
Всеукраїнський конкурс з англійської мови 

Ukraine Close-Up 

Терміни та визначення: 

 
Організатор – Офіційне представництво британського видавництва в Україні «Пірсон 

Ед’юкейшн» 

 
Співорганізатор – Дінтернал Ед’юкейшн, ексклюзивний дистриб’ютор британського 

видавництва Пірсон (Pearson) 

 
Учасник – вчитель англійської мови, який викладає у 5, 6, 7 або 8 класі 

 
Команда – обрана вчителем (на власний розсуд) група учнів 5, 6, 7 або 8 класу, які 

офіційно є учнями вчителя-Учасника Конкурсу згідно шкільної документації 

 
Подарунок – набір комплектів підручників Wider World або Next Move, обраного 

Учасником рівня 

 
Мета конкурсу UKRAINE Close-Up: розширити знання учнів та вчителів про цікаві 

місця України, допомогти учням проявити свої творчі здібності, а також надати 

можливість вчителям обмінятися методичними ідеями з планування та проведення 

країнознавчих уроків англійської мови. 

 
До участі запрошуються учні 5, 6, 7 чи 8 класів (II семестр 2018-2019 навчального року) 

та їхні вчителі англійської мови. Кількість вчителів-учасників з однієї школи не 

обмежена. 

 
Для участі у конкурсі вчителю потрібно: 
- обрати одну команду та запропонувати учням зробити світлини цікавих місць свого 

рідного міста/села; 

- обрати 5 найкращих фотографій,створити урок та скласти план до нього англійської 

з використанням обраних фото (приклади планів уроків доступні на сторінці 

конкурсу 

elt.dinternal.com.ua/ukraine-close-up); 

- заповнити форму учасника та надіслати разом з планом уроку на електронну 

пошту: competition@dinternal.com.ua 

Вимоги до оформлення Конкурсного завдання: 
- плани уроків повинні бути оформлені в текстовому редакторі Word у форматі А4 

(книжкова орієнтація). Текст повинен бути надрукований наступним чином: з 

використанням шрифту Times New Roman (розмір 14) текстового редактора Word, з 

міжрядковим інтервалом 1,5. 

- 5 фотографій, зроблених учнями та обраних для використання на уроці, повинні бути 

надіслані окремо, не в тілі плану уроку. Фотографії повинні мати розширення .jpg/.jpeg. 

Кожну фотографію необхідно підписати наступним чином «Фото 1. Прізвище, ім’я учня». 

В тексті плану уроку необхідно зазначити, яка фотографія використовується в даний 

момент. 

- усі матеріали для участі у конкурсі необхідно надіслати на електронну адресу 

competition@dinternal.com.ua одним листом. Повний перелік документів, які мають бути 

додані до електронного листа: 

o аплікаційна форма Учасника Конкурсу 

o план уроку 
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o Фото 1 

o Фото 2 

o Фото 3 

o Фото 4 

o Фото 5 
 
 
Ми оберемо переможців по одному з кожної області, представники якої візьмуть участь у 

конкурсі. Кожен з переможців отримає набір підручників Wider World або Next Move на 

вибір для команди, яка брала участь у конкурсі. 

 
1.УЧАСНИКИ К ОНКУРСУ  

 

1.1. У Конкурсі можуть брати участь: вчителі, які викладають у 5 ,  6, 7 чи 8 класі. 

 
1.2. Учасниками Конкурсу не визнаються та не мають права брати в ньому участь: 

 
1.2.1. працівники та представники компанії-Організатора або Співорганізатора; 

 
1.2.2. чоловік або дружина та найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати) осіб, 

перелічених у п. 1.2.1 цих Правил; 

 
1.2.3. особи, які не виконали умови участі у Конкурсі, порушили ці Правила та/або були 

дискваліфіковані Організатором Конкурсу. 

 
1.3. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі у Конкурсі, в тому 

числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, є підставою для дискваліфікації Учасника 

та виключення його з Учасників Конкурсу. 

 
2.УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖ ЦІВ КОНКУРСУ  

 

2.1. Після закінчення Конкурсу 20 травня 2019 року серед всіх Учасників 

Конкурсу будуть визначені переможців Конкурсу (по одному з кожної області), 

кожен з яких отримає Подарунок Конкурсу. 

 
2.2. Критерії оцінювання планів уроку: 

- креативний підхід учнів та оригінальність фотографій, використаних у плані уроку; 

- підхід вчителя до використання наочності на уроці; 

- структурованість та методична цілісність плану уроку. 

 
2.3. Інформування Переможця Конкурсу про обрання його переможцем буде 

здійснюватись шляхом надсилання листа на вказану у формі учасника електронну пошту. 

 
3.ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ К ОНКУРСУ  

 

3.1. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється за допомогою 

анонсування Конкурсу та розміщення тексту Правил на Веб-сторінці за адресою 

elt.dinternal.com.ua/Ukraine-close-up 

 
3.2. Беручи участь у Конкурсі, Учасник таким чином автоматично дає свою згоду на 

розповсюдження на нього цих Правил як обов’язкових та з умовами яких Учасник 

погоджується без будь-яких зауважень та застережень. 



4.УМОВИ ОТРИМА ННЯ ПОДАРУНК ІВ  
 

4.1. Після оголошення переможців для отримання Подарунків Конкурсу Переможцям 

необхідно протягом 5-ти робочих днів надіслати відскановану копію або фото розгортки 

класного журналу зі списком своєї Команди. Відмова від надання вищезазначеної 

інформації та/або надання її пізніше вказаного терміну позбавляє таких 

Переможців/Учасників права на отримання Подарунків Конкурсу. 

 
4.2. Подарунки надсилаються Переможцям одним із нижчезазначених способів: 

 
- відправка Новою поштою; 

 
- доставка представником Організатора або Співорганізатора. 

 
4.3. У випадку, якщо Учасник Конкурсу, визначений Переможцем згідно п.2.2 Правил, 

відмовляється від Подарунку Конкурсу, або втрачає право на отримання Подарунку, 

відповідно до цих Правил, то Організатор розпоряджається таким Подарунком Конкурсу 

на власний розсуд. 

 
5.ПЕРСОНАЛЬ НІ ДАНІ  

 

5.1. Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на 

безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Конкурсу з 

маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне 

законодавство України, зокрема, на: безоплатне використання імені, прізвища, 

зображення Учасника, матеріалів, надісланих для участі у Конкурсі з 

рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. права публікації вищезазначених матеріалів в 

засобах масової інформації, мережі Інтернет, будь-яких друкованих, аудіо- та 

відеоматеріалах, інтерв’ю, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься 

Організатором/Співорганізатором Конкурсу. Надання такої згоди розглядається у 

розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 
5.2. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник Конкурсу підтверджує, що він 

ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що 

Організатор/Співорганізатор Конкурсу звільнений від зобов'язання направляти Учаснику 

Конкурсу письмове повідомлення про права, мету збору даних. 

 
5.3. Погоджуючись з даними Правилами Конкурсу, Учасник Конкурсу дає свою згоду 

отримувати інформацію, пов'язану з діяльністю Організатора Конкурсу за електронною 

адресою, з якої Учасником Конкурсу Організатору було направлено свої дані. Замовник 

має право направляти Учаснику будь-яку інформацію особистим повідомленням без 

попередньої домовленості з Учасником, засобами електронного зв’язку. 

 
5.4. Обробка персональних даних здійснюється Організатором/Співорганізатором 

Конкурсу самостійно та не може бути передана іншим фізичним або юридичним особам з 

метою збереження конфіденційності. 

 
5.5. Беручи участь у Конкурсі, Учасник підтверджує отримання згоди учнів та їх 

батьків/опікунів на використання всіх матеріалів, надісланих Організатору для участі у 

конкурсі. 



6.ІНШІ УМОВИ  
 

6.1. Подарунки Конкурсу не видаються в грошовому еквіваленті або у формі інших благ, 

не передбачених цими Правилами. 

 
6.2. Учасники Конкурсу несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними 

інформації та за порушення будь-яких прав третіх осіб на направлені ними Організатору 

Конкурсу матеріали для участі в Конкурсі, та зобов’язуються компенсувати збитки, 

спричинені Організатору Конкурсу та третім особам такими порушеннями. 

 
6.3. Учасники Конкурсу погоджуються з тим, що їхні імена, прізвища та матеріали можуть 

бути використані Організатором/Співорганізатором Конкурсу без отримання додаткової 

згоди й без додаткової плати з метою інформування про результати проведення Конкурсу, 

а також у рекламних цілях без нарахування та виплати будь-якої винагороди Учасникам 

Конкурсу та будь-яким третім особам. 

 
6.4. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних з проведенням Конкурсу є 

остаточними і поширюються на всіх Учасників Конкурсу. 

 
6.5. Ці Правила розміщено в мережі Інтернет за інтернет-адресою  

elt.dinternal.com.ua/Ukraine-close-up 


