
 

УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
 

27.02.2015                   м.Запоріжжя № 0127 

 
Про проведення обласного фестивалю 
«Методист року» в 2015 році 
 

Відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет 

(центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

08.12.2008 № 1119 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

25 грудня 2008 року за № 1239/15930, Програми розвитку освіти Запорізької 

області, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 22.11.2012 № 11, 

Концепції післядипломної освіти управлінських кадрів Запорізької області, 

затвердженої Вченою радою КЗ «ЗОАППО» ЗОР від 27.01.2011 протокол № 1, з 

метою пошуку, підтримки та професійного розвитку методистів районних 

(міських) методичних кабінетів (центрів) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Провести в березні-квітні 2015 року обласний фестиваль «Методист 

року» в номінації «Методичний кабінет (центр)» (далі – Фестиваль) в два етапи: 

-  І районний (міський) заочний – з 01 по 25 березня 2015 року; 

-  ІІ обласний очний – до 01 травня 2015 року. 

 

2.  Затвердити:  

1)  методичні рекомендації щодо проведення Фестивалю (додаток 1); 

2)  склад оргкомітету і журі Фестивалю (додатки 2, 3); 

3)  критерії оцінювання матеріалів поданих на Фестиваль (додаток 4). 

 

3. Ректору комунального закладу «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради Пашкову В.В. 

забезпечити: 

1) проведення Фестивалю в установлені терміни згідно з п. 1 цього 

наказу; 

2) оплату витрат для проведення обласного очного етапу Фестивалю 

відповідно до кошторису; 
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3) придбання грамот і призів для переможців обласного очного етапу 

Фестивалю відповідно до кошторису; 

4) друк матеріалів переможців Фестивалю в збірці досвіду роботи 

методичних служб щодо науково-методичного супроводу розвитку освітньої 

системи; 

5) до 08.05.2015 забезпечити узагальнення та подання Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації аналітичної інформації про результати 

проведення Фестивалю на електронну адресу: oksana-ustimenko@ukr.net. 

 

4.  Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів забезпечити:  

1)  проведення І етапу Фестивалю в установлені терміни відповідно до 

п. 1 цього наказу; 

2)  до 25.03.2015 розміщення матеріалів переможців І етапу Фестивалю 

(один переможець від району (міста)) на порталі Заповікі (zw.ciit.zp.ua). 

 

5.  Заступнику директора Департаменту – начальнику управління 

професійно-технічної, вищої та кадрової роботи Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації Базю О.С. забезпечити: 

1) участь в І етапі Фестивалю науково-методичного центру професійно-

технічної освіти у Запорізькій області відповідно до п. 1 цього наказу; 

2)  до 25.03.2015 розміщення матеріалів переможців І етапу Фестивалю на 

порталі Заповікі (zw.ciit.zp.ua). 

 

6.  Взяти до відома, що витрати на відрядження претендентів на участь в 

обласному очному етапі Фестивалю здійснюються за рахунок організації, яка 

відряджає. 

 

7.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління – начальника відділу загальної середньої та дошкільної освіти 

Хіврич В.В. 
 

 
Виконуючий обов’язки  
директора Департаменту                                                     В.М. Захарчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перцова 233 40 83 
Устименко 239 02 50 
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Додаток 1 
до наказу Департаменту 
від 27.02.2015 № 0127 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО ФЕСТИВАЛЮ  
«МЕТОДИСТ РОКУ» 

 

1.Загальні положення: 

1.1.  Обласний фестиваль «Методист року» проводиться відповідно до 

Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25 грудня 2008 року за № 

1239/15930, Програми розвитку освіти Запорізької області, затвердженої 

рішенням сесії облради від 22.11.2012 № 11, Концепції післядипломної освіти 

управлінських кадрів Запорізької області, затвердженої Вченою радою 

КЗ «ЗОАППО» ЗОР від 27.01.2011 протокол № 1. 

1.2.  Методичні рекомендації визначають цілі, завдання, засади організації 

та проведення фестивалю серед методистів районних (міських) методичних 

кабінетів (РМК, ММК), науково-методичних центрів (НМЦ), які впроваджують 

інноваційні моделі методичного супроводу професійної педагогічної і 

управлінської діяльності. 

1.3.  Організатори фестивалю Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, комунальний заклад «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради. 

2. Цілі й завдання фестивалю 

2.1. Цілі фестивалю: 

 виявлення та підтримка кращого досвіду роботи методистів РМК 

(ММК), НМЦ в організації методичної, науково-методичної роботи; 

 стимулювання професійної творчості методистів; 

 підвищення соціального статусу і професійної компетентності 

методистів; 

 формування позитивного соціального і професійного іміджу 

методистів, методичних кабінетів і центрів; 

2.2. Завдання фестивалю: 

 визначити і поширити кращий досвід методистів, методичних служб, 

науково-методичних центрів щодо методичної, науково-методичної роботи; 

 пошук педагогічних ідей щодо оновлення змісту і технологій 

професійної діяльності методиста в контексті модернізації освіти; 

 сприяти збереженню і розвитку системи методичної роботи в 

становленні й розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів в 

області. 
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3. Учасники фестивалю 

3.1. методисти, методичні кабінети (центри). 

3.2. фестиваль «Методист року» проводиться в номінації «Методичний 

кабінет (центр)». 

3.3. вік і стаж учасників фестивалю – без обмежень. 

4.  Організація і проведення фестивалю 

4.1. фестиваль «Методист року» проводиться в два етапи:  

-  І етап – заочний проводиться до 25 березня 2015 року; 

-  ІІ етап – очний до 01 травня 2015 року. 

4.2. районні (міські) методичні кабінети, науково-методичні центри 

забезпечують подання на обласний етап фестивалю по одному досвіду. 

4.3. Журі визначає 6 переможців заочного етапу і запрошує їх на очний 

етап, який проводиться до 01 травня 2015 року. 

5. Порядок подання матеріалів на фестиваль 

5.1.  рекомендовані районним (міським) відділом освіти матеріали 

подаються в журі до дати, зазначеної в наказі. 

5.2.  журі визначає 6 переможців, запрошує їх до участі в очному етапі, 

який проводиться до 1 травня 2015 року.  

5.3.  матеріали, що надходять пізніше вказаних термінів не розглядаються 

і не беруть участі в фестивалі. 

5.4.  матеріали розміщуються на порталі ЗапоВікі (zw.ciit.zp.ua). 

6. Оргкомітет фестивалю 

6.1. Підготовку і проведення фестивалю здійснює оргкомітет; 

6.2. Оргкомітет забезпечує організацію і проведення фестивалю. 

7. Журі фестивалю 

7.1. Матеріали номінантів, виступ і захист досвіду учасників очного етапу 

фестивалю оцінює журі на основі затверджених критеріїв. 

7.2. Склад оргкомітету і журі затверджується Департаментом освіти і 

науки облдержадміністрації; 

8. Нагородження учасників і переможців фестивалю 

8.1.  учасники і переможці фестивалю нагороджуються грамотами 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, цінними подарунками. 

8.2.  журі фестивалю може рекомендувати інші види заохочення. 

8.3.  матеріали переможців можуть бути рекомендовані журі фестивалю до 

участі в державних конкурсах, виставках та інших формах презентації досвіду. 

9. Фінансування фестивалю 

9.1.  фінансування фестивалю здійснюється в межах затвердженого 

кошторису КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

9.2.  у фінансуванні, нагородженні учасників і переможців фестивалю 

можуть брати участь спонсори. 
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Додаток 2 
до наказу Департаменту 
від 27.02.2015 № 0127 

 

Склад 

оргкомітету обласного фестивалю «Методист року» 

 

Захарчук Віктор Миколайович голова оргкомітету, виконуючий 

обов’язки директора Департаменту 

освіти і науки ОДА 

Ястребова Валентина Яківна заступник голови оргкомітету, перший 

проректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

Перцова Наталія Іванівна старший викладач кафедри 

менеджменту освіти та психології КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР, секретар оргкомітету 

Члени оргкомітету 

Вєрозубова Таїсія Григорівна начальник методичного відділу КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР 

Попкова Елла Іванівна старший викладач кафедри 

андрагогіки та педагогічних 

вимірювань КЗ «ЗОІППО» ЗОР 
 
Додаток 3 
до наказу Департаменту 
від 27.02.2015 № 0127 

Склад 

журі обласного фестивалю «Методист року» 

 

Сущенко Андрій Віталійович голова журі, доктор п.н., професор 

Класичного приватного університету 

Ястребова Валентина Яківна заступник голови оргкомітету, перший 

проректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

Перцова Наталія Іванівна старший викладач кафедри 

менеджменту освіти та психології КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР, секретар оргкомітету 

Члени оргкомітету 

Вєрозубова Таїсія Григорівна начальник методичного відділу КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР 

Попкова Елла Іванівна старший викладач кафедри 

андрагогіки та педагогічних 

вимірювань КЗ «ЗОІППО» ЗОР 
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Додаток 4 
до наказу Департаменту 
від 27.02.2015 № 0127 

 

Критерії оцінювання матеріалів 

заочного етапу фестивалю «Методист року» 

 

І. Актуальність (max – 15 балів) 

1. Спрямованість на забезпечення основних напрямків 

модернізації/розвитку освіти. 

2. Аналіз ситуації (аналіз ситуації з вказаної проблеми в місті, районі; 

визначення проблем і протиріч).  

3. Обґрунтування і чітке формулювання цілей і задач роботи 

(конкретність, реальність, вимірюваність, операціональність визначених цілей і 

задач). 

ІІ. Системність (max – 20 балів) 

1. Представлення системи роботи. 

2. Теоретична інтерпретація досвіду, використання наукового апарату. 

3. Оптимальність вибору форм, методів і засобів роботи. 

4. Логічна завершеність, достатність опису досвіду роботи. 

ІІІ. Результативність (max – 10 балів) 

1. Розроблено і представлено критерії оцінки результатів роботи. 

2. Результативність роботи, відповідність отриманих результатів цілям і 

запропонованим критеріям. 

ІV. Перспективність запровадження представленого досвіду (max – 10 

балів) 

1. Спрямованість у майбутнє, прогнозування подальшої роботи. 

2. Можливість тиражування досвіду. 

V. Додаткове оцінювання (max – 15 балів) 

1. Різноманітність додатків, які наочно ілюструють представлений досвід. 

2. Естетичність оформлення роботи.  

 

Максимальна кількість балів - 70. 


