
ПОЛОЖЕННЯ 
про Всеукраїнський конкурс 

«ОСВІТНІЙ ОСКАР — 2017» 

1. Загальні положення
1.1. Конкурс проводиться з 01 червня 2017 року по 30 січня 2018 року.
1.2. Участь у Конкурсі відкрита для всіх.
1.3. Найкращі матеріали буде опубліковано на шпальтах профільних видань, авторів-пермож-
ців — нагороджено дипломами й цінними подарунками у кожній номінації, решту учасників
—грамотами.
2. Мета:
• знайти й поширити найкращий інноваційний досвід останніх років у системі освіти України,
що відповідає сучасним реаліям, зокрема Концепції Нової української школи;
• відзначити обдарованих дітей та педагогів на державному рівні, піднести імідж освітян.

3. Етапи проведення конкурсу
Конкурс проводиться в 3 етапи:
етап 1 — приймання робіт: із 01 червня 2017 року по 01 листопада 2017 року;
етап 2 — визначення переможців та письмове запрошення на церемонію нагородження (гру-
день 2017 року);
етап 3 — церемонія нагородження в м. Києві (січень 2018 року);
Увага! Інформація про переможців не розголошується публічно до церемонії нагородження.
4. Вимоги до конкурсних матеріалів
4.1. Усі конкурсанти подають роботи в довільній формі й у будь-якому зручному форматі.
4.2. Педагогічний досвід, викладений у роботах, має стосуватися надбань останніх років.
4.3. Обсяг поданих матеріалів не обмежується. Бажано додавати електронні варіанти матеріалів 
для можливого друку на e-mail: оscar@osvitaua.com.
4.4. До матеріалів обов’язково має бути додано заявку встановленого зразка, заповнену 
учасником власноруч. Заявку на колективні номінації заповнює посадова особа відповідного 
закладу.
5. Визначення та нагородження переможців
5.1. Результати Конкурсу оцінюватиме компетентне журі.
5.2. Учасники, які посядуть перші місця, будуть нагороджені спеціальними дипломами та цінними 
подарунками.
5.3. Інші учасники будуть нагороджені грамотами.
5.4. Після завершення Конкурсу організатори направляють листи-подяки до департаментів 
та управлінь освіти з інформацією щодо підсумків Конкурсу.
5.5. Церемонія нагородження переможців Конкурсу відбудеться в січні 2018 року в м. Києві.
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6. Фінансування Конкурсу
Фінансування заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням Конкурсу, здійснюється
за рахунок його організаторів, внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел, що не супе-
речить чинному законодавству.
7. Особливі умови
Організаційний внесок у розмірі 400 грн для індивідуальних і 600 грн для колективних авторів
(реквізити й рахунок буде надіслано після отримання заяви-анкети) сплачують учасники кон-
курсу, які не є передплатниками видань «Шкільного світу». Передплатники видань «Шкільного
світу» на 12 місяців* беруть участь у конкурсі безкоштовно.
*За умови передплати наступних індексів: 99807 Шкільний світ. Мегакомплект; 35266 Шкільний світ.
Класичний комплект; 68807 Дитячий садок. Мегакомплект; 91799 Психолог. Мегакомплект; 89369 Проф-
техосвіта. Мегакомплект.

8. Номінації конкурсу:
Учень — 2017.
Учитель — 2017.
Учитель початкової школи — 2017.
Керівник — 2017 (управління/відділу/департаменту освіти).
Керівник методичного кабінету/центру — 2017.
Методист —2017 (обласного/районного/міського рівня).
Директор позашкільного навчального закладу — 2017.
Директор школи — 2017.
Заступник директора — 2017.
Шкільний психолог — 2017.
Дефектолог — 2017.
Бібліотекар — 2017.
Завідувач дитячого садка — 2017.
Майстер виробничого навчання — 2017.
Увага! Матеріали можуть подавати посадові особи, представники батьківської громадськості, 
учителі, шкільні психологи, бібліотекарі, вихователі й логопеди.
Колективні номінації:
Методичний кабінет — 2017 (області/району/міста).
Школа — 2017.
Дошкільний навчальний заклад — 2017.
Позашкільний навчальний заклад — 2017.

Увага! У цій номінації приймаються до розгляду лише колективні матеріали навчального закладу,  
управлінської чи координаційної структури.
9. Прикінцеві положення
9.1. Для передплатників видань «Шкільного світу» матеріали надсилаються разом із копією
квитанції про передплату видань «Шкільного світу» та заявою, заповненою власноруч, на адресу
видавництва: вул. Бастіонна, 15, м. Київ, 01014 ТОВ «Видавнича група «Шкільний світ»
із позначкою «Освітній Оскар — 2017».
9.2. Відповідальна особа — Абушек Юлія: 044-537-32-00, 067-659-38-87,  e-mail: оscar@osvitaua.com
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 ТОВ  ____________________________________ 
(заповнюється редакцією)

ПІБ  ____________________________________ 
Місце роботи  ___________________________  

Посада  _________________________________ 
 Контактний телефон  _____________________
E-mail   _________________________________

ЗАЯВА

Прошу розглянути мої матеріали (твір, рукопис):________________________

__________________________________

 з метою подальшого опублікування у виданнях підприємства  ____________

__________________________________

(заповнюється редакцією)

на паперових та електронних носіях, на веб-ресурсах (по можливості), тиражування на паперових та елек-
тронних носіях, дисках тощо та продажу видань. Не  заперечую  проти  передачі  моїх  матеріалів  (твір,  
рукопис)  іншим  видавцям  для подальшого тиражування на паперових та електронних носіях, дисках і т. д. 
і продажу. Гарантую, що права на ці матеріали (твір, рукопис), визначені Законом України «Про авторські та 
суміжні права», належать мені і їх не було передано іншим фізичним та юридичним особам. Надаю редакції 
право під час підготовки до друку доопрацьовувати, редагувати, перекладати, скорочувати, доповнювати 
надані матеріали (твір, рукопис), змінювати їх назви (заголовки та підзаголовки). У разі виникнення супере-
чок щодо авторського права на матеріали (твір, рукопис) зобов’язуюся 
їх самостійно врегулювати, відповідно до законодавства України. Публікацію прошу здійснити на благодій-
них засадах. Автор повідомлений про те, що матеріали (твір, рукопис) не рецензуються та не повертаються. 
За згодою сторін узяті до друку матеріали (твір, рукопис) після закінчення річного строку зберігання під-
лягають знищенню. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» винятково з метою і в 
рамках виконання вимог законодавства про авторські та суміжні права, податкового законодавства надаю 
підприємству згоду на обробку та використання моїх персональних даних: паспортних даних, ідентифікацій-
ного коду тощо.
Примітка. Перелік електронних матеріалів, що передаються у користування для розповсюдження:

__________________________________

__________________________________

Поштова  адреса  та  ін декс __________

Паспорт серія__________№__________, виданий _______________________

«__________»_______________ __________ р.  Ідентифікаційний код  ______

Автор ______________________________   _______________________________    _________________________
                                          (ПІБ)                                                         (дата)                                                      (підпис)

Заява заповнюється власноруч.

__________________________________

Оголошення для авторів!
Відтепер авторський примірник Ви будете отримувати поштою на адресу, вказану у Вашій заяві.




