УКРАЇНА
НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від «24» березня 2017 року

№ 247
м. Кропивницький

Про проведення обласної віртуальної
педагогічної виставки з досвіду роботи
загальноосвітніх навчальних
закладів «Вернісаж педагогічної творчості»
З метою підвищення рівня методичного сервісу, активізації творчої
діяльності педагогічних працівників, виявлення і поширення кращого
педагогічного досвіду управлінської, науково-методичної діяльності, організації
навчально-виховного процесу та впровадження інноваційних технологій, і
популяризації педагогічних здобутків колективів області
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Умови проведення обласної віртуальної педагогічної виставки
з досвіду роботи навчальних закладів «Вернісаж педагогічної творчості»
(далі – Виставка) (додаток 1).
2. Провести обласну віртуальну педагогічну виставку з досвіду роботи
загальноосвітніх навчальних закладів «Вернісаж педагогічної творчості» на базі
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» протягом вересня
2017 року.
3. Затвердити склад оргкомітету і склад експертної комісії Виставки згідно
з додатками 2, 3.
4. Оргкомітету забезпечити проведення Виставки згідно із затвердженими
Умовами.
5. Комунальному
закладу
«Кіровоградський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
імені
Василя
Сухомлинського»
(Корецька Л.В.) забезпечити:
1) реєстрацію учасників Виставки в режимі on-line;
2) підбиття підсумків обласної віртуальної педагогічної виставки
до 01 листопада 2017 року;
3) друк каталогу за матеріалами віртуальної педагогічної виставки «Вернісаж
педагогічної творчості – 2017» у січні 2018 року.
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6. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських
рад, об’єднаних територіальних громад, директорам навчальних закладів
обласного підпорядкування:
1) довести Умови проведення обласної віртуальної педагогічної виставки з
досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів «Вернісаж педагогічної
творчості» до відома педагогічних колективів і всіх зацікавлених осіб;
2) сприяти участі педагогічних працівників у Виставці (онлайнова
реєстрація до 01 липня 2017 року).
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління

В.ТАБОРАНСЬКИЙ

Додаток 1
до наказу начальника управління
освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної
державної адміністрації
24.03.2017 № 247

Умови проведення
обласної віртуальної педагогічної виставки з досвіду роботи
загальноосвітніх навчальних закладів «Вернісаж педагогічної творчості»
І. Загальні положення
1. Ці Умови визначають основні цілі, принципи, процедуру проведення
обласної віртуальної педагогічної виставки з досвіду роботи загальноосвітніх
навчальних закладів «Вернісаж педагогічної творчості» (далі – Виставка).
2. Виставка започаткована комунальним закладом «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського».
3. Організатори Виставки – управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації, комунальний заклад
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського».
Обласна Виставка проводиться за участю загальноосвітніх навчальних
закладів, навчальних закладів обласного підпорядкування.
ІІ. Мета і завдання Виставки
Метою Виставки є підвищення рівня методичного сервісу, активізація
творчої діяльності педагогічних працівників, виявлення та поширення зразків
кращого педагогічного досвіду управлінської, науково-методичної діяльності,
організації навчально-виховного процесу та впровадження інноваційних
технологій, а також популяризація педагогічних здобутків колективів області.
Основні завдання:
 пропаганда перспективних моделей оновлення змісту загальної середньої
освіти;
 презентація кращих моделей управління закладом освіти;
 підвищення якості науково-методичного супроводу та навчальнометодичного забезпечення освітнього процесу в закладах освіти області;
 прискорення процесу дисемінації педагогічного досвіду;
 обмін практичним досвідом щодо впровадження нових педагогічних ідей,
методик, технологій, окремих прийомів і форм управлінської діяльності та
навчально-виховного процесу, стимулювання творчого пошуку педагогічних
працівників закладів освіти;
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 популяризація освітянських надбань, підвищення інтересу до проблем
освіти регіону серед громадськості;
 розвиток творчих зв’язків та створення умов для співпраці наукових,
методичних і педагогічних працівників області.
ІІІ. Оргкомітет та експертна комісія Виставки
Організацію і проведення Виставки здійснює оргкомітет, який діє на базі КЗ
«КОІППО імені Василя Сухомлинського». Оргкомітет Виставки створює робочі
групи, а також опрацьовує подані загальноосвітніми навчальними закладами
заявки.
Кращі матеріали Виставки визначає експертна комісія, до складу якої
входять науково-педагогічні та педагогічні працівники КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського».
Адреса оргкомітету Виставки: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
(каб. 412), вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, 25006.
Е-mail: koippo412@gmail.com.
Телефон для довідок: (0522) 24 - 45 - 94.
ІV. Учасники Виставки
Учасниками Виставки можуть бути працівники методичних кабінетів
(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад, керівники, педагогічні працівники
загальноосвітніх навчальних закладів та навчальних закладів обласного
підпорядкування, керівники методичних формувань.
V. Організація Виставки
1. Виставка
підпорядкована
загальній
темі
«Освітній
простір
Кіровоградщини: інноваційність, доступність, якість» і проводиться на
добровільних засадах за номінаціями:
o інновації в управлінні;
o інновації в навчанні дорослих;
o інновації в навчанні школярів.
2. Терміни проведення: вересень 2017 року.
3. Умови участі
Учасники Виставки можуть брати участь лише в одній номінації. Для цього
заповнюють
онлайнову
заявку
за
посиланням
https://goo.gl/apcBfP
до 01.07.2017 року.
4. Види конкурсних матеріалів:
- методичні рекомендації (OneNote, Sway, сервіси для створення
ментальних карт);
- методичний посібник (Google-sites, Blogger, OneNote);
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- відеокаст (YouTube, сервіси для створення скрайбінгу);
- творчий доробок «Пазли успіху» (Blendspace, Waser, сервіси для
створення інфографіки).
VІ. Критерії оцінювання конкурсних матеріалів
У процесі експертизи аналізуються й оцінюються такі показники:

науково-методична новизна та оригінальність;

науковість;

актуальність і практичне значення;

системність і цілісність;

раціональне та ефективне використання інноваційних форм і методів
організації навчально-виховного процесу, передбачених змістом творчого
доробку;

методична доцільність запропонованих технік і технологій навчальної
діяльності;

наявність і доцільність ілюстративного матеріалу;

можливість використання іншими освітянами та педагогічними
колективами;

культура оформлення матеріалів, презентабельність, стилістична та
мовна грамотність.
Для забезпечення об’єктивності оцінювання здійснюється кожним членом
експертної комісії за десятибальною шкалою. Загальний висновок щодо якості
поданого матеріалу робиться на основі визначення сумарної кількості балів.
VІІ. Платформа проведення
Дистанційна – розміщення (вересень 2017 року) на блозі обласної
віртуальної виставки «Вернісаж педагогічної творчості» сайту комунального
закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського» http://koippo.kr.ua.
VІІІ. Нагородження переможців
1. Переможцями Виставки вважаються учасники, які нагороджені дипломами
I, II та III ступенів.
2. Прізвища, імена, по батькові переможців Виставки записуються в
дипломах у називному відмінку.
3. Переможці Виставки визначаються на засіданні експертної комісії.
4. Переможці Виставки нагороджуються дипломами I, II, III ступенів.
5. Дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів переможців Виставки видаються на підставі
наказу управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації,
завіряються гербовою печаткою за підписом начальника управління.
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ІХ. Фінансування Виставки
До фінансування Виставки можна залучати додаткові
фінансування, що не заборонені чинним законодавством України.

джерела

Х. Прикінцеві положення
1. Збір та обробка результатів учасників Виставки проводиться відповідно
до законодавства України, що регламентує збір та обробку персональних даних.
2. Відповідальність за достовірність та оригінальність матеріалів несуть
автори.

Додаток 2
до наказу начальника управління
освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної
державної адміністрації
24.03.2017 № 247
Склад оргкомітету обласної віртуальної педагогічної виставки з досвіду
роботи загальноосвітніх навчальних закладів «Вернісаж педагогічної
творчості»
Шатна Л.Ф.

–

Корецька Л.В.

–

Голодюк Л.С.

–

Вареха А.Г.

–

Нудний В.М.

–

Половенко О.В.

–

Литвиненко О.В.

–

Кірішко Л.М.

–

Трубіна В.Г.

–

Кирилюк А.П.

–

Голова
заступник начальника управління освіти, науки, молоді та
спорту облдержадміністрації.
Заступники голови
директор КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
заслужений працівник освіти України;
заступник директора з науково-методичної діяльності КЗ
«КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат
педагогічних наук.
Секретар
методист
обласного
навчально-методичного
центру
освітнього менеджменту та координації діяльності
методичних
служб
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського».
Члени оргкомітету:
заступник директора з навчально-організаційної діяльності
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»;
завідувач
обласного
навчально-методичного
центру
освітнього
менеджменту
та
координації
діяльності
методичних
служб
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»;
завідувач навчально-методичного центру дистанційного
навчання КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»;
методист
обласного
навчально-методичного
центру
освітнього менеджменту та координації діяльності
методичних
служб
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»;
методист
обласного
навчально-методичного
центру
освітнього менеджменту та координації
діяльності
методичних
служб
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»;
завідувач навчально-методичного відділу інноваційної
діяльності та інтелектуальної власності КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського».

Додаток 3
до наказу начальника управління
освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної
державної адміністрації
24.03.2017 № 247
Склад експертної комісії обласної віртуальної педагогічної виставки з досвіду
роботи загальноосвітніх навчальних закладів «Вернісаж педагогічної
творчості»
Голодюк Л.С.

Нудний В.М.
Половенко О.В.

Буртовий С.В.
Жосан О.Е.
Кондратова В.В.
Литвиненко О.В.
Ревнивцева О.В.

Скрипка Г.В.

Тарапака Н.В.

Голова
– заступник директора з науково-методичної діяльності
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат
педагогічних наук.
Заступник голови
– заступник
директора
з
навчально-організаційної
діяльності КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».
Секретар
– завідувач обласного навчально-методичного центру
освітнього менеджменту та координації діяльності
методичних служб КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського».
Члени експертної комісії:
– завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат
педагогічних наук;
– завідувач кафедри педагогіки, психології і корекційної
освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
кандидат педагогічних наук;
– доцент кафедри дошкільної та початкової освіти
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат
педагогічних наук;
– завідувач навчально-методичного центру дистанційного
навчання КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»;
– завідувач науково-методичної лабораторії гуманітарноестетичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»;
– старший викладач кафедри теорії і методики середньої
освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
кандидат педагогічних наук;
– завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ
«КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат
педагогічних наук, доцент;
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– завідувач науково-методичної лабораторії природничоматематичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»;
– завідувач навчально-методичного відділу інноваційної
діяльності та інтелектуальної власності КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського».

