
 
УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
 

_26.03.2014__              м.Запоріжжя №_0230_ 

 
Про підготовку та проведення  
І етапу Всеукраїнського конкурсу  
веб-сайтів позашкільних навчальних  
закладів у 2014 році 
 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2014 

№ 240 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних 

навчальних закладів у 2014 році», відповідно до Положення про 

Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2012 

року № 922 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 

року за № 1473/21785, з метою поширення педагогічного досвіду з 

використанням можливостей Інтернету, для підвищення ефективності 

освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах, сприяння відкритості 

діяльності позашкільних навчальних закладів та розвитку взаємодії між 

учасниками навчально-виховного процесу та громадськістю 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 01 квітня по 30 травня 2014 року І етап 

Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів (далі – 

Конкурс) у трьох номінаціях: веб-сайт міського позашкільного закладу; веб-

сайт районного позашкільного закладу; веб-сайт обласного позашкільного 

закладу. 

 

2. Керуватись при проведенні Конкурсу Положенням про 

Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 17.09.2012 № 922. 

 

3. Затвердити склад оргкомітету (додаток 1), склад журі (додаток 2) 

Конкурсу. 



4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

Запорізької міської ради, міських рад (виконкомів) міст обласного значення, 

директорам позашкільних навчальних закладів обласного підпорядкування 

сприяти участі позашкільних навчальних закладів у Конкурсі. 

 

5. Покласти відповідальність за організаційно-методичне 

забезпечення підготовки і проведення Конкурсу на першого проректора КЗ 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР  

Ястребову В.Я..  

 

6. Оргкомітету Конкурсу 
1) до 01.04.2014 розмістити на Запорізькому порталі ЗапоВікі 

www.zw.ciit.zp.ua  (розділ Конкурси) нормативні та інструктивно-інформаційні 

матеріали щодо проведення Конкурсу, надати методичну допомогу керівникам 

органів управління освітою області щодо підготовки позашкільних навчальних 

закладів до участі в Конкурсі; 
2) забезпечити участь переможців І етапу конкурсу в ІІ 

(Всеукраїнському) етапі.  

 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту – начальника управління Захарчука В.М. 

  

 

Директор Департаменту       М.А. Ярмощук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрченко 239 07 66 

Голдобіна 236 18 44  

 

 

 

http://www.zw.ciit.zp.ua/


Додаток 1  
до наказу Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації  
_26.03.2014_ № _0230_ 

 

Склад  

організаційного комітету з проведення І (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів  

у 2014 році 

 

Ястребова  
Валентина Яківна 

голова оргкомітету, проректор з навчально-

методичної роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР, кандидат 

педагогічних наук 

Могілевська  
Вікторія Мойсеївна  

директор науково-методичного центру 

позашкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР, кандидат 

соціологічних наук 

Юрченко Іван 

Володимирович 

головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, 

інтернатних закладів і соціального захисту 

дитинства Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

Голдобіна  
Клара Борисівна  

методист науково-методичного центру 

позашкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  
до наказу Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації  
_26.03.2014_ № _0230_ 

 

Склад  

журі І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів 

позашкільних навчальних закладів у 2014р.  

 

 

Митрофанова Тетяна 

Григорівна 

голова журі, директор КЗ «Запорізький обласний 

центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» 

ЗОР 

Савіч 
Ірина Олександрівна 

секретар журі, методист науково-методичного 

центру позашкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

 

Члени журі: 
 

Ардашов Павло 

Валерійович 

керівник гуртка авіа моделювання КЗ «Запорізький 

обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді «ГРАНІ» ЗОР 

Дрянєва Світлана 

Олександрівна 

заступник директора з навчально-виховної роботи 

клубу дитячої та юнацької творчості «Зоряний»  

м. Бердянськ  

Зубова  

Інна Олександрівна 

методист інформаційно-аналітичного методичного  

центру Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту Запорізької міської ради  

Собакарь Олена 

Олександрівна 

методист з інформатизації РМК Вільнянського 

району; методист ЦДЮТ ім. В.Гнаровської 

Вільнянського району 

Сокол Ірина 

Миколаївна 

старший викладач кафедри інформатики і 

інформаційних технологій в освіті КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР 

Телятник Кіра 

Валентинівна  

старший викладач кафедри інформатики та 

інформаційних технологій в освіті КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР 

 

 

 

 


