


Додаток 1 
до листа КВНЗ «Херсонська академія  
неперервної освіти» 
від 01.02.2016 р. № 01-08/43 

 
 

Заявка на участь у ІІ Всеукраїнському фестивалі педагогічної 
майстерності «Гуманізація освітнього простору: з Україною в серці!» 

 
№ 
з/п 

 Індивідуальні дані 

1. Назва номінації  
2. Тема роботи  
3. Форма представлення матеріалів (урок, проект, порт фоліо 

тощо) 
 

4. Автор (прізвище, ім’я, по батькові)  
5. Місце роботи  
6.  Посада, який предмет викладаєте  
7. Адреса  
8. Контактні телефони  
9. E-mail  

 
Надаю згоду організаційному комітету ІІ Всеукраїнського фестивалю педагогічної 

майстерності «Гуманізація освітнього простору: з Україною в серці!» на використання  
надісланих матеріалів (публікація, розміщення на веб-сайті, DVD-дисках). 

 
 

«____» ___________ 20__ р.                                                         Підпис ________________ 



Додаток 2 
до листа КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти» 
від _______________ № _____ 

 
Умови проведення ІІ Всеукраїнського фестивалю педагогічної 

майстерності «Гуманізація освітнього простору: з Україною в серці!» 
 

1. Загальні положення 
1.1. Мета проведення Фестивалю: виявлення та популяризація 

перспективного педагогічного досвіду (засоби, форми, методи, технології) 
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, у якому знаходять 
подальший розвиток гуманістичні ідеї патріотичного і громадянського 
виховання. Презентація освітніх ідей і технологій, поширення творчих 
здобутків педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів, а також бібліотечних працівників в 
практику роботи закладів освіти. 

1.2. Завдання Фестивалю: поширення нових педагогічних ідей, 
виявлення творчих педагогів, які здійснюють інноваційну діяльність, на 
практиці розв’язують завдання модернізації змісту освіти, педагогічних 
процесів у межах діяльності навчального закладу; підтримка та заохочення 
педагогічних та бібліотечних працівників навчальних закладів, які активно і 
творчо впроваджують у практику своєї роботи гуманістичні ідеї 
патріотичного і громадянського виховання, новітні педагогічні ідеї, форми і 
методи, що спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховного 
процесу. 

2. До участі в Фестивалі можуть бути представлені роботи за 
номінаціями: 

1. «Україна на карті світу» (майстер-класи, розробки уроків з 
навчального предмета «Я у світі», медіауроки, фрагменти занять з 
медіаосвіти учнів початкової школи, сценарії виховних заходів у ДНЗ, 
творчі доробки шкільних бібліотекарів). 

2. «Здорова дитина - щаслива Україна» (методичні рекомендації, 
розробки занять практичних психологів з використанням ігрових 
технологій, інноваційні пропозиції зі співпраці з громадськістю з 
проблем використання здоров'язбережувальних технологій в 
освітньому процесі). 

3. «Я пишаюся тобою, Україно!» (екологічні, народознавчі проекти, 
використання елементів музейної педагогіки в патріотичному і 
громадянському вихованні, анімації, відеоролики про рідний край). 

4. «Український сувенір – своїми руками» (поробки, національні прикраси, 
вишиванки, обереги; відеозйомки, презентації майстер-класів для 
участі в благодійній акції). 

5.  «Стежками моєї малої Батьківщини» (туристичні буклети, 
відеопрезентації найвидатніших явищ (історичних, природних) твого 
краю, квести з краєзнавства). 

6. «Ти у серці моїм, Україно» (В.О.Сухомлинський) (авторські роботи 
дітей: вірші, казки, оповідання з патріотичної  тематики). 



7. «Підтримай воїна світу!» (презентації соціальних проектів, 
спрямованих на підтримку учасників Другої світової війни, Революції 
Гідності, АТО, воїнів-інтернаціоналістів та їх родин). 

8. «Виховуємо патріота» (авторські методичні розробки (програми, 
навчальні посібники, методичні рекомендації, сценарії виховних 
заходів, плани-конспекти уроків тощо) заступників директорів з 
виховної роботи, класних керівників, учителів захисту Вітчизни, 
педагогів-організаторів, педагогічних працівників позашкільних 
закладів з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 
молоді). 

9. «Крила патріотизму» (презентації веб-сайтів та сторінок, ресурсних 
центрів, опорних шкіл, кімнат школяра з національно-патріотичного 
виховання). 
На Фестиваль подаються текстові й ілюстровані оригінальні матеріали, 

які висвітлюють ефективні технології розвитку, навчання й виховання дітей і 
учнів – як цілісно (детальний опис технології та її застосування), так і 
фрагментарно (конспекти уроків, майстер-класів, сценарії освітніх заходів, 
результати проведення педагогічних експериментальних досліджень, добірки 
вправ, завдань, ігор тощо). 

3. Організаційно-методичний супровід Фестивалю. 
Організаційно-методичний супровід Фестивалю забезпечує оргкомітет. 
Роботу щодо визначення кращих матеріалів здійснює експертна 

комісія. Орієнтовний склад експертної комісії – 9-11 осіб. Персональний 
склад експертної комісії формується з науково-педагогічних та педагогічних 
працівників Академії, освітян Херсонщини та педагогічної громадськості 
України. 

4. Термін проведення Фестивалю. 
- з 01 лютого до 01 квітня 2016 року – прийом заявок та матеріалів 

Фестивалю; 
- з 01 квітня до 01 травня – розгляд матеріалів та укладання 

тематичних збірників із кращих робіт. 
За результатами розгляду матеріалів експертною комісією будуть 

визначені лауреати в кожній номінації. 
5. Учасники Фестивалю. 

До участі у Фестивалі запрошуються педагогічні колективи, педагоги, 
бібліотечні працівники дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладів усіх типів і форм власності, які активно здійснюють 
діяльність щодо розвитку творчого, інтелектуального, духовного та 
фізичного потенціалу дітей і учнів. 

6. Вимоги до матеріалів учасників Фестивалю. 
Учасники Фестивалю подають такі матеріали:  
6.1. Об'єктивні дані про учасника Фестивалю (прізвище, ім'я, по 

батькові; дата народження; місце роботи (поштова, електронна адреса 
навчального закладу); контактний телефон)). Інформацію про творчу групу із 
зазначенням кількості учасників та коротким описом змісту творчої 
діяльності колективу. 

6.2. Роботи мають бути спрямовані на розвиток творчого, 
інтелектуального, духовного та фізичного потенціалу дітей і учнів. Усі 



матеріали надсилати на електронних та паперових носіях у текстовому 
редакторі Word, 14 кегль, інтервал 1,5. Матеріали учасників Фестивалю не 
рецензуються та не повертаються. 

6.3.  До кожної роботи подається анотація на 2-3 сторінки. 
6.4. Заявка (приклад назви файлу – ivanov_zayavka.doc) та матеріали 

учасників (приклад назви файлу – ivanov_materiali.doc) з позначкою «На 
Фестиваль» подаються до організаційного комітету за адресою: 73034 
м. Херсон, вул. Покришева, 41, КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти», (0552) 37-02-00, Роздорожня Вікторія Вікторівна, 066 7561417; 
academy.kherson@gmail.com. У заявці обов'язково зазначається, на яку 
номінацію висуваються матеріали. 

8. Оголошення підсумків Фестивалю. 
12-13 травня 2016 року на базі КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти» відбудеться заключний тур Фестивалю, на якому будуть 
оголошені лауреати. Проведення заключного туру передбачає організацію 
виставок-інсталяцій інноваційних проектів, проведення презентацій, 
авторських творчих майстерень, майстер-класів лауреатів Фестивалю. Також 
плануються зустрічі з видатними науковцями України, проведення 
дискусійних клубів. 

З метою наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців 
за свободу та незалежність України в навчальних закладах передбачається 
організація циклу зустрічей старшокласників, учнів ПТНЗ, студентів ВНЗ з 
ветеранами бойових дій (ветерани війни, воїни-інтернаціоналісти, учасники 
АТО), ветеранами праці, ветеранами Чорнобильської АЕС на тему «З 
Україною в серці!». 
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