
ПОЛОЖЕННЯ
про обласну виставку-огляд кращих методичних розробок педагогічних працівників

дошкільних навчальних закладів

І. Загальні положення

1.1. Це положення визначає порядок проведення обласної виставки - огляду 
кращих методичних розробок педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

1.2. Обласна виставка-огляд кращих методичних розробок педагогічних 
працівників дошкільних навчальних закладів організовується з метою сприяння пошуку 
педагогічних ідей щодо оновлення, модернізації та вдосконалення змісту дошкільної 
освіти.

1.3. Основними завданнями виставки-огляду є:
-  активізація творчої діяльності педагогічних працівників;
-  виявлення творчо працюючих педагогів, педагогічних колективів дошкільних 

навчальних закладів;
-  формування професійної компетентності вихователя дошкільного навчального 

закладу;
-  підтримка творчих педагогічних ідей та цінних методичних знахідок;
-  сприяння професійній самореалізації освітян;
-  розповсюдження сучасних педагогічних технологій та ідей освітнього процесу;
-  поширення творчих здобутків педагогів;
-  прискорення процесу популяризації та трансформації передового педагогічного 

досвіду в практику роботи дошкільних навчальних закладів;
-  презентація освітніх здобутків регіону на обласному рівні.

1.4. Тематика та зміст експозиційних матеріалів повинні відображати здобутки 
освітян області в розв’язанні таких актуальних проблем розвитку освіти:

-  модернізація змісту дошкільної освіти;
-  сучасні підходи до управління дошкільним навчальним закладом;
-  організація особистісно орієнтованого освітнього процесу;
-  оптимальне поєднання традиційних та інноваційних форм і методів навчання та 

виховання;
-  запровадження інтерактивних методик у практичну діяльність освітян області;
-  шляхи створення інноваційного освітнього простору;
-  інформатизація навчально-виховного процесу, управлінської діяльності, науково- 

методичної роботи, використання сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій;

-  психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми;
-  сучасні підходи до організації освіти дітей з особливими потребами;
-  роль соціально-психологічної служби в організації освітнього процесу.

II. Учасники виставки-огляду

2.1. Учасниками обласної виставки-огляду кращих методичних розробок 
педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів можуть бути: педагоги з 
відповідною фаховою освітою, які працюють у дошкільних навчальних закладах різних 
типів, форм власності та підпорядкування; спеціалісти, методисти дошкільної освіти 
методичних кабінетів, управлінь, відділів освіти виконавчих комітетів міських рад, 
управлінь, відділів освіти, молоді та спорту районних державних адміністрацій, 
виконавчих комітетів міських рад; завідувачі, вихователі-методисти, вихователі, 
керівники гуртків, студій, інструктори з фізичної культури, музичні керівники.



2.2. Участь у обласній виставці-огляду здійснюється на добровільних засадах.
2.3. Учасники обласної виставки-огляду. мають право одержати від членів 

експертної комісії пояснення щодо об’єктивності оцінювання, а також отримати 
обґрунтовану відповідь у випадку виникнення суперечливих питань, після завершення 
обласної виставки-огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників 
дошкільних навчальних закладів.

III. Організація проведення обласної виставки-огляду

3.1. Виставка-огляд проходить у чотири етапи:
I етап (підготовчий) -  консультування, надання методичної допомоги та 

додаткової інформації педагогам, які планують брати участь у конкурсі, -  до 20 лютого 
поточного року.

II етап -  районний (міський) -  подання заяв на участь у конкурсі в районні 
(міські) оргкомітети, підготовка та перегляд конкурсних матеріалів учасників -  до 10 
квітня поточного року; визначення переможців районного (міського) туру -  до 25 квітня 
поточного року.

III етап -  обласний (заочний тур) -  подання матеріалів переможців районних 
(міських) етапів до обласної експертної комісії до 25 травня поточного року; визначення 
обласною експертною комісією фіналістів конкурсу -  до 10 червня поточного року.

IV етап -  фінал (очний тур) -  презентація та доповідь - захист фіналістами 
власних методичних розробок (вересень-жовтень поточного року).

3.2. Під час роботи обласної виставки-огляду передбачено: 
презентація та доповідь - захист фіналістами власних методичних розробок;
робота секцій спеціалістів, методистів дошкільної освіти методичних кабінетів, 
управлінь, відділів освіти виконавчих комітетів міських рад, управлінь, відділів освіти, 
молоді та спорту районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад; 
педагогів дошкільних навчальних закладів;
проведення «майстер-класів» (з досвіду роботи педагогів дошкільних навчальних 
закладів Сумської області).

3.3. На обласну виставку-огляд, у довільному порядку, можуть бути представлені: 
практичні аспекти використання педагогічних технологій розвитку, виховання та 
навчання дітей дошкільного віку, що доповнюються розробками різноманітних форм 
роботи з дітьми;
авторські програми, підручники, посібники, розробки; 
наукові публікації; 
навчально-методичні посібники; 
методичні рекомендації; 
дидактичні матеріали;
електронні та інші засоби освітнього призначення.

3.4. Представлені на виставку матеріали повинні бути схвалені радами міських 
(районних) методичних кабінетів управлінь, відділів освіти виконавчих комітетів міських 
рад, управлінь, відділів освіти, молоді та спорту районних державних адміністрацій, 
виконавчих комітетів міських рад.

3.5. Матеріали педагогічних працівників, яким присвоєне чи підтверджене 
педагогічне звання «вихователь-методист» мають бути схвалені науково-методичною 
радою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

3.6. Матеріали виставки доповнюються друкованою продукцією, рекламою, 
проспектами, буклетами, каталогами тощо.

3.7. Матеріали, які експонуються на виставці, заносяться до картотеки та 
електронного каталогу матеріалів Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти.



IV. Процедура подання матеріалів на обласну виставку - огляд

4.1. Подання матеріалів переможців районних (міських) етапів до обласної 
експертної комісії здійснюється до 25 травня поточного року.

4.2. Матеріали супроводжуються заявкою, в якій вказано інформацію про 
учасника:
район (місто);
прізвище, ім’я по батькові (повністю); 
дата народження; 
адреса, телефон, е- mail; 
паспортні дані,
копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних 
осіб -  платників податків та інших обов’язкових платежів; 
стаж роботи;
назва навчальних закладів, які закінчили, у якому році;
кваліфікаційна категорія, звання;
нагороди, відзнаки;
місце роботи, телефон;
термін роботи в цьому навчальному закладі;
П.І.Б. керівника цього навчального закладу;
перелік поданих матеріалів;
вид та особливості експонування;
згода на збір та обробку персональних даних відповідно до чинного законодавства.

4.3. Роботи, подані пізніше зазначеного терміну, експертною комісією не 
розглядаються.

4.4. Роботи, які офіційно представлені на обласну виставку-огляд кращих 
методичних розробок педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, 
експонуються одноразово.

V. Вимоги до відбору матеріалів на обласну виставку - огляд

5.1. Представлені роботи повинні бути оформлені відповідно до вимог щодо 
написання конкретного виду друкованих праць.

5.2. Роботи, подані на виставку-огляд, повинні мати: 
титульну сторінку;
коротку анотацію матеріалів;
зміст;
вступ;
основну частину (за необхідності доповнюється супровідними матеріалами проспектами, 
постерами, буклетами, моделями тощо), 
список використаних джерел.

Роботи оформлюються на паперових та електронних носіях (в 1 примірнику). 
Електронний варіант роботи подається на компакт-диску (CD-RW, DVD-RW) із 
зазначенням прізвища, імені, по-батькові, місця роботи та проживання учасника конкурсу.

5.3. Експертиза конкурсних матеріалів проводиться експертною комісією, яка 
визначає матеріали, що будуть презентовані під час проведення виставки - огляду.

VI. Критерії оцінювання матеріалів обласної виставки - огляду

6.1 Критерії оцінювання



науковість;
відповідність вимогам чинних освітніх програм; 
системність та цілісність роботи;
використання гуманістичних підходів та нетрадиційних методичних прийомів; 
доцільність використання методів та прийомів, інформаційно-комунікаційних 
технологій, мультимедійних засобів; 
результативність ;
культура оформлення конкурсних матеріалів.

6.2. Кожний критерій оцінюється за 5-ти бальною системою.

VII. Організаційний комітет обласної виставки-огляду

7.1. Для керівництва підготовкою та проведенням обласної виставки-огляду з 
метою координації дій педагогів та закладів, що братимуть участь, для вивчення 
представлених матеріалів на всіх етапах створюються організаційні комітети та 
формуються експертні комісії. Склад організаційних комітетів та експертних комісій 
затверджується відповідним органом управління освітою.

Для проведення обласної виставки-огляду оргкомітет щорічно формує експертну 
комісію.

7.2. Склад обласного оргкомітету, експертної комісії затверджується управлінням 
освіти і науки обласної державної адміністрації, за поданням обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти.

7.3. Оцінка представлених на обласну виставки-огляд матеріалів здійснюється 
експертною комісією.

7.4. Експертну комісію очолює голова, який має секретаря.
7.5. Голова експертної комісії:

відповідає за дотримання порядку проведення обласної виставки-огляду; 
відповідає за організацію роботи експертної комісії; 
проводить засідання членів експертної комісії;
несе відповідальність за об’єктивність перевірки, оцінювання матеріалів учасників 
обласної виставки-огляду;
відповідає за оформлення відповідних документів;

7.6. Секретар:
забезпечує ведення документації (протоколу засідання експертної комісії, заповнення 
дипломів, грамот, подяк);
забезпечує дотримання порядку подання матеріалів, своєчасне заповнення бланків 
відомостей експертної оцінки; 
систематизує матеріали;
забезпечує збереження матеріалів, поданих на обласну виставку-огляд.

7.7. Члени експертної комісії:
визначають критерії експертної оцінки поданих матеріалів; 
здійснюють експертизу матеріалів, поданих на обласну виставку-огляд; 
заповнюють бланки відомостей експертної оцінки; 
забезпечують об'єктивність експертної оцінки матеріалів; 
визначають переможців.

VIII. Підбиття підсумків та нагородження учасників виставки-огляду

8.1. За результатами експертизи конкурсних матеріалів за основними критеріями 
визначаються переможці, які нагороджуються грамотами управління освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації та подарунками.

8.2. За результатами експертизи конкурсних матеріалів за одним з основних



критеріїв визначаються лауреати, які нагороджуються дипломами управління освіти і 
науки Сумської обласної державної адміністрації та пам’ятними призами.

8.3. Переможцям і лауреатам надається право творчої презентації своїх методичних 
доробок під час роботи виставки-огляду.

8.4. Організаційним комітетом визначаються активні учасники виставки-огляду, які 
відзначаються пам’ятними сувенірами.

8.5. Нагородження переможців, лауреатів та учасників виставки-огляду проводиться 
урочисто в день його закриття.

IX. Фінансування виставки-огляду

9.1. Фінансування районного (міського) етапу виставки-огляду здійснюється 
відповідно до затвердженого кошторису на проведення виставки-огляду за рахунок 
коштів районного (міського) бюджету.

9.2. Фінансування обласного етапу виставки-огляду здійснюється відповідно до 
затвердженого кошторису на проведення виставки-огляду за рахунок коштів обласного 
бюджету.

9.3. Витрати на відрядження для участі у церемонії нагородження -  за рахунок 
сторони, що відряджає.


