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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОБЛАСНУ ВИСТАВКУ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 
“ІННОВАЦІЙНИЙ ПОШУК ОСВІТЯН ЧЕРКАЩИНИ”

 
Виставка  проводиться  з метою  поширення  інновацій  та  кращого

педагогічного досвіду, зростання фахової майстерності педагогічних працівників,
удосконалення функціонування регіональної системи підготовки, перепідготовки
та  підвищення  кваліфікації  фахівців,  підвищення  рівня  методичної  роботи,
ознайомлення громадськості Черкащини з досягненнями педагогічних колективів
області. 

Завданнями виставки є:
 виявлення та популяризація новацій у змісті та технологіях освіти;
 активізація педагогічної творчості працівників освіти;
 сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів;
 актуалізація педагогічних ідей та інновацій;
 створення обласного інформаційного банку ППД.

Учасниками виставки  можуть  бути  педагогічні  колективи  й  окремі
працівники всіх закладів освіти,  самодіяльні громадські об’єднання педагогів,
творчі групи, методичні об’єднання, методичні кабінети, відділи освіти та інші
освітні установи та організації.

Матеріали подаються до одного з таких розділів:
 Формування ключових компетентностей учнів в контексті концептуальних

засад реформування середньої освіти «Нова українська школа».
 Перспективний  досвід  управлінської  діяльності  керівників  навчальних

закладів.
 Інноваційні  технології  патріотичного  та  військово-патріотичного

виховання.
 Актуальні  аспекти  розвитку  інклюзивної  освіти.  Навчання  і  виховання

дітей з особливими потребами.
 Роль дошкільної освіти у вихованні та соціалізації дитини.
 Сучасне навчально-методичне забезпечення позашкільної освіти.
 Психолого-педагогічний супровід регіональної системи освіти у контексті

викликів сьогодення.



За  всіма  вищезазначеними  тематичними  розділами  виставки  управління
освіти  департаменту  освіти  та  гуманітарної  політики  Черкаського
міськвиконкому,  відділи  освіти  райдержадміністрацій,  міськвиконкомів,
територіальних  громад  окремо  презентують  творчі  доробки  педагогічних
працівників свого регіону.

Відділи  освіти  направляють  заявки на  участь  у  виставці,  перелік  робіт,
анотації  на  матеріали  в  електронному  вигляді  за  тиждень  до  проведення
виставки. 

У заявці треба вказати такі відомості:
 розділ виставки;
 прізвище, ім’я, по батькові вчителя;
 фах, посада, категорія;
 місце  роботи (повна назва навчального закладу за печаткою);
 тема роботи;
 анотація.

Розгорнута анотація на  кожну роботу  подається  в  електронному вигляді.
Параметри: документ MS Word версії 97-2003 і вище, шрифт Times New Roman
Cyr, розмір шрифту 12, інтервал 1,0. 

 Заявки  та  анотації  направляються  на  електронну  адресу:
pm  2015@  ukr  .  net.

У рамках виставки проводиться конкурс на кращу серію цифрових ресурсів
для  навчально-методичного  забезпечення  викладання  навчальних  дисциплін
у 1 – 11 класах (за окремим положенням).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

1. Матеріали  подаються  у  вигляді  навчально-методичних  комплексів  або
авторських  методичних  посібників у  друкованому  та  електронному
варіантах.

2. Титульний аркуш містить такі дані: 
 Повна назва відділу освіти, методичного кабінету. 
 Повна назва навчального закладу.
 Прізвище, ім’я та по батькові автора.
 Назва навчально-методичного комплексу або авторського методичного

посібника.
 Вказати,  ким  і  коли  схвалені  матеріали  (педрадою  школи,

рай/міськ/відділом освіти, методичним кабінетом).
3. Зміст  конкурсної  роботи  відображає  назви  розділів  (підрозділів),

бібліографію, назви додатків тощо.
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4. Анотація висвітлює актуальність обраної автором теми, основну педагогічну
ідею,  зміст  поданих  матеріалів  та  їх  цінність,  використання  інноваційних
педагогічних технологій, а також цільове призначення.

5. Основна частина має відповідати таким критеріям:
 Актуальність  і  перспективність  матеріалів.  Відповідність  сучасним

досягненням освітньої діяльності.
 Філософсько-світоглядне  спрямування  матеріалу  (гуманістичне,

особистісно орієнтоване, ціннісно-орієнтоване тощо).
 Наукова обґрунтованість, відповідність основним принципам педагогічної

діяльності.
 Системність і логічність викладу матеріалу.
 Відповідність матеріалу державним стандартам та діючим програмам.
 Методична  доцільність  запропонованих  технік  і  технологій  навчально-

виховної діяльності.
 Оригінальність та новизна матеріалів.
 Використання інноваційних педагогічних технологій.
 Доступність, відповідність матеріалу віковим особливостям учнів.
 Виховна, навчальна, розвивальна спрямованість матеріалу.
 Наявність та доцільність ілюстративного матеріалу.
 Практична значущість матеріалів.
 Естетика оформлення. Стилістична та мовна грамотність.

6. Бібліографія  містить  список  використаної  літератури  згідно  з  правилами
оформлення бібліографічних джерел.

Для організації і проведення виставки створюється оргкомітет. Оргкомітет
виставки створює робочі групи, а також експертні комісії, які на основі поданих
заявок  і  зразків  продукції  з  метою  захисту  авторських  прав  видають
посвідчення  авторам  про  участь  у  виставці,  визначають  кращі  матеріали  та
пропонують їх до нагородження. Автори найкращих матеріалів відзначаються
Дипломами управління освіти  і  науки Черкаської  облдержадміністрації,  КНЗ
«Черкаський  обласний  інститут  післядипломної  освіти  педагогічних
працівників Черкаської обласної ради», сертифікатами і заносяться до каталогу
перспективного  педагогічного  досвіду.  Матеріали  залишаються  у  відділі
перспективного педагогічного досвіду Інституту для подальшої популяризації
та впровадження в освітню діяльність.

АДРЕСА оргкомітету виставки – адреса інституту:
18003 м.Черкаси, вул. Бидгощська, 38/1, каб.206; 
e-mail: oipopp@ukr.net; pm  2015@  ukr  .  net
ТЕЛЕФОН для довідок: (0472) 64 – 41 – 07
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