
Положення про конкурс проектів «Громада і місто»  
 

 

Робоча група проекту «Громада і місто» оголошує про проведення 

традиційного Конкурсу магістерських робіт розвитку міста та громади 

серед магістрантів ТНПУ імені В. Гнатюка 2015 року випуску за 25 

спеціальностями з оголошених на конкурс напрямків Української  Хартії 

вільної людини. 

 

I.  Організатори конкурсу 

 

Робоча група проекту «Громада і місто»: Ігор Ковалик, виконавчий директор 

ГО «Гуртом!», Дмитро Вакуленко, к.т.н., голова ради МО «Гармонія-М», 

викладачі кафедри інформатики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені В. Гнатюка.  

 

II. Мета конкурсу 

 

Відповідно до 10 новел Української  Хартії вільної людини (усіх 

загалом чи кожної зокрема), як основних світоглядних цінностей українського 

суспільства, створити власний варіант методологічного забезпечення вказаних 

тем новел Хартії та мульти - медіа супровід для практичного використання з 

просвітницькою і навчальною ціллю в освітніх закладах,а також на публічних 

громадських заходах для спільнот та громад, як Заходу, так і Сходу України.  

ІІІ.    Завдання конкурсу:  

Майбутнім педагогам, застосовуючи знання надані в університеті та 

пройшовши тренінг (16 - 19.02.15р.), через інноваційне бачення Української 

Хартії вільної людини: 

 розробити методичні рекомендації з мультимедійним забезпеченням 

створеного проекту 

 розкрити концептуально напрацьовану методику  проекту згідно 

обраної новели Хартії в презентації (5-7 хв.) і представити на захисті 

20.02.2015 року. 

 

ІV.   Тематика робіт: «Живімо за Українською Хартією вільної людини» 

 

V.    Цільова аудиторія 

Учні  різних вікових груп, а також студенти, місцеві громадяни, 

переселенці з зони АТО. 

 



VI. Напрямки реалізації проектів 

1. У навчальному процесі на виховних уроках (заходах) в 

загальноосвітніх закладах. 

2.Для просвітницької роботи серед дітей - переселенців з зони АТО та 

прифронтових територіях. 

3.У навчальних закладах в громадах українців, які проживають за 

кордоном. 

4.В громадах міст, селищ, сіл. 

VII. Засоби популяризації проектів 

1. Публікація в Посібнику «Методологія викладання Української Хартії 

вільної людини з мультимедійним супроводом». 

2. Публікації на веб-порталі для зберігання та використання розроблених 

магістрантами медіа-ресурсів проекту, акумуляції та обговоренні 

результатів впровадження. 

3. Презентація 10 кращих медіа продуктів на науково-практичній 

Конференції «Живімо за Українською  Хартією вільної людини» 15-

16.04.2015 року. 

4. Будуть запропоновані до впровадження управлінням освіти обласних 

центрів та міст для імплементації в навчальний процес та позакласну 

роботу в навчальних закладах України і за кордоном. 

5. Буде запрезентовано в пілотних школах міста. 

6. Будуть запропоновані до впровадження місцевим громадам. 

  

VIII. Хто може брати участь 

 

Конкурс проводиться серед магістрантів ТНПУ імені В. Гнатюка 2015 

року випуску за 25 спеціальностями з оголошених на конкурс напрямків. 

 

X.    Процедура подачі аплікаційних заявок 

Заявки формуються викладачами ( тренерами) кафедри інформатики 

та розглядатимуться на презентаціях учасниками незалежної конкурсної 

комісії, координатори проекту «Громада і місто» у тижневий термін у 

письмовому вигляді (чи по телефону) інформують заявників про 

результати засідання комісії. При необхідності експертний комітет готує 

список додаткових питань. 

 

XI.    Необхідні документи, які наявність яких необхідна при подачі 

заявки на конкурс 



 

 Залікова книжка або студентський квиток.  

 

 

XII.    Тривалість реалізації проектів в залежності від специфіки проекту 

 Якщо типовий урок в школі - 45 хв. - 1 год. 

 Якщо нетиповий проект – за розрахунками конкурсанта, але в межах 

реалій. 

 

 

XIII.   Терміни проведення конкурсу 

 

Старт Конкурсу -20 лютого 2015 року.  

Результати конкурсу будуть оголошені не пізніше 27 лютого 2015 

року. 

До розгляду приймаються тільки ті заявки, які відповідають усім 

необхідним вимогам (Технічні вимоги додаються). Заявки, які були 

подані пізніше зазначеної дати, розглядатися на конкурсі не будуть.  

 

 

XIV. Критерії оцінювання проекту 

 

 

№ 

п\п 

Назва критерію Кількість балів 

від....до / 

Примітки 

1.  Чи відповідає проект темі 

конкурсу, основним 

принципам Хартії вільної 

людини 

Так чи ні  

2.  Наскільки чітко 

сформульована мета проекту 

0-1  

3.  Чи відповідають поставлені 

завдання меті проекту 

0-1  

4.  Наскільки заплановані 

результати є суттєвими для 

розв’язання проблеми, яка 

поставлена в проекті 

0-2  

5.  Ступінь готовності проекту 0-2  

6.  Інноваційність 0-3  

7.  Спроможність авторів 

реалізувати проект 

0-2  

8.  Наявність партнерів проекту 0-2  



9.  Соціальна значущість 0-1  

10.  Покращення взаємовідносин 

всередині громади 

  

11.  Естетична та емоційна 

привабливість проекту 

0-1  

12.  Використання різноманітності 

технологічних можливостей 

0-3  

13.  Інтерактивність (задіяність 

аудиторії) 

0-2  

14.  Роль особистості авторів 0-2  

15.  Можливості використання 

проекту для спільнот інших 

держав (за кордоном) 

0-2  

16.  Інша обґрунтована перевага  0-2  

 

 

 

XV.  Оголошення переможців конкурсу 

 

До 27 лютого 2015 року члени конкурсного журі надають 

результати свого оцінювання координаторам конкурсу Д.Вакуленку і 

І.Ковалику для узагальнення оцінок. 

 

До 27 лютого члени конкурсного журі проводять засідання для 

прийняття остаточного рішення щодо переможців Конкурсу. 

 

 

Оголошення результатів здійснюється на завершенні засідання 

шляхом оповіщення переможців через листи, Інтернет та засоби масової 

інформації. 

 

Три призові  винагороди від 200 до 500 гривень. 

 

XVI.   Куди і як направляти опис проекту на конкурс 

 

Проектна заявка та супроводжувальні документи (Додатки) повинні бути 

надані викладачам, а потім членам конкурсного журі до початку презентації 

20.02.2015 року. 


