
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 

 ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»  

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 
19.01.2017                                              м. Запоріжжя                                                         №028 

 

Про проведення обласної виставки  

«Освіта Запорізького краю – 2017» 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації 

від 07.10.2016 № 0729 «Про проведення обласної виставки «Освіта Запорізького краю – 

2017», з метою інформування широкої педагогічної громадськості, органів державної 

влади і управління освітою про досягнення педагогів та закладів освіти Запорізької 

області, поширення інноваційного педагогічного досвіду, виявлення творчих вчителів та 

педагогічних колективів, організації співпраці освітніх закладів області, підвищення 

престижу педагогічної праці у суспільстві 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести обласну виставку «Освіта Запорізького краю – 2017» у два тури: 

І тур – в Інтернет-режимі (заочний): з 23.01.2017 по 05.04.2017; 

ІІ тур – очний: у травні 2017 року, під час проведення ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи». 

2. Затвердити: 

2.1. склад організаційного комітету виставки (додаток 1); 

2.2. склад журі виставки (додаток 2); 

2.3. методичні рекомендації щодо проведення обласної виставки «Освіта 

Запорізького краю – 2017» (додатки 3, 4, 5). 

3. Керівнику методичного відділу Вєрозубовій Т.Г.: 

3.1. довести зміст «Методичних рекомендацій щодо проведення обласної 

виставки» до відома районних (міських) відділів, управлінь освіти та РМК (ММК), 

(центрів) області, об’єднаних територіальних громад, директорів шкіл-інтернатів 

обласного підпорядкування, об’єднаних територіальних громад, розмістити їх на сайті 

інституту та методичного відділу; 

3.2. забезпечити організацію проведення виставки, дотримання методичних 

рекомендацій щодо проведення обласної виставки «Освіта Запорізького краю – 2017». 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-

методичної роботи Чернікову Л.А. 

 

 

Виконуюча обов’язки  

ректора інституту                         Т.Є. Гура 

 
Вєрозубова 222 25 85
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Додаток 1 

до наказу КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

19.01.2017 №028 

 

Склад організаційного комітету проведення виставки  

«Освіта Запорізького краю – 2017» 

 

1. Гура Т.Є. – виконуюча обов’язки ректора, голова оргкомітету. 

2. Чернікова Л.А. – проректор з навчально-методичної роботи, заступник голови 

оргкомітету.  

3. Вєрозубова Т.Г. – завідувач методичного відділу, секретар оргкомітету. 

4. Сокол І.М. – старший викладач кафедри інформатики та інформаційних 

технологій в освіті (консультант з використання Інтернет-ресурсів). 

5. Федько О.М. – методист методичного відділу (технічна підтримка платформи 

виставки). 

6. Тонне О.Ш. – методист методичного відділу (організація і проведення очного 

етапу, підготовка збірки матеріалів). 

7. Устименко О.С. – методист методичного відділу (підготовка наказів). 

8. Систеров В.М. – видавець, ТОВ «Видавництво «Кругозір» (підготовка 

поліграфії). 

 
Додаток 2 

до наказу КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

19.01.2017 №028 

 
Склад журі виставки  

«Освіта Запорізького краю – 2017» 

 

Ястребова В.Я. – голова журі, к.п.н., професор кафедри менеджменту освіти та 

психології. 

Керівники робочих груп: 

Богомолова Н.М. – методист регіонального науково-методичного центру «Освіта та 

громадянське суспільство». 

Корж О.П. – к.б.н., доцент кафедри дидактики та методик навчання природничо-

математичних дисциплін. 

Корицький В.Г. – старший викладач кафедри теорії та методики виховання. 

Крижко Л.В. – методист методичного відділу. 

Нікулочкіна О.В. – к.п.н., завідувач кафедри початкової освіти. 

Павленко Л.А. – старший викладач кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового 

способу життя.  

Павлова С.О. – завідувач обласного науково-методичного центру моніторингових 

досліджень якості освіти. 

Погрібняк Н.В. – старший викладач кафедри дошкільної освіти.  

Присяжнюк Ю.С. – к.п.н., доцент кафедри андрагогіки. 

Сироватко О.М. – методист обласного науково-методичного центру психології та 

соціології освіти. 

Сирцова О.М. – к.іст.наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних 

дисциплін. 

Телятник К.В. – старший викладач кафедри інформатики та інформаційних 

технологій в освіті. 
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Додаток 3 

до наказу КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

19.01.2017 №028 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Науково-методичною радою 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

Протокол № 1 від 13.01.2017 

Голова НМР 

______________ Л.А.Чернікова 

 

 

Методичні рекомендації щодо проведення обласної виставки 

«Освіта Запорізького краю – 2017» 

 

Обласна виставка (далі «Виставка») проводиться Комунальним закладом 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької 

обласної ради на виконання пріоритетних завдань Програми розвитку галузі освіти в 

Запорізькій області. 

 

1. Загальні рекомендації 
Засновники Виставки: Департамент освіти і науки Запорізької обласної 

державної адміністрації, Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, видавництво 

«Кругозір». 

 

2. Мета та завдання Виставки 
2.1. Залучення педагогів до діяльності щодо розробки нового змісту, новітніх 

педагогічних технологій, організаційних форм дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти. 

2.2. Створення умов для розвитку творчого потенціалу і самореалізації педагогів 

області; формування їх громадянської позиції; активного професійного відношення до 

вдосконалення системи освіти. 

2.3. Розповсюдження перспективного педагогічного досвіду серед педагогічних 

працівників Запорізької області, пошук і підтримка творчих педагогів та педагогічних 

колективів. 

2.4. Створення науково-методичного простору для об’єднання педагогів з метою 

подальшої співпраці, підвищення ефективності педагогічної праці через обмін 

професійним досвідом. 

2.5. Розвиток соціального партнерства, актуалізація освітніх проблем, 

підвищення інформованості соціуму про сучасний стан системи освіти. 

 

3.  Участь у Виставці 

У Виставці можуть брати участь педагогічні працівники дошкільних навчальних 

закладів, загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, 

позашкільних навчальних закладів одноосібно, групою авторів або педагогічних 

колективів (без вікових та кваліфікаційних обмежень), науково-методичні установи 

області. 
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4. Перелік тематичних номінацій 

4.1. Управління і науково-методичний супровід інноваційного розвитку сучасних 

закладів освіти. 

4.2. Професійна діяльність педагога в інноваційному навчально-виховному 

закладі. 

4.3. Створення електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових 

систем, програм для системи освіти. 

4.4. Формування творчої особистості учнів (вихованців)у навчальних закладах. 

4.5. Інноваційні підходи до демократичного врядування у навчальному закладі в 

умовах розвитку демократичного суспільства. 

4.6. Діяльність РМК (ММК), центрів, методичних служб ОТГ в умовах 

реформування освітньої галузі. 

4.7. Інклюзивна освіта Запорізької області: досвід, перспективи, результати. 

 

5. Терміни проведення Виставки: 

5.1. І тур (заочний): 

- Прийом робіт – з 23.01.2017. 

- Представлення робіт на платформі – 23.01 – 05.04.2017. 

- Перевірка робіт членами журі – 05.04.2017 – 20.04. 2017. 

- Підведення та оголошення підсумків (наказ ДОН ЗОДА) – до 25.04.2017. 

- Підготовка переможцями майстер-класів, тренінгів – з 25.04.2017 по 

20.05.2017. 

5.2. ІІ тур (очний): 

- Проведення майстер-класів, тренінгів – у травні, під час проведення 

ІІІ Міжнародної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи» (про дату буде повідомлено додатково). 

- Нагородження переможців – у травні, під час проведення ІІІ Міжнародної 

конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (про 

дату буде повідомлено додатково). 

 

6. Подання документів на Виставку 
6.1. Учасники Виставки повинні пройти електронну реєстрацію на сайті 

виставки з одночасним наданням конкурсних матеріалів. 

6.2. Для участі у заочному етапі Виставки Заявник представляє такі матеріали: 

 анкета учасника (додаток 4); 

 посилання на конкурсну роботу для участі у Виставці, яка відповідає умовам 

структури конкурсної роботи (додаток 5); 

 анотація конкурсної роботи для розміщення на сайті Виставки (текст обсягом 

до 100 слів); 

 фото для публічної презентації.  

Анотація і фото відправляються на електронну пошту оргкомітету 

pedexpo@gmail.com 

6.3. Перша (головна) сторінка електронного ресурсу є своєрідною візиткою 

конкурсної роботи і повинна мати схематичний опис із обмеженою кількістю 

ілюстрацій та гіперпосиланнями на детальний опис окремих частин роботи. 

6.4. Друга сторінка повинна містити детальну інформацію про автора (авторів) 

конкурсної роботи. 

6.5. При наявності відеороликів вони розміщуються на сервісі YouTube, на веб-

ресурсі подаються гіперпосилання на них.  

6.6. Обсяг інформації на кожній сторінці не повинен перевищувати трьох 

mailto:pedexpo@gmail.com
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екранів, дизайн та розташування інформації обирається авторами на їх розсуд. 

6.7. Для розміщення матеріалів на сайті обласної виставки до КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР надсилається електронна адреса ресурсу разом із коротким (до 100 слів) описом 

роботи, анкетою (додаток 4), яка заповнюється лише в електронному вигляді, та одним 

фото для публічної презентації. 

 

7. Основні вимоги до конкурсних матеріалів  

7.1. Актуальність обраних інноваційних технологій і форм роботи. 

7.2. Теоретична, практична значущість результатів діяльності педагога чи 

педагогічного колективу в цілому. 

7.3. Методична доцільність і цінність презентованих інноваційних технологій і 

форм роботи. 

7.4. Активне залучення педагогів до творчої пошукової діяльності. 

7.5. Достовірність поданих матеріалів, дотримання авторського права (перевірка 

на плагіат проводиться на рівні районних методичних служб та членами журі 

Виставки). 

 

8.  Організаційний комітет Виставки 

8.1. До складу організаційного комітету входять: науково-педагогічні 

працівники КЗ «ЗОІППО» ЗОР, спеціалісти Департаменту освіти і науки ЗОДА. 

8.2. Обов’язки організаційного комітету: 

- відповідає за організацію і проходження Виставки в цілому;  

- здійснює інформаційно-методичне та організаційно-методичне забезпечення 

проведення Виставки, зв’язок з учасниками та навчальними закладами Запорізької 

області;  

- створює, наповнює та оновлює платформу для проведення заочного етапу;  

- організовує прийом та розміщення конкурсних матеріалів; 

- організовує роботу членів журі; 

- підбиває підсумки І етапу Виставки згідно наданих протоколів перевірки 

матеріалів та запрошує переможців до участі в очному етапі; 

- організовує проведення очного етапу; 

- організовує нагородження переможців; 

- веде документацію Виставки; 

- складає і затверджує кошторис Виставки. 

8.3. Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти конкурсні 

матеріали, якщо вони не відповідають визначеним номінаціям, або якщо 

супроводжуючі документи не відповідають вимогам, зміст роботи не відповідає меті 

та завданням виставки (додаток 3).  

 

9. Журі Виставки 
9.1. Обов’язки журі: 

- складає критерії перевірки конкурсних матеріалів; 

- розглядає та оцінює подані на І (заочний) тур матеріали; 

- визначає лауреатів, призерів і переможця І (заочного) туру; 

- заповнює протокол перевірки матеріалів за номінаціями, підписує його та 

передає організаційному комітету. 

9.2. У разі необхідності керівник робочої групи журі може створювати 

експертну групу для перевірки робіт складом до 5 осіб з числа досвідчених наукових 

та педагогічних працівників освіти області за тематикою відповідної номінації. 
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10. Проведення заочного туру 

-  Виставка проводиться на платформі  http://sites.google.com/site/pedexpo2017  

- Для участі у Виставці учасникам необхідно зареєструватись за допомогою 

електронної форми на сайті, доступ до якої буде відкритий з 23 січня по 01 квітня 

2017 року.  

- Матеріали будуть опубліковані на сайті протягом трьох робочих днів після 

схвалення заявки оргкомітетом. Про схвалення матеріалів буде повідомлено на 

електронну пошту, вказану при реєстрації. 

- Журі визначає в кожній номінації переможців: одне перше місце, два других і 

три третіх. 

- Наказом ДОН ЗОДА затверджується список переможців заочного туру 

Виставки, і всі вони запрошуються до участі в очному турі на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

 

11. Проведення очного туру 

1. Відбір учасників у всіх номінаціях на очний етап Виставки проводиться за 

підсумками оцінювання матеріалів, представлених на заочний етап з урахуванням 

суми балів не нижче встановленого мінімуму, затвердженого організаційним 

комітетом Виставки. 

2. До очного етапу Виставки допускаються по три учасники від кожної 

номінації, які набрали найбільшу кількість балів за підсумками заочного етапу, які 

оголошуються лауреатами Виставки. 

3. При рівності балів допускається збільшення числа конкурсантів для участі в 

очному етапі. 

Переможці Виставки запрошуються до КЗ «ЗОІППО» ЗОР у травні 2017 року, 

під час проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна 

освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (дату буде повідомлено 

додатково) для презентації власного досвіду, проведення майстер класів, тренінгів. 

 

12. Критерії оцінювання інноваційного педагогічного досвіду 

12.1. в заочному етапі Виставки 

Критерії Показники Бали 

1. Актуальність 

 відповідність сучасним тенденціям розвитку 

освіти 

0-3 

 спрямованість на вирішення конкретної 

проблеми в освітній діяльності 

0-3 

2. Змістовність 

 ступінь розробленості ідей досвіду 0-3 

 представлення наукової основи досвіду і 

ступінь її розуміння конкурсантом 

0-3 

 представленість системи досвіду 0-3 

 аргументованість у виборі педагогічної 

технології, педагогічної інструментарію 

0-2 

3. Результативність 

 новизна досвіду 0-3 

 якість представленості результатів досвіду 0-3 

 обґрунтованість висновків про 

результативність досвіду 

0-2 

4. Презентабельність  якість технічного оформлення матеріалу 0-3 

http://sites.google.com/site/pedexpo2017
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 обґрунтованість використання ілюстративних 

матеріалів (фото, малюнки, діаграми та ін.) 

0-2 

 Всього: 30 

 

12.2 в очному етапі Виставки (Майстер-клас) 

Критерії Показники Бали 

1. Змістовність 

 відповідність змісту заявленому у Виставці 0-1 

 інноваційність змісту (новизна 

демонстрованих методів, форм і прийомів 

роботи) 

0-3 

 неординарність ідей 0-2 

2. Рівень психолого-

педагогічної 

майстерності 

 створення сприятливого психологічного 

клімату 

0-3 

 врахування особливостей аудиторії 0-2 

 своєрідність форми, її оригінальність і 

доцільність 

0-2 

  доцільність використовуваних методів 

прийомів 

0-2 

  наявність авторських прийомів 0-2 

  прояв здатності до імпровізації 0-3 

3. Результативність  відповідність досягнутих результатів 

заявленим цілям і завданням 

0-3 

 прояв ораторських умінь (прийоми залучення 

уваги, грамотність мови, використання засобів 

художньої виразності та ін.); 

0-2 

 Всього: 25 

 

12.3. Вимоги до майстер-класів (тренінгів) на очному етапі: 

- забезпечення в ході майстер-класу (тренінгу) ефективності поєднання 

теоретичного матеріалу з інтерактивними вправами; 

- підведення учасників до досягнення поставленої перед ними мети тренінгу 

без нав’язування власної думки; 

- залучення всіх учасників заходу до активної діяльності; 

- майстер-клас повинен мати логічну завершеність, бути результативним, мати 

оптимальний набір засобів вирішення цілей і задач; 

- демонструвати особистість автора, його кругозір, інтерес до перспективи 

розвитку освіти, вміння вийти за рамки свого предмета; 

- демонструвати соціальну і громадянську зрілість автора.  

 

Текст дійсних рекомендацій та інформацію про хід проходження Виставки 

розміщено на сайті zoippo.zp.ua і на сайті методичного відділу nmc-

zoippo.wixsite.com/nmc-zoippo 

Контактний телефон: (061)222-25-85, Вєрозубова Т.Г., Федько О.М.; e-mail: 

pedexpo@gmail.com 
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Додаток 4 

до наказу КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

19.01.2017 №028 

 

 

Анкета 

учасника обласної виставки «Освіта Запорізького краю – 2017» 

у номінації «___________________________________» 

 

1.  ПІБ (повністю)  

2.  ПІБ (повністю у давальному 

відмінку) 

 

3.  Тема досвіду  

4.  Місце роботи (повна назва закладу 

освіти відповідно до статуту) 

 

5.  Посада  

6.  Стаж роботи  

7.  Кваліфікаційна категорія  

8.  Звання  

9.  Технології, методи і форми, які 

використовуються у навчально-

виховному процесі 

 

10.  Посилання на електронний ресурс  

11.  Контактна інформація (телефон, е-

mail) 

 

* Організатори виставки несуть відповідальність за нерозголошення персональних 

даних учасників  

 

 Із «Методичними рекомендаціями» про обласну виставку «Освіта Запорізького краю 

– 2017» ознайомлений і згодний. 
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  Додаток 5 

до наказу КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

19.01.2017 №028 

Структура конкурсної роботи 

1. Повна назва закладу освіти 

2. Адреса закладу 

3. Телефон 

4. Автор(и) досвіду – вказати ПІБ повністю, місце роботи (повністю) і посаду. 

5. Керівник науково-методичного забезпечення досвіду. 

6. Інформаційний блок досвіду 

 Назва теми досвіду (Використання  прийомів, форм, методів і т.п. в освітній діяльності). 

 Актуальність досвіду (Протиріччя, труднощі, проблеми, що зустрічаються в масовій 

освітній практиці) 

 Цілі досвіду (Розвиток здібностей, якостей, формування знань, умінь, навичок учнів 

певними педагогічними засобами в конкретної освітньої ситуації) 

 Завдання досвіду  Відображення послідовності дій по досягненню мети. 

 Тривалість роботи над досвідом (Тривалість роботи, етапи) 

7. Опис технології досвіду 

 Провідна ідея досвіду (Виділення найбільш головного, істотного в діяльності автора, 

акцент на виділений конкретний аспект діяльності) 

 Опис суті досвіду (Відображення в загальному вигляді методичних і педагогічних 

аспектів досвіду - що захищається і як застосовується. Бажано представити наукову 

основу досвіду, але описувати тільки ті положення, методи і прийоми, які 

використовуються в даній роботі) 

 До якого компоненту педагогічної системи відносяться дані дослідження (визначення 

цілей змісту; підходи до побудови, відбору, структурування змісту; організація 

пізнавальної діяльності учнів; визначення ефективних методів навчання, виховання, 

розвитку, пошук засобів навчання, виховання, розвитку, корекційної роботи та ін.) . 

 Відображення педагогічного досвіду в системі: які компоненти його складають, які 

взаємозв'язки між ними існують. 

 Відображення послідовності дій при застосуванні основних прийомів, форм, засобів в 

контексті загальної логіки досвіду, алгоритм діяльності учнів, поетапні дії педагогічного 

працівника. 

 Конкретизація матеріалу через приклади кожного компонента системи досвіду, 

фрагменти занять, посібників і ін. 

 Основні етапи формування даного досвіду, їх спадкоємність. 

8. Результативність та ефективність досвіду 

 Визначення критеріїв для діагностування успішності даного досвіду, уявлення методики 

опису та підрахунку результатів. 

 Доказовість результативності за допомогою конкретних прикладів з посиланням на 

матеріали додатки. 

 Визначення умов, позитивно і негативно впливають на ефективність і результативність 

даного досвіду. 

9. Висновок 

 Конкретні висновки і пропозиції, що випливають з досвіду. 

 Перспектива подальшого вдосконалення даного досвіду і своєї професійної практики. 

 Рекомендації щодо використання педагогічного досвіду в діяльності інших педагогів, 

можливості його застосування в масовій практиці. 

 Власні статті, виступи з даними досвідом в педагогічних аудиторіях. 

10. Додатки (посилання на веб-ресурси з матеріалами досвіду) 

11. Рецензія на досвід (методичних служб або науковців). 

 


