими технологіями, розроблення та використання цифрових 

засобів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців, забезпечення 

закладів освіти сучасними навчально-методичними матеріалами та створення 

інноваційної контент-бібліотеки. 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає і регулює порядок організації та 

проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий електронний освітній 

ресурс у системі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та 

вищої освіти (далі – Конкурс), встановлює вимоги до його учасників і 

наданих на Конкурс матеріалів, регламентує порядок подання конкурсних 

матеріалів, процедуру і критерії їх оцінювання, порядок визначення 

переможців, призерів та їх нагородження. Конкурс проводиться з метою 

виявлення кращого досвіду створення інноваційних освітніх продуктів у 

системі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої 



освіти на основі цифрових ресурсів; популяризації електронних освітніх 

ресурсів; актуалізації інтелектуальних і творчих здібностей педагогічних та 

науково-педагогічних працівників системи професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти. 

1.2. Організатором конкурсу є Інститут професійної освіти НАПН 

України за організаційної підтримки Директорату професійної освіти МОН 

України. Він формує експертні комісії за номінаціями Конкурсу, здійснює 

керівництво і координацію роботи організаторів та учасників Конкурсу, 

здійснює загальний контроль за ходом Конкурсу та вносить у нього зміни за 

необхідності. 

1.3. У Конкурсі можуть брати участь педагогічні та науково-

педагогічні працівники, які здійснюють діяльність у закладах професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, навчально- 

(науково)-методичних центрах ПТО тощо. 

1.4. Конкурс спрямований на вирішення таких завдань: 

– підвищити мотивацію педагогів закладів професійної, фахової 

передвищої та вищої освіти до активного розроблення й використання 

цифрових технологій в освітньому процесі; 

– сприяти активному впровадженню цифрових технологій у практику 

навчання і виховання; 

– створити колекцію електронних освітніх ресурсів, розроблену 

учасниками Конкурсу; 

– забезпечити доступність конкурсних матеріалів для здобувачів освіти 

та педагогів закладів професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти України. 

1.5. Конкурс проводиться за такими номінаціями: 

– навчально-методичне забезпечення професійної та загальноосвітньої 

підготовки: 

– навчальні посібники, підручники; 

– практикуми, електронні словники, довідники; 



– електронні демонстраційні матеріали, відео-уроки; 

– навчальні сайти, блоги та інші електронні освітні ресурси; 

– система контролю навчальних досягнень здобувачів освіти; 

– курс дистанційного навчання; 

– SMART-комплекси; 

– електронна система управління закладом освіти (електронні розклади, 

бази даних, автоматизовані інформаційні системи та інші засоби 

цифровізації управління закладом освіти); 

– професійне цифрове портфоліо (представлення цифрового портфоліо 

здобувача/викладача професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти). 

1.6. Номінацію Конкурсу учасник обирає самостійно. У разі спірного 

рішення журі, конкурсна робота може оцінюватися в іншій номінації. 

2. Регламент проведення Конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться з 03.10.2022 р. до 10.12.2022 р. Строк 

подання заявки на участь у Конкурсі та конкурсних матеріалів – не пізніше 

10.12. 2022 р. 

2.2. Оцінювання робіт журі відбуватиметься до 24.12. 2022 р. 

2.3. Підсумки Конкурсу будуть опубліковані на сайті Інституту 

професійної освіти Національної академії педагогічних наук України: 

https://ivet.edu.ua/index.php/labs/ee-res/planeta-it.  

3. Умови участі 

3.1. Для участі в Конкурсі необхідно до 10.12.2022 р.: 

– заповнити заявку у вигляді Google Форми на сайті Інституту 

професійної освіти НАПН України за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0x3QWiaplNduZAEecyLffZa8NM

eUNAIAhni20zmVIlJvhaw/viewform; 

– прикріпити у вигляді окремого Word-файлу до Google Форми, яка 

заповнюється при реєстрації учасника Опис цифрового ресурсу, 

оформлений відповідно до вимог (Додаток 1) Положення про Конкурс 

https://ivet.edu.ua/index.php/labs/ee-res/planeta-it


Планета ІТ; 

– посилання на електронний освітній ресурс, який подається на 

Конкурс має бути внесене до Google Форми, що заповнюється при реєстрації 

учасника. 

4. Загальні вимоги до конкурсних робіт 

4.1. Усі матеріали як результат роботи автора з упровадження 

цифрових технологій у освітній процес професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої та вищої освіти мають бути представлені в цифровому 

форматі. 

4.2. Роботи учасників повинні супроводжуватись описом, що включає 

коротку інструкцію щодо користування цифровим ресурсом (Додаток 1). 

4.3. Матеріали, що не відповідають визначеним вимогам, розглядатися 

не будуть. 

5. Основні підходи до оцінювання робіт 

Педагогічне проєктування електронного освітнього ресурсу має 

відображати інформаційну культуру і багаторівневе образне педагогічне 

мислення проєктувальника. Цілі реалізації електронного освітнього ресурсу, 

його зміст, контрольні тестові завдання і педагогічні коментарі повинні 

відповідати вимогам освітніх стандартів. 

6.  Структурно-функціональна експертиза 

електронного освітнього ресурсу (критерії якості): 

1) новизна ідеї, творчий підхід – оцінюються: оригінальність проєкту, 

глибина ідеї, а також творчий вклад авторів роботи в її реалізацію, 

оригінальність використаних засобів та технологій; 

2) значущість, актуальність, застосовність – оцінюється важливість, 

значущість, затребуваність, можливість широкого застосування конкурсної 

роботи; 

3) інформативність, завершеність – оцінюється, наскільки в роботі 

надано інформації для визначення її актуальності та повноти реалізації 

поставлених перед нею завдань; 



4) візуальне оформлення, стиль – оцінюється якість візуального 

оформлення: загальний візуальний стиль, дизайн елементів оформлення 

роботи, дружність інтерфейсу (за наявності); 

5) якість технічного виконання – оцінюється якість і складність 

технічного виконання і обґрунтованість вибору використаних цифрових 

технологій; 

6) змістовність та повнота опису конкурсної роботи; 

7) використання сучасних засобів для презентації конкурсної роботи; 

8) відповідність змісту наданого матеріалу заявленій темі; 

9) зручність користування цифровим освітнім ресурсом; 

10) застосування «хмарних технологій»; 

11) мовне редагування. 

7. Визначення переможців Конкурсу 

7.1. Персональний склад журі визначається щорічно рішенням Вченої 

ради Інституту професійної освіти НАПН України. Очолює склад журі 

директор Інституту. 

Оцінювання робіт учасників Конкурсу проводиться журі шляхом 

присвоєння балів. Переможці в кожній з номінацій нагороджуються 

дипломами. 

Усі учасники, чиї роботи були допущені на розгляд журі, отримають 

Сертифікат учасника. Персональний Сертифікат учасника Конкурсу буде 

надіслано в електронному вигляді на вказану при реєстрації електронну 

адресу. 

Рішення журі є остаточним і не підлягає спростуванню. 

Із питань участі в Конкурсі звертатися до відповідальної особи за 

проведення Конкурсу – Однорог Галини Володимирівни, доктора філософії, 

наукового співробітника лабораторії електронних навчальних ресурсів 

Інституту професійної освіти НАПН України.  

E-mail: rgv.20.04@gmail.com. 

  



Додаток  

ОПИС ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО РЕСУРСУ 

Опис до електронного освітнього ресурсу повинен містити: 

1) титульний аркуш, на якому вказується назва розробки, заклад, в 

якому здійснено розробку, назва номінації; 

2) анотацію, в якій вказується повна назва електронного освітнього 

ресурсу, автори та його вид (3-4 речення); 

3) відповідність навчальній програмі із зазначенням предмета, 

дисципліни, дотримання Державних стандартів та/чи інших нормативних 

документів; 

4) обґрунтування доцільності розробки даного електронного освітнього 

ресурсу (до 2 с.): 

– актуальність; 

– наявність навчальної літератури з поданої теми в закладах освіти; 

– використання інноваційних педагогічних технологій; 

5) вказати режим доступу до електронного освітнього ресурсу; 

6) настанова для користувача – інструкція з експлуатації електронного 

освітнього ресурсу (до 2 с.); 

7) методичні поради з використання електронного освітнього ресурсу 

під час проведення занять (до 2 с.); 

8) методичні поради з використання електронного освітнього ресурсу 

здобувачами освіти (до 2 с.); 

9) відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь 

(за наявності), учене звання (за наявності), місце роботи, посада, контактні 

телефони, електронна пошта). 

10) посилання на розміщення роботи. 

Загальний обсяг опису до 15 сторінок. 

 


