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Про проведення 

обласного конкурсу наукових,  

навчальних і методичних розробок 

«Інновації в освітньому просторі: сучасні тренди» 

 

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року, схваленої розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 14.12.16 

року № 988-р; Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII, 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 

пункту 72 (розділ 5.1) «Плану роботи КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» на 2019 рік», з метою підтримки, стимулювання, 

акумулювання та пропаганди педагогічної творчості освітян області, які 

опановують та ефективно впроваджують інноваційні технології в управлінську 

діяльність і педагогічну практику, займаються активним пошуком педагогічних 

методів, засобів і форм навчання, що сприяють професійному розвитку 

працівників системи дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-

технічної) освіти в єдиному науково-методичному просторі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Проводити обласний конкурс наукових, навчальних і методичних 

розробок «Інновації в освітньому просторі: сучасні тренди» (далі – Конкурс) на 

базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної  педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» щорічно 

протягом 2019 – 2023 років.  

2.  Затвердити Умови організації проведення обласного конкурсу 

наукових, навчальних і методичних розробок «Інновації в освітньому просторі: 

сучасні тренди» (дистанційна форма) згідно з додатком. 

3. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(Корецька Л.В.): 
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1) щорічно визначати та затверджувати терміни, номінації Конкурсу, 

склад організаційного комітету та фахового журі; 

2) здійснювати організаційно-методичне забезпечення проведення 

Конкурсу;  

3) розробити критерії оцінювання конкурсних робіт; 

4) щорічно до 15 грудня підбивати підсумки Конкурсу;  

5) за результатами Конкурсу впорядкувати електронний ресурс 

«Інновації в освітньому просторі: сучасні тренди». 

4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, 

сільських рад об’єднаних територіальних громад, директору Навчально-

методичного кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області 

(Шолудько А.Л.), керівникам закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти та закладів освіти обласного підпорядкування: 

1) довести Умови організації проведення обласного конкурсу наукових, 

навчальних і методичних розробок «Інновації в освітньому просторі: сучасні 

тренди» (дистанційна форма) до відома педагогічних колективів та усіх 

зацікавлених осіб; 

2) сприяти участі педагогічних працівників у Конкурсі (онлайнова 

реєстрація щорічно до 20 жовтня). 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Шатну Л.Ф. 

 

 

 

Начальник управління   Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ 


