
  

 

  

Кафедра інформатики і кібернетики Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького оголошує конкурс відеороликів, 

приурочений до Дня Вчителя і присвячений професії 

Вчителя Інформатики. 

До участі у конкурсі запрошуємо команди у складі 

вчителів інформатики і учнів 5-12 класів загальноосвітніх 

шкіл.  

Пропонуємо вам створити короткометражне відео (до 

7 хвилин), яке презентує професію вчителя інформатики. 

Кожна команда подає на розгляд один відеоролик. 

Опубліковані раніше або створені іншими авторами 

роботи до участі у конкурсі не допускаються. 

 

Будуть визначені два головних переможця: 

1. За результатами онлайн-голосування шляхом 

підрахунку відміток «Мені подобається» на youtube.com. 

2. За результатами голосування глядачів під час 

відкритого перегляду в МДПУ ім. Богдана Хмельницького. 

Під час відкритого перегляду в МДПУ ім. Богдана 

Хмельницького роботи будуть оцінені за критеріями: 

• відповідність тематиці і умовам конкурсу, 

• творчий підхід, 

• глибина розкриття теми, 

• інноваційність рішення. 

 

Кожен з двох головних переможців отримає приз – 

Екшен–камеру. 

 

Інші учасники отримають дипломи та заохочувальні 

призи. 
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Наші контакти: 
 
вул. Гетьманська 20, 36 ауд. 
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infkib@mdpu.org.ua 
 
http://inf.mdpu.org.ua 



 

 

  

СТОР. 2 КОНКУРС ВІДЕОРОЛИКІВ ДО ДНЯ ВЧИТЕЛЯ 

1-й крок: відзняти та змонтувати відео у будь-якому відео-

редакторі і форматі на тему «Професія учителя інформатики» 

тривалістю до 7 хвилин. Обов’язково зазначити, що ви берете 

участь у конкурсі від кафедри інформатики і кібернетики 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького. 

2-й крок: завантажити відео на youtube.com до 8 жовтня 

23:55. 

3-й крок: Оформити заявку на участь у конкурсі за адресою  

https://goo.gl/onYK3n до 8 жовтня 23:55.  

4-й крок: запросити друзів та знайомих поставити «Мені 

подобається» під вашим відео на youtube.com. Голосування 

відбуватиметься до 15 жовтня 23:55. 

5-й крок: отримати 18-19 жовтня повідомлення про результати 

конкурсу і запрошення на церемонію вручення призів.  

Переможців буде оголошено на сайті університету та кафедри,  а 

також повідомлено електронним листом та телефонним дзвінком. 

6-й крок: 20 жовтня взяти участь у відкритому перегляді відео-

роликів та визначенні другого переможця і церемонії вручення 

призів у МДПУ ім. Б. хмельницького.  

Нагородження переможців відбудеться 20 жовтня за адресою 

м. Мелітополь, вул. Гетьманська 20, 36 ауд.  

У випадку відсутності учасника на урочистій церемонії приз буде 

доставлено за адресою, зазначеною у заявці на участь у конкурсі. 

Умови участі у конкурсі 

"Інформація, на 

відміну від ресурсів, 

задумана, щоб нею 

ділилися ". 

                                    

Роберт Кіосакі Вимоги до відеороликів 

Відеоролик має містити: 

1. Заставку з назвою ролику. 

2. Вступ, у якому дійові особи повідомляють, що беруть участь 

у конкурсі від кафедри інформатики і кібернетики 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького. 

3. Творче уявлення про професію учителя інформатики, його 

завдання та зміст роботи тощо. 

4. Фінальні титри, у яких зазначити:  

• прізвище, ім’я та по-батькові учителя, який керує 

розробкою відео; 

• прізвища й імена учнів (або учня) із зазначенням номеру 

класу; 

• назву школи. 

https://goo.gl/onYK3n


 

 

СТОР. 3 КОНКУРС ВІДЕОРОЛИКІВ ДО ДНЯ ВЧИТЕЛЯ   

11 вересня початок конкурсу 

8 жовтня о 23.55 кінцевий термін завантаження відео 

до 15 жовтня голосування за відео 

16-17 жовтня підведення підсумків 

18-19 жовтня оголошення переможців  

20 жовтня відкритий перегляд роликів 

голосування 

церемонія нагородження 

 

 

Важливі дати 

 

ЖОВТЕНЬ 2017 
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Про кафедру 
Кафедра інформатики і кібернетики Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького має більше 30 років досвіду професійної 

підготовки учителів інформатики та 20 років професійної 

підготовки програмістів. 

Сьогодні на кафедрі здійснюється підготовка за трьома 

спеціальностями: 

• 122 Комп’ютерні науки (бакалаврат, магістратура) – 

кваліфікація інженер-програміст; 

• 014 Середня освіта. Інформатика (бакалаврат, 

магістратура) – кваліфікація учитель інформатики; 

• 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) 

(бакалаврат) – кваліфікація інженер-програміст, викладач 

комп’ютерних технологій. 

Спеціалісти кафедри пропонують такі послуги: 

 розробка дистанційних курсів, програми підготовки тьюторів, 

 розробка поліграфічної продукції, веб-сайтів, програмного забезпечення, 

 навчання роботі з персональним комп’ютером, програмним 

забезпеченням, Інтернет технологіями, 

 створення презентацій, макетування книг, брошур, збірок, методичних 

рекомендацій, 

 консультування з комп’ютерної безпеки, 

 установка, налаштування операційних систем та програмного 

забезпечення ПК, 

 консультування з підготовки та публікації наукових та науково-методичних 

праць (статті, методичні рекомендації, монографії, підручники та інші наукові та 

кваліфікаційні роботи). 
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