
   
 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ПЕРШИЙ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС КРАЩИХ 

ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

 

в рамках Європейського року освіти дорослих 

 

І. Загальні положення 

1.1. Цим Положенням встановлюється порядок проведення 

загальноукраїнського конкурсу кращих проектів у сфері освіти дорослих 

(далі – Конкурс) та визначення його переможців. 

1.2. Конкурс проводиться з метою розвитку і популяризації освіти 

дорослих в Україні. 

1.3. Співорганізаторами Конкурсу є Громадська спілка «Українська 

асоціація освіти дорослих» та представництво DVV International в Україні 

(далі – Організатор).  

1.4. Учасниками Конкурсу є провайдери освіти дорослих в Україні, у 

тому числі усі зацікавлені державні та недержавні установи, які працюють у 

сфері освіти дорослих, які в порядку, визначеному цим Положенням, подали 

заявки на участь у Конкурсі (далі – учасники).  

1.5. Основна мета і завдання Конкурсу:  

- сприяння розвитку і популяризації освіти дорослих в Україні;  

- стимулювання професійної взаємодії провайдерів освіти дорослих; 

- об’єднання зусиль, вироблення спільного бачення, накопичення 

досвіду і поширення кращих практик та корисних ініціатив, спрямованих на 

формування суспільства, що навчається впродовж життя. 

1.6. Порядок і термін проведення Конкурсу. 

1) На Конкурс не приймаються роботи, які є плагіатом інших робіт. 

2) На Конкурс допускаються тільки оригінальні освітні проекти, які 

ще не друкувалися або не розміщувалися на веб-ресурсах.  

3) До участі у конкурсі приймаються освітні проекти, які були 

повністю реалізовані у період з 1 січня 2016 року до 1 липня 2017 року. Усі 

заходи, час проведення яких виходить за межі вказаного періоду, не будуть 

розглядатися конкурсною комісією. 

4) Для участі в Конкурсі необхідно до 1 вересня 2017 року подати 

конкурсні роботи відповідно до вимог, визначених цим Положенням. 

5) Конкурсні роботи приймаються у форматі MS PowerPoint на 



   
електронну адресу uaea@uaod.org.ua з приміткою «Конкурс проектів».  

6) Вимоги до оформлення конкурсної роботи: 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 Назва проекту.  

 Відомості про організацію (назва, контактна інформація, керівник 

організації). 

 Виконавці проекту. 

 Партнери та спонсори проекту (якщо є). 

 Цільова аудиторія (кому саме надається освітня послуга).  

 Географічна територія, на яку поширюється діяльність проекту. 

 Терміни реалізації проекту.  

ІІ. ОПИС ПРОЕКТУ 

 Основна мета та завдання проекту. 

 Перелік заходів, що були проведені в рамках реалізації проекту. 

 Основні результати реалізації проекту. 

 Вплив проекту на розвиток місцевої громади (цільову групу). 

 Проблеми, що виникли під час реалізації проекту. 

 Перспективи розвитку проекту. 

7) Підведення підсумків та оприлюднення результатів Конкурсу 

відбудеться 1 жовтня 2017 року. 

  

1.7. Номінації Конкурсу (далі – номінації): 

 кращий освітній проект з активізації місцевих громад; 

 кращий освітній проект для осіб поважного віку;  

 кращий освітній проект для ВПО та інших вразливих груп 

населення. 

 

ІІ. Проведення Конкурсу 

2.1. Організатор:  

1) забезпечує організацію і проведення Конкурсу відповідно до цього 

Положення; 

2) для проведення Конкурсу утворює конкурсну комісію, строк 

повноважень якої завершується після підбиття підсумків Конкурсу та 

проведення нагородження переможців. 

До складу конкурсної комісії входять: голова, заступник голови, 
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секретар та члени комісії (представники Української асоціації освіти 

дорослих і DVV International в Україні, а також незалежні експерти, 
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3) здійснює координацію діяльності конкурсної комісії та сприяє її 

роботі; 

4) визначає тематику Конкурсу;  

5) приймає рішення про оголошення Конкурсу; 

6) розробляє форму заявки учасника Конкурсу та розміщує її на 

своєму офіційному веб-сайті; 

7) забезпечує організацію проведення інформаційно-

роз’яснювальних заходів з метою популяризації Конкурсу; 

8) проводить реєстрацію заявок учасників Конкурсу, здійснює їх 

перевірку на відповідність встановленій формі і передає конкурсній комісії 

для здійснення оцінювання; 

9) ознайомлюється у разі потреби з результатами реалізації практик 

учасників Конкурсу з виїздом на місце їх запровадження;  

10) визначає переможців Конкурсу на підставі пропозицій 

конкурсної комісії та проводить їх нагородження. 

 

2.2. Конкурсна комісія: 

1) дотримується принципів справедливості, неупередженості та 

професіоналізму; 

2) проводить оцінювання практик та корисних ініціатив, поданих 

учасниками Конкурсу, відповідно до критеріїв, визначених розділом ІІІ цього 

Положення; 

3) вносить пропозиції щодо визначення переможців Конкурсу 

відповідно до цього Положення;  

4) вносить пропозиції щодо відзначення учасників Конкурсу 

спеціальними відзнаками. 

 

2.3. Переможці Конкурсу визначаються за рішенням конкурсної 

комісії, яке приймається більшістю її голосів.  

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на 

ньому присутні більше як 2/3 її складу. 

Рішення конкурсної комісії фіксується у протоколі засідання, який 

підписується головуючим на засіданні та секретарем. Протокол не пізніше 



   
ніж на третій день після його складання надається Організатору.  

2.4. Рішення про визначення переможців Конкурсу приймається 

Організатором на підставі пропозицій конкурсної комісії та оформлюється 

відповідним наказом Організатора. 

2.5. Нагородження переможців Конкурсу проводиться відповідно до 

розділу IV цього Положення. 

 

ІІІ. Критерії визначення переможців Конкурсу 

3.1. Переможці Конкурсу визначаються відповідно до критеріїв:  

 актуальність ініціативи; 

 інноваційність ідеї, покладеної в основу проекту; 

 соціальна значимість для регіону та цільової групи; 

 відповідність проведених заходів зазначеній меті й завданням 

проекту; 

 ефективність і дієвість інструментарію, використаного під час 

реалізації проекту; 

 сталість проекту; 

 можливість узагальнення та поширення досвіду реалізації 

проекту.  

3.2. За кожним критерієм виставляються бали від 1 до 5. Максимально 

можлива кількість балів – 30.  

3.3. Визначення переможців Конкурсу відбувається за кожною 

номінацією окремо на основі значення загальної кількості балів учасників. 

Переможцям Конкурсу присуджуються перші, другі та треті місця.  

 

IV. Нагородження переможців Конкурсу 

4.1. Усі учасники Конкурсу отримують сертифікати участі. 

4.2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами: 

за І місце у Конкурсі – диплом І ступеня, а також спеціальну 

нагороду УАОД (виріб ручної роботи партнерської організації); 

за ІІ місце у Конкурсі – диплом ІІ ступеня; 

за ІІІ місце у Конкурсі – диплом ІІІ ступеня. 

4.3. Нагородження учасників здійснюється Організатором. 

4.4. Інформація про результати Конкурсу розміщується на офіційному 

веб-сайті Організатора. 


