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Про затвердження Положення 
про обласний фестиваль-огляд 
фахової майстерності педагогів 
закладів дошкільної освіти 
«Світ дошкілля»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про дошкільну освіту», з 
метою сприяння пошуку педагогічних ідей щодо модернізації та 
вдосконалення змісту дошкільної освіти, упровадження сучасних 
інноваційних моделей освітнього процесу; активізації професійного 
зростання, самоосвітньої та творчої діяльності педагогічних кадрів області, 
формування інноваційної культури педагога та ефективного розв’язання 
поставлених науково-методичних завдань для досягнення нової сучасної 
якості дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про обласний фестиваль-огляд фахової 
майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» 
(додається). #

2. Відділу дошкільної, загальної середньої освіти Департаменту освіти і 
науки Сумської обласної державної адміністрації (Бирченко С.Л.) забезпечити 
подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіального 
управління юстиції у Сумській області та забезпечити його опублікування в 
друкованому засобі масової інформації загальнообласної сфери 
розповсюдження.

3. Цей наказ набуває чинності з дня його опублікування в друкованому 
засобі масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

НАКАЗ

м. Суми №

Директор Департаменту освіти і науки
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Керівникам органів управління 
освітою

Про затвердження Положення 
обласного фестивалю-огляду 
фахової майстерності педагогів 
закладів дошкільної освіти 
«Світ дошкілля»

Доводимо до відома та виконання наказ Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації від 31.01.2018 № 66-ОД «Про 
затвердження Положення про обласний фестиваль-огляд фахової майстерності 
педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля», зареєстрованого у 
Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області 12 лютого 
2018 року за № 6/1801, опублікованого в газеті загальнообласної сфери 
розповсюдження «Педагогічна трибуна» за лютий 2018, № 2 (135).

Додаток: на 6 арк. в 1 прим.

Директор Департаменту освіти і науки

Ганжа 36 90 00

mailto:osvita@sm.gov.ua
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ПОЛОЖЕННЯ---
про обласний фестиваль-огляд фахової майстерності педагштв закладів

дошкільної освіти «Світ дошкілля» І/

І. Загальні положення

1. Це положення визначає порядок проведення обласного фестивалю- 
огляду фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти 
«Світ дошкілля».

2. Обласний фестиваль-огляд фахової майстерності педагогічних 
працівників закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» організовується з 
метою сприяння пошуку педагогічних ідей щодо модернізації та 
вдосконалення змісту дошкільної освіти, упровадження сучасних інноваційних 
моделей освітнього процесу; активізації професійного зростання, самоосвітньої 
та творчої діяльності педагогічних кадрів області, формування інноваційної 
культури педагога та ефективного розв’язання поставлених науково- 
методичних завдань для досягнення нової сучасної якості дошкільної освіти.

3. Основними завданнями фестивалю-огляду є: *
активізація творчої діяльності педагогічних працівників;

виявлення творчо працюючих педагогів, педагогічних колективів закладів 
дошкільної освіти;

формування професійної компетентності та фахової майстерності 
педагогічних кадрів закладів дошкільної освіти;

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 закладів дошкільної освіти;
презентація освітніх здобутків регіону на обласному рівні.
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4. Тематика та зміст презентованих матеріалів повинні відображати 
здобутки освітян закладів дошкільної освіти області в розв’язанні таких 
актуальних проблем розвитку освіти:

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

освітнього процесу;
запровадження інноваційних технологій, методик у практичну діяльність 

освітян області;
шляхи створення інноваційного освітнього простору; 
інформатизація освітнього 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 обласного фестивалю-огляду

1. Учасниками обласного фестивалю-огляду фахової майстерності 
педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» можуть бути: педагоги з 
відповідною фаховою освітою, які працюють у закладах дошкільної освіти 
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, сільських, селищних 
рад; завідувачі, вихователі-методисти, вихователі, керівники гуртків, студій, 
інструктори з фізичної культури, музичні керівники.

2. Участь у обласному фестивалі-огляді здійснюється на добровільних 
засадах. #

3. Учасники обласного фестивалю-огляду мають право одержати від* 
членів журі пояснення щодо об’єктивності оцінювання, а також отримати 
обґрунтовану відповідь у випадку виникнення суперечливих питань, після 
завершення обласного фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів 
закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля».

III. Організація проведення обласного фестивалю-огляду

1. Фестиваль-огляд проходить щороку у два етапи:
1) І етап -  районний (міський) -  подання заяв на участь у конкурсі в 

районні (міські) оргкомітетами, підготовка та перегляд конкурсних матеріалів 
учасників -  до 25 квітня поточного року; визначення переможців районного 
(міського) туру -  до ЗО квітня поточного року.



2) Журі на районному (міському) рівні узагальнює матеріали про перебіг 
фестивалю-огляду на місцях у вигляді: описового звіту (текстова інформація 
обсягом до 3 сторінок); визначають переможців у номінаціях, які визначаються 
наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації.

3) II етап -  обласний -  подання матеріалів переможців районних 
(міських) етапів до обласного журі до 10 травня поточного року; визначення 
обласним журі переможців фестивалю-огляду -  до 20 травня поточного року. За 
результатами фестивалю-огляду визначаються переможці (перше, друге, третє 
місце) у зазначених наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації номінаціях.

2. Номінації можуть змінюватися щороку, у залежності від актуальності 
та сучасних вимог.

IV. Процедура подання матеріалів до обласного фестивалю-огляду

1. Подання матеріалів переможців районних (міських) етапів до 
обласного журі здійснюється до 10 травня поточного року.

2. Матеріали, що подаються до обласного журі:
1) Описовий загальний звіт про перебіг фестивалю-огляду на районному 

(міському) рівні подається у вигляді текстової інформації обсягом 1-2 сторінки.
2) Заявка про переможців у зазначених наказом номінаціях.
У заявці має бути зазначено:
район (місто);
заклад дошкільної освіти (повна назва);
адреса, телефон, електронна адреса;
прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу дошкільної освіти;
прізвище, ім’я, по батькові автора та тематика поданого матеріалу.
3. Матеріали мають містити:
методичну розробку поданої форми роботи у вигляді плану-конспекту, 

опису досвіду, есе тощо (до 5 сторінок) за обраною темою (із зазначенням 
прізвище, ім’я, по батькові автора); V

до методичної розробки поданої форми роботи додається відеозапис 
досвіду роботи тривалістю 5-7 хвилин або слайдова презентація обсягом 15-25 
слайдів. Відео або презентація повинні відображати основну пізнавально- 
розвивальну інформацію досвіду, демонструвати послідовність, систему подачі 
інформації, бути композиційно оформленими змістовно навантаженими та 
ідейно виваженими.

Матеріали, що подаються до обласного журі: заявка, методична розробка 
поданої форми роботи оформляються на паперових та електронних носіях (в 1 
примірнику).

Відеоматеріали подаються в електронному вигляді на флеш-носіях або 
розміщуються на відео та файлових серверах із зазначенням району (міста); 
повної назви закладу дошкільної освіти.
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4. Роботи, подані пізніше зазначеного терміну, журі не розглядаються.
5. Роботи, що офіційно представлено на обласному фестивалі-огляді 

фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля», 
подаються одноразово.

V. Вимоги до відбору матеріалів на обласний фестиваль-огляд

1. Представлені роботи повинні бути оформлені відповідно до вимог 
щодо конкретної форми, виду роботи з дітьми, педагогами, батьками.

2. Роботи, подані на фестиваль-огляд, повинні мати: методичну розробку 
та відеоматеріали.

Методична розробка повинна мати титульну сторінку, де зазначено тему, 
прізвище, ім’я, по батькові автора, посаду та повну назву закладу; коротку 
анотацію матеріалів; зміст; основна частина оформляється відповідно до вимог 
щодо конкретної форми, виду роботи з дітьми, педагогами, батьками.

3. Експертиза конкурсних матеріалів проводиться журі, яке визначає 
переможців (перше, друге, третє місця) у зазначених наказом Департаменту 
освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації номінаціях.

VI, Критерії оцінювання матеріалів обласного фестивалю-огляду

1. Критерії оцінювання:
відповідність вимогам Базового компоненту дошкільної освіти України та 

вимогам чинних освітніх програм;
системність та цілісність роботи; науковість;
використання гуманістичних підходів, інноваційних технологій та 

нетрадиційних методичних прийомів;
доцільність використання методів та прийомів, інформаційно- 

комунікаційних технологій, мультимедійних засобів;
результативність;
культура оформлення конкурсних матеріалів.
2. Кожний критерій оцінюється за 5-ти бальною системою. #

VII. Організаційний комітет обласного фестивалю-огляду

1. Для керівництва підготовкою та проведенням фестивалю з метою 
координації дій закладів дошкільної освіти, що братимуть участь, для вивчення 
представлених матеріалів на всіх етапах створюються організаційні комітети 
та журі. Склад організаційних комітетів та журі затверджується відповідним 
органом управління освітою.

2. Склад обласного оргкомітету, журі затверджується Департаментом 
освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за поданням 
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

3. Оцінка представлених на обласний фестиваль матеріалів здійснюється
журі.

4. Голова журі:



5

відповідає за дотримання порядку проведення обласного фестивалю; 
проводить засідання членів обласного журі;
несе відповідальність за об’єктивність перевірки, оцінювання матеріалів 

учасників обласного фестивалю;
відповідає за оформлення відповідних документів.
5. Секретар:
забезпечує ведення документації (протокол засідання журі та підготовку 

нагородних матеріалів);
забезпечує дотримання порядку подання матеріалів; 
систематизує матеріали;
забезпечує збереження матеріалів, поданих на обласний фестиваль.
6. Члени журі:
здійснюють оцінку матеріалів, поданих на обласний фестиваль; 
оцінюють подані матеріали відповідно до критеріїв; 
заповнюють бланки відомостей журі; 
забезпечують об'єктивність оцінки матеріалів.

1. Оцінювання матеріалів фестивалю проводить журі відповідно до 
розроблених критеріїв.

2. За результатами оцінювання визначаються переможці, які 
нагороджуються дипломами І, II та III ступенів Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації та цінними подарунками.

1. Фінансування обласного етапу фестивалю здійснюється відповідно до 
затвердженого кошторису на проведення фестивалю за рахунок коштів 
місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

2. Фінансування районного етапу фестивалю здійснюється відповідно де 
затвердженого кошторису на проведення фестивалю за рахунок коштів 
районного бюджету.

3. Фінансування міського етапу фестивалю здійснюється відповідно до 
затвердженого кошторису на проведення фестивалю за рахунок коштів 
міського бюджету.

VIII. Підбиття підсумків та нагородження учасників обласного
фестивалю-огляду

IX. Фінансування обласного фестивалю-огляду

Директор Департаменту освіти і науки


