
Методичні рекомендації 
щодо проведення  конкурсу методичних розробок педагогічних працівників 
навчальних закладів м. Києва у 2016-2017 навчальному році з формування 

культури гендеру в навчально-виховному середовищі 

І. Загальні положення  

1.1. Конкурс методичних розробок педагогічних працівників навчальних закладів 
м. Києва у 2016-2017 навчальному році з формування культури гендеру в 
навчально-виховному середовищі (надалі – Конкурс) проводить Департамент 
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) разом зі Національною радою жінок 
України. 

1.2. Конкурс проводиться з метою виховання в учнів гендерної рівності, 
підвищення ролі педагога як ініціатора та керівника формування компонентів 
гендерної соціалізації, підтримки та популяризації  творчих напрацювань  
педагогічних працівників,  спрямованих на гендерну соціалізацію дітей та молоді 
як складову навчально-виховного процесу.   

1.3. Основними завданнями Конкурсу є: 

• розуміння педагогічною громадськістю необхідності  інтеграції гендерної 
теорії  та практики у зміст сучасної освіти на засадах диференційованого 
підходу; 

• створення збалансованого гендерного середовища для соціалізації сучасного 
школяра (учня), закладання основ соціальних ролей для майбутнього життя; 

• формування високих  морально-етичних якостей підростаючого покоління, 
здатного до свідомого вибору та самореалізації, підвищення гендерної 
культури;  

• поширення кращого педагогічного досвіду щодо гендерної соціалізації. 

ІІ. Учасники Конкурсу, умови та терміни його проведення 

2.1. Учасниками Конкурсу є педагогічні працівники навчальних закладів міста 
Києва (надалі - учасники). 

2.2. Конкурс проводиться на добровільних засадах. 

2.3. Учасники Конкурсу подають матеріали  для однієї з чотирьох вікових 
категорій: 

• для учнів 1 – 4 класів; 
• для учнів 5 – 9 класів; 
• для учнів 10, 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів; 
• для учнів 10, 11 класів професійно-технічних навчальних закладів.   



2.4. Конкурс проводиться з 12 грудня 2016 року по 08 лютого 2017 року. 

2.5. Науково-методичні центри управлінь освіти районних в місті Києві державних 
адміністрацій подають заявку (додаток) та матеріали до 01.02.2017 р. за адресою: 
місто Київ, пр. П. Тичини, 17, Інститут післядипломної педагогічної освіти,  
кабінет 221. 

ІІІ. Вимоги до оформлення матеріалів, що подаються на Конкурс 

3.1. Для участі у Конкурсі учасники подають програми з питань гендерної освіти, 
конспекти уроків, методичні розробки виховних заходів, презентації колективних 
творчих справ, проектів, акцій тощо. 

3.2. При оцінюванні методичних матеріалів увага приділятиметься розкриттю 
актуальності гендерного компонента в навчально-виховному процесі; вмінню 
виділяти проблеми, які постали перед сучасною школою у контексті гендерного 
виховання (актуальність, оригінальність, новизна, технологічність, грамотність).  

ІV. Організаційний комітет та журі Конкурсу 

4.1. Для організації та проведення Конкурсу утворюються організаційний комітет 
та журі.  

4.2. Склад організаційного комітету та журі затверджується наказом Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).  

4.3. Журі: 
• здійснює експертне оцінювання матеріалів, поданих на Конкурс;  
• визначає переможців; 
• забезпечує об'єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів. 

V. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

5.1. Після розгляду матеріалів, поданих на Конкурс, журі визначає чотирьох 
переможців по одному для кожної вікової категорі. 

 5.2. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та цінними подарунками.  

VІ. Фінансування Конкурсу 
Проведення Конкурсу фінансується за рахунок спонсорських коштів.  
         
 
 
 



Додаток  
 

 
Заявка 

 
на участь педагогічних працівників ___________________________ району 

у Конкурсі методичних розробок педагогічних працівників навчальних закладів 
м. Києва у 2016-2017 навчальному році з формування культури гендеру в 

навчально-виховному середовищі 
 

№ 
з/п ПІБ Посада, 

фах 
Навчальни

й заклад 

Контактн
і дані: 

телефон,  
е-mail 

Вчителі, які 
викладають 

       учням 1 – 4 класів  
 

     учням 5 – 9 класів  
 

     учням 10 – 11 класів 
ЗНЗ  

    
 учням 10 – 11 класів 

ПТНЗ  
 

 

 

 

 
Начальник управління освіти районної 
 в місті Києві державної адміністрації                                                          
 (прізвище, підпис) 
 

ПІБ, телефон виконавця 

 
 


	Заявка

