
 
 

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

 

НАКАЗ 

 
 28.11.2017                                                                                                  № 262 

 

 

Про проведення XХІІІ обласної виставки  

“Інноваційний пошук освітян Черкащини” 

 

Відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, 

“Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, Концепції розвитку 

неперервної педагогічної освіти, затвердженої наказом МОН України                        

від 14.08.2013 р. № 1176, Концептуальних засад реформування середньої освіти 

“Нова українська школа”, Положення про обласну виставку перспективного 

педагогічного досвіду “Інноваційний пошук освітян Черкащини”                          

(далі – Положення), затвердженого Вченою радою комунального навчального 

закладу “Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради” (далі – КНЗ “ЧОІПОПП ЧОР”) 

(протокол № 3 від 30.08.2017), керуючись п. 7 Положення про управління 

освіти і науки обласної державної адміністрації (далі – управління), 

затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 8.12.2015 № 629                    

(у редакції розпорядження обласної державної адміністрації від 27.01.2017 

№ 41), з метою розвитку професіоналізму педагогічних працівників області, 

удосконалення регіональної системи освіти, популяризації кращого 

педагогічного досвіду та впровадження новітніх технологій у педагогічну 

практику 

 

НАКАЗУЮ : 

 

1. Провести XХІІІ обласну виставку перспективного педагогічного 

досвіду “Інноваційний пошук освітян Черкащини” на базі КНЗ “ЧОІПОПП 

ЧОР” з 18.04.2018 по 20.04.2018 за такими напрямами: 

 Формування ключових компетентностей учнів у контексті 

Концептуальних засад реформування середньої освіти “Нова українська 

школа”. 

 Сучасні підходи до впровадження ключових пріоритетів нових 

Державних стандартів початкової освіти. 
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 Перспективний досвід управлінської діяльності керівників закладів 

освіти. Інноваційні моделі сучасного закладу освіти. 

 Інноваційні технології національно-патріотичного та військово-

патріотичного виховання. 

 Упровадження STEM-освіти у контексті Нової української школи. 

 Актуальні аспекти розвитку інклюзивної освіти.  

 Роль дошкільної освіти у вихованні та соціалізації дитини. 

 Сучасне навчально-методичне забезпечення позашкільної освіти. 

 Психологічний супровід регіональної системи освіти у контексті 

викликів сьогодення.  

2. Затвердити склад оргкомітету з проведення виставки                                 

згідно з додатком 1. 

3. Затвердити склад журі виставки згідно з додатком 2. 

4. КНЗ “ЧОІПОПП ЧОР” (Чепурна Н.М.): 

4.1. Розмістити Положення про виставку на офіційному сайті КНЗ 

“ЧОІПОПП ЧОР” у розділі «Перспективний педагогічний досвід»                              

до 10.01.2018.  

4.2. Розробити програму виставки з урахуванням проведення 

семінарів, майстер-класів з актуальних проблем освітньої діяльності                          

та затвердити її до 16.04.2018.  

4.3. Створити належні умови для проведення виставки та роботи 

членів журі. 

4.4. Провести у рамках виставки конкурс на кращу серію цифрових 

ресурсів для навчально-методичного забезпечення викладання навчальних 

дисциплін у 1 – 11 класах. 

4.5. Видатки на проведення обласної виставки “Інноваційний пошук 

освітян Черкащини” здійснити за рахунок коштів місцевих та обласного 

бюджетів. 

5. Керівникам органів управління освітою:  

5.1. Провести до 31.03.2018 виставки у районах, містах та об’єднаних 

територіальних громадах і визначити переможців. 

5.2. Подати до 13.04.2018 заявки на участь в обласній виставці у відділ 

перспективного педагогічного досвіду КНЗ “ЧОІПОПП ЧОР” на адресу 

pm2015@ukr.net та забезпечити подання матеріалів на виставку. 

5.3. Відрядити працівника методкабінету для презентації матеріалів 

району/міста/територіальної громади під час роботи виставки.  

5.4. Організувати відвідування виставки педагогічними працівниками 

регіону. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління – начальника відділу спеціальної, позашкільної освіти та виховної 

роботи Сімушіну О.І. 

 

Начальник               В.В. Данилевський 

 

 

mailto:pm2015@ukr.net
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Погоджено 

 

Заступник начальника – начальник 

відділу спеціальної, позашкільної 

освіти та виховної роботи  

 О.І. Сімушіна 

 

 

Начальник відділу дошкільної і 

загальної середньої освіти 

  

Л.В. Гордуновська 

Заступник начальника відділу вищої, 

професійно-технічної освіти та 

фінансового забезпечення 

  

Т.Є. Кійко 

 

Головний спеціаліст – юрисконсульт  

  

І.М. Зажирко 

Ректор КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»             Н.М.  Чепурна 

Проект наказу підготував завідувач 

відділу ППД КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР» 

 

  

М.Д. Підоплічко 

 

  

 

 

 

 


