
 



ПРОТОКОЛ №3 

засідання комісії конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2020» 

27 березня 2020 року         м. Київ 

Присутні: Ничкало Н.Г., доктор педагогічних наук, професор, академік-

секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії 

педагогічних наук України; Радкевич В.О., доктор педагогічних наук, професор, 

директор Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних 

наук України; ІщенкоТ.Д., кандидат педагогічних наук, професор, директор 

Науково-методичного центру вищої фахової та передвищої освіти; Дудник Т.П., 

заступник директора з навчальної роботи Науково-методичного центру вищої 

фахової та передвищої освіти; методисти Науково-методичного центру вищої 

фахової та передвищої освіти. 

 

Голова: Кремень В.Г., доктор філософських наук, професор, президент 

Національної академії педагогічних наук України 

 

Секретар: Лихогод Н.Г., завідувачка лабораторії педагогічних інновацій 

Науково-методичного центру вищої фахової та передвищої освіти 

 

Порядок денний: 

1. Про заключний етап конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2020» 

Доповідає Лихогод Н.Г. 

2. Представлення творчих конкурсних робіт за номінаціями. 

Доповідають Шевченко В.І., Борхаленко Ю.О.,Синявська Н.І., Деркач Н.Є., 

Вишневська О.В., Трісунова Т.В., Кураченко Г.М., Маринич Ю.В., Клименко Н.О., 

Кучеренко Л.Л., Кушніренко В.В., Зібарєва І.Д. 

По першому питанню СЛУХАЛИ: 

Лихогод Н.Г. поінформувала, що конкурс професійної майстерності 

педагогічних працівників технікумів і коледжів «Педагогічний ОСКАР» 

проводиться щорічно на виконання Меморандуму про співпрацю Національної 

академії педагогічних наук України та Науково-методичного центру вищої фахової 

та передвищої освіти. Основна мета проведення конкурсу – виявлення та підтримка 

творчої діяльності педагогів, залучення широкого кола освітян до створення, 

вивчення й поширення сучасних інноваційних освітніх технологій і кращих 

педагогічних практик. 

Конкурс проходив у два етапи: відбірковий – у закладі освіти та заключний – у 

Науково-методичному центрі вищої фахової та передвищої освіти. 

На заключний етап конкурсу представлено 1378 творчих робіт у десяти 

номінаціях із 139 закладів вищої освіти. Усі роботи надійшли вчасно, оформлені 

відповідно до Положення про проведення конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2020». 



По другому питанню СЛУХАЛИ: 

Шевченка В.І., Борхаленка Ю.О., Синявську Н.І., Вишневську О.В., Трісунову 

Т.В., Кураченко Г.М., Маринич Ю.В., Деркач Н.Є., Клименко Н.О., Кучеренко Л.Л., 

Кушніренко В.В., Зібарєву І.Д. – методистів Науково-методичного центру вищої 

фахової та перед вищої освіти, членів експертної групи з оцінювання творчих робіт 

конкурсу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визначити переможців у номінаціях: 

 

ІІІ місце 

Мельник Юлія Василівна – викладач- 

методист, 

Гонзолевський Григорій Григорович 

– викладач Новоушицького коледжу 

Подільського ДАТУ 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ 

МОТИВАЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ 

ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН З 

ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ 

НАВЧАННЯ 

 

 


