
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ» 
 

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13 

 

_від 24.04.2014 № 14.1/10-1167   

На № ________від __________ 

Ректорам (директорам) інститутів 

післядипломної педагогічної освіти 

Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу  

веб-сайтів позашкільних  

навчальних закладів у 2014 році 
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 19.03.2014 р.  № 240 

«Про проведення Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних 

закладів у 2014 році» та відповідно до вимог Положення про Всеукраїнський 

конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів (далі – Положення), 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

17 серпня 2012 р. № 922 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 

серпня 2012 p. за № 1473/21785, протягом квітня - травня 2014 року проводиться І 

етап Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів (далі 

– Конкурс). 

Відповідно до п. 1.5. Положення пропонуємо провести Конкурс у трьох 

номінаціях: 

веб-сайт міського позашкільного закладу; 

веб-сайт районного позашкільного закладу; 

веб-сайт обласного позашкільного закладу. 

При визначенні переможців І етапу рекомендуємо користуватись критеріями 

оцінювання, що розроблені журі Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів 

позашкільних навчальних закладів (додаток 1). 

Просимо до 15 вересня 2014 року надіслати конкурсні матеріали (п. 2.6 – 

Положення) трьох переможців І етапу у зазначених номінаціях та інформацію за 

формою згідно з додатком 2 на електронну адресу Конкурсу: konkurs@iitzo.gov.ua.  

Додаткова інформація за тел. (044)245-41-94, (063)571-14-51, відділ зв’язків 

з громадськістю ІІТЗО (Ковбасинська Альвіна Володимирівна). 

Додатки на 3 арк. 
 

 

Заступник директора                 Ю. І. Завалевський 
 

 

 

Ковбасинська А. В.,  (044)245-41-94 
 

mailto:konkurs@iitzo.gov.ua
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Додаток 1  

до листа Інституту інноваційних  

технологій і змісту освіти   

від __________ № ____________ 

 

Критерії оцінювання Всеукраїнського конкурсу  

веб-сайтів позашкільних навчальних закладів 

Критерії  Максимальна  

кількість балів 

Ергономічність сайту 25 

Оригінальність дизайну 3 

Кольорова гамма 2 

Відповідність зовнішнього вигляду і змісту сайту 4 

Зрозумілість та легкість запам’ятовування  

доменного імені 
2 

Читабельність змістовної частини  4 

Наявність карти сайту 2 

Зручність навігації 4 

Пошукові функції 4 

Контент 55 

Наявність навчальних та методичних  матеріалів, їх 

практичне значення для педагогів 

9 

Інформаційність навчальних, науково-дослідницьких 

та виховних заходів  

7 

Наявність  ілюстративних та мультимедійних 

матеріалів (фото, відео, тощо) 

6 

Висвітлення досягнень закладу, педагогів, вихованців 4 

Грамотність викладеного матеріалу 3 

Наявність електронної бібліотеки закладу  3 

Наявність повної інформації про заклад: - 

- загальна інформація (історія, структура,  

спрямування, цілі, завдання) 

8 

- керівництво та педагогічний колектив 3 

- учнівський контингент 3 

- структура закладу 3 

- розпорядок роботи закладу, розклад роботи гуртків 3 

- наявність контактної інформації  

(адреса, телефон, e-mail, карта проїзду)  

3 
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Інтерактивність 9 

Наявність форуму 1 

Наявність форми зворотнього зв’язку 2 

Наявність он-лайн консультації  1 

Частота (терміни) оновлення матеріалу  3 

Наявність посилань на офіційні сайти державних 

органів управління освіти та інші тематичні сайти 

1 

Наявність реєстрації закладу в соціальних мережах 

(vk.com, twitter.com, facebook.com.ua тощо) 

1 

Технічні показники 11 

Швидкість завантаження сайту 1 

Наявність реєстрації в найбільших  

пошукових системах 

2 

Можливість вибору мови 1 

Наявність навігаційної стежки (показує 

місцезнаходження користувача на сайті) 

1 

Можливість перегляду вмісту сайту без завантаження 

додаткового програмного забезпечення 

1 

Публічність статистики 1 

Популярність сайту: 

- за місяць 

- за рік 

2 

Сумісність з популярними Інтернет-браузерами (Opera, 

Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) 

2 

Всього 100 
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Додаток 2  

до листа Інституту інноваційних  

технологій і змісту освіти   

від __________№_____________ 

 

Інформація про підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу 

веб-сайтів позашкільних навчальних закладів у 2013 році 

 

Номінація Кількість 

учасників 

І етапу 

Повна назва закладу – 

переможця, адреса сайту 

Веб-сайт 

міського 

позашкільного 

закладу 

  

Веб-сайт 

районного 

позашкільного 

закладу 

  

Веб-сайт 

обласного 

позашкільного 

закладу 

  

Всього:  

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові відповідального 

за проведення конкурсу 

Посада Контактний телефон, 

e-mail 

 

 

 

Директор 

 


