
 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

м. Кіровоград 

09.02.2015 р.          № 43 
 

Про проведення обласного 

огляду освітніх блогів 

«Педагогічна блогосфера» 

 

Відповідно до Закону України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», на виконання 

Указу Президента України від 25.06.2013 року № 344/2013 «Про Національну 

стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» та п. 5.3 

(розділ 5) «Плану роботи КЗ КОІППО імені Василя Сухомлинського на 

2015 рік», з метою підтримки, стимулювання, акумулювання та пропаганди 

педагогічної творчості освітян області, які займаються освоєнням і 

ефективним упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в 

управлінську діяльність і педагогічну практику, активним пошуком 

педагогічних методів, засобів і форм навчання 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити методичні рекомендації щодо організації та проведення 

обласного огляду освітніх блогів «Педагогічна блогосфера» (далі – Огляд) 

(додаток). 

2.  Проводити обласний огляд освітніх блогів «Педагогічна блогосфера» 

на базі КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної  педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського» щорічно з 01 лютого по 25 травня 

протягом 2015 – 2018 років. 

3. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(Корецька Л.В.): 

1) щорічно визначати та затверджувати склад організаційного 

комітету та фахового журі; 

2) забезпечити відповідний організаційний рівень підготовки і 

проведення Огляду;  

3) до 31 березня 2015 року розробити критерії оцінювання 

конкурсних робіт; 

4) щорічно до 25 травня підбивати підсумки обласного Огляду;  
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5) за результатами Огляду упорядкувати електронний каталог 

«Педагогічна блогосфера». 

4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, директорам навчальних закладів обласного підпорядкування: 

1) довести методичні рекомендації щодо організації та проведення 

обласного огляду освітніх блогів «Педагогічна блогосфера» до відома 

педагогічних колективів та усіх зацікавлених осіб; 

2) сприяти участі педагогічних працівників у Огляді (онлайнова 

реєстрація щорічно до 20 квітня). 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора департаменту – начальника управління дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти, виховної роботи та фінансового забезпечення  

департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації Олійник А.В. 

 

 

 

Директор департаменту      Е. Лещенко 

 

 


