
 

УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Н А К А З 
 

Від 09.10.2013              м.Запоріжжя №_882 

 
Про проведення обласного конкурсу 
«Освітня он-лайн карта профільного 
навчання району (міста)» 
 

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року (затверджену Указом Президента України від 

25.06.2013 № 344), Указів Президента України «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (від 30.09.2010 

№ 926) та «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з 

обмеженими фізичними можливостями» (від 19.05.2011 № 588); на 

виконання Програми розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки" 

(затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 22.01.2012 № 11) та з 

метою узагальнення й систематизації процесу впровадження профільного 

навчання в Запорізькій області; забезпечення умов повного й відкритого 

інформування учнів та їх батьків щодо представленості районної (міської) 

освітньої мережевої системи профільного навчання в мережі Інтернет; 

стимулювання змістового наповнення районних (міських) сайтів та розвитку 

розбудови інформаційного освітнього простору Запорізького регіону 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у 2013/2014 н.р. у Запорізькій області конкурс «Освітня он-

лайн карта профільного навчання району (міста)» (далі - конкурс) та 

затвердити терміни проведення Конкурсу (додаток 1). 

 

2. Начальникам органів управління освітою райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів області: 

2.1  здійснити організаційні заходи щодо створення освітньої он-лайн 

карти профільного навчання району (міста); 

2.2  забезпечити матеріально-технічні умови для участі працівників 

методичних районних (міських) кабінетів у Конкурсі. 

 

3. Ректору КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР  Пашкову В.В.: 



3.1 підготувати план, визначити порядок, укласти методичні 

рекомендації щодо проведення Конкурсу та затвердити їх науково-

методичною радою; 

3.2  забезпечити науково-методичний супровід Конкурсу освітніх он-

лайн карт профільного навчання району (міста) Запорізької області; умови 

для роботи журі та оплату роботи членів журі згідно з кошторисом; 

3.3  здійснити висвітлення перебігу та оприлюднення результатів 

Конкурсу на сайтах КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Виконуючий обов’язки  

директора Департаменту                        В.М. Захарчук 

 

 

 
Хіврич 224-66-35 

Бабко  236-30-93 



Додаток 1 

до наказу Департаменту ОНМС  

від 09.10.2013 № 882 

 

 

Порядок організації та терміни проведення обласного конкурсу  

«Освітня он-лайн карта профільного навчання району (міста)» 

 
 Етап Терміни Відповідальні 

1. Підготувати план, визначити порядок, 

укласти методичні рекомендації щодо 

проведення Конкурсу 

жовтень 2013 КЗ «ЗОІППО»ЗОР 

Бабко Т.М. 

Чернікова Л.А. 

2.  Публічне оголошення про початок 

Конкурсу публікацією на сайтах КЗ 

«ЗОІППО»ЗОР 

15.10.2013 КЗ «ЗОІППО»ЗОР 

Лапшина І.С. 

Сокол І.М. 

3.  Організація роботи творчих районних 

(міських) груп щодо створення «Освітня 

карта профільного навчання району (міста)» 

жовтень 2013-

лютий 2014  

Органи управління 

освітою 

райдержадміністрацій 

та міськвиконкомів 

4. Прийом заявок щодо участі в Конкурсі 

(за адресою: 69035, м. Запоріжжя вул. 40 

років Радянської України 57-а, Запорізький 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, кафедра менеджменту 

освіти та психології (каб.41); 

e-mail: kmopsy_zoippo@mail.ru. 

До 5 березня 

2014 

Учасники Конкурсу, 

ЗОІППО 

Крутько Є.О. 

5. Розміщення посилань на конкурсні роботи 

на сайті кафедри ІІТО ЗОІППО 

До 10 березня 

2014 

Учасники Конкурсу 

Сокол І.М. 

6. Оцінювання представлених на конкурс 

творчих робіт 

11.03-20.03 

2014 

Журі Конкурсу 

7. Завершення Конкурсу 28.03.2014  

8. Підведення підсумків Конкурсу та 

нагородження переможців. 

Квітень 2014 КЗ «ЗОІППО»ЗОР 

Оргкомітет  

 



Додаток 2 

До наказу Департаменту ОНМС  

   від 09.10.2013 № 882 

 

С к л а д 

оргкомітету по проведенню обласного конкурсу 

«Освітня он-лайн карта профільного навчання району (міста)» 

 

 

1. Хіврич  

Валентина 

Володимирівна 

голова оргкомітету, заступник начальника 

управління освіти і науки Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту ЗОДА 

2. Ястребова  

Валентина Яківна 

заступник голови оргкомітету, к.п.н., проректор 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

3. Бабко  

Тетяна Миколаївна 

к.п.н., доцент кафедри менеджменту освіти та 

психології  КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

4. Чернікова Людмила 

Антонівна 

к.п.н., завідувач кафедри інформатики та 

інформаційних технологій в освіті 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

5. Сокол  

Ірина Миколаївна 

старший викладач кафедри інформатики та 

інформаційних технологій в освіті 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

6. Крутько Євгенія 

Олександрівна 

методист Науково-методичного центру КЗ 

«ЗОІППО»ЗОР 

 

 

 
 

 



Додаток 3  

до наказу Департаменту ОНМС ЗДА 

від 09.10.2013 № 882 

 

СКЛАД ЖУРІ 

 

обласного конкурсу 

«Освітня он-лайн карта профільного навчання району (міста)» 
 

1. Лапшина  

Ірина  Сергіївна 

голова журі  

к.п.н, доцент кафедри менеджменту освіти 

та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

2. Варецька 

Олена Володимирівна 

заступник голови журі  

к.п.н, докторант НАПН України,  головний 

науковий співробітник лабораторії 

«Управління освітніми системами регіонів 

сільської місцевості» 

3. Науменко  

Микола Павлович 

старший викладач кафедри андрагогіки та 

освітніх вимірювань 

4. Григоренко  

Олександр Григорович 

координатор ІСУО Запорізької області 

5. Букрєєва  

Світлана Михайлівна 

директор Науково-методичного центру 

управління освіти Енергодарської міської 

ради Запорізької області 

6. Кідалова  

Наталія Олександрівна  

завідувач методичним кабінетом управління 

освіти Мелітопольської міської ради  

7. Дяченко  

Світлана Миколаївна  

завідувач районним методичним кабінетом 

Оріхівської РДА 

8. Собакарь 

Олена Олександрівна 

методист районного методичного кабінету 

Вільнянської РДА 

9. Гусак  

Оксана Вікторівна  

заступник завідувача Інформаційно-

аналітичного методичного центру 

Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту Запорізької міської ради  
 

 

 

 



Додаток 4 

до наказу Департаменту ОНМС  

від 09.10.2013 № 882 

 

Методичні рекомендації  

щодо проведення обласного конкурсу  

«Освітня он-лайн карта профільного навчання району (міста)» 
 

1. Загальні положення 
1.1. Обласний конкурс «Освітня карта профільного навчання району (міста)» (далі – 

Конкурс) проводиться відповідно до Законів України: «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

(затвердженої Указом Президента України від 25.06.2013 №344), Указу Президента 

України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (від 

30.09.2010 № 926); Програми розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки 

(затверджена рішенням Запорізької обласної ради № 11 від 22.01.2012). 

2. Мета Конкурсу 
2.1. Головною метою Конкурсу є систематизації процесу впровадження профільного 

навчання в області; вдосконалення процесу розвитку розбудови інформаційного 

освітнього простору Запорізького регіону 

3. Завдання Конкурсу 
3.1. Узагальнення інформації щодо впровадження профільного навчання в кожному 

районі (місті) та в цілому Запорізькій області. 

3.2. Забезпечення умов для повного й відкритого інформування учнів та їх батьків щодо 

представленості районної (міської) освітньої системи профільного навчання в мережі 

Інтернет. 

3.3. Стимулювання змістового наповнення районних (міських) сайтів. 

3.4. Розвиток інфраструктури єдиного освітнього інформаційного простору. 

3.5. Сприяння відкритості, демократизації системи освіти. 

 

4. Учасники Конкурсу 

У Конкурсі беруть участь районні (міські) методичні кабінети Запорізької області. 

 

5.Організатори та журі Конкурсу 

5.1. Організаторами Конкурсу є Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької 

облдержадміністрації спільно з Запорізьким обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти. 

Керівництво Конкурсом здійснюється кафедрою менеджменту освіти та психології 

спільно з кафедрою інформатики й інформаційних технологій в освіті.  

 

5.2. Обов’язки організаторів Конкурсу: 

5.2.1 інформування учасників про проведення Конкурсу. 

5.2.2 формування складу журі для оцінювання представлених матеріалів. 

5.2.3 прийом заявок й огляд конкурсних матеріалів. 

5.2.4 інформування про перебіг Конкурсу та його підсумки. 

5.2.5 визначення форми нагородження переможців. 

 

5.3. Організатори мають право: 

5.3.1 Визначати кількість і зміст номінацій для нагородження. 



5.3.2 Змінювати склад журі до початку підбиття підсумків Конкурсу. 

5.3.3 Визначати вимоги до конкурсних матеріалів. 

5.4. Обов’язки та права журі: 

5.4.1. Розробити критерії для оцінки матеріалів Конкурсу. 

5.4.2. У визначений термін оцінити конкурсні матеріали та передати оціночний 

протокол Оргкомітету. 

5.4.3. За необхідності затвердити додаткові номінації Конкурсу. 

 

6. Конкурсне завдання 

До участі у Конкурсі приймаються розміщені на сайтах районних (міських) відділів 

освіти освітні он-лайн карти профільного навчання, розроблені представниками 

методичних кабінетів спільно з педагогічними чи учнівськими колективами різних 

загальноосвітніх освітніх закладів. 

Обов’язковим критерієм участі в Конкурсі є створення он-лайн ресурсу для 

функціонування інтерактивного інформаційного продукту, який можна щорічно 

оновлювати. 

До участі у Конкурсі допускаються освітні он-лайн карти, які висвітлили 

інформацію як мінімум ¼ ЗНЗ району (міста). 

 

Рекомендується використовувати наступну кольорову гаму графічних позначок для 

змістового наповнення карти: 

Суспільно-гуманітарний напрям − червоний (рожевий); 

Природничо-математичний – зелений; 

Технологічний, інформаційно-технологічний – голубий, синій; 

Спортивний – фіолетовий; 

Художньо-естетичний – жовтий. 

 

7. Критерії оцінки конкурсних робіт 

 

1. Дизайн: 

2.1. кольорова гама; 

2.2. дотримання стилю; 

2.3. читабельність; 

2.4. стилістична цілісність; 

2.5. оригінальність оформлення; 

2.6. використання графічних зображень; 

2.7. наявність і якість ілюстративного матеріалу. 

Мах 30 балів 

2. Інтерактивність: 

2.1. зручність та наочність навігації; 

2.2. швидкість завантаження додаткових сторінок; 

2.3. забезпечено функціонування гіперпосилань. 

Мах 15 балів 

3. Інформаційність, змістовність: 

3.1. широта представлення інформації (представленість на карті 

різних закладів шкільної, позашкільної, додаткової, професійно-

технічної та вищої освіти); 

3.2. ступінь рівень представленості обов’язкових елементів: 

3.2.1. на рівні району; 

3.2.2. на рівні освітнього округу; 

3.2.3. на рівні ЗНЗ; 

3.3. наявність і якість ілюстративного матеріалу; 

3.4. структурованість інформації; 

3.5. грамотність оформлення матеріалів. 

Мах 40 балів 



8. Заявка на участь у Конкурсі. 

Заявка відправляється на офіційному бланку районного (міського) відділу освіти (в 

електронному та паперовому вигляді) на адресу:  

69035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 57-А. Кафедра менеджменту 

освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР; e-mail: kmopsy_zoippo@mail.ru. 

Заявка обов’язково повинна бути завірена підписом начальника відділу освіти чи 

завідувача методичним кабінетом. 

 

 

Форма заявки  

 

Заявка на участь у обласному конкурсі 

«Освітня он-лайн карта профільного навчання району (міста)» 

 

Просимо включити до списку учасників конкурсу розробників Освітньої карти 

профільного навчання _____________________ району (міста): 

 

1. Керівник творчої групи  

2. Склад творчої групи розробників 

(ПІБ, посада, заклад де працює) 

 

3. Контактний телефон, адреса 

електронної пошти. 

 

4. Електронна адреса карти.  

 

Дата     Підпис      ПІБ 

 

9. Визначення і нагородження переможців Конкурсу. 

 

Переможцями Конкурсу є інформаційні он-лайн ресурси , що матимуть найвищий 

сумарний бал за оцінками членів журі. У разі однакової кількості балів журі ухвалює 

рішення шляхом відкритого голосування. Рішення журі оформлюється відповідним 

протоколом. 

Додатково можуть бути визнані переможці у номінаціях «За інформативність та 

змістовність Освітньої он-лайн карти», «За найкраще технічне оформлення 

Освітньої он-лайн карти». 
Переможці нагороджуються грамотами Департаменту освіти та науки, молоді та 

спорту ЗОДА й цінними подарунками від спонсорів 

 

 

 

 

 

 

 

Телефони для довідок: 236-30-93, 236-30-99 

Контактні особи: Бабко Тетяна Миколаївна, Чернікова Людмила Антонівна  

 

 


