
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 
 

НАКАЗ 
  

21.06.2017           № 276 
 
Про  підсумки  проведення 
обласного конкурсу «Калейдоскоп 
творчих  здобутків»  на  кращі  
методичні розробки серед педагогів 
інтернатних закладів області  
 
 
 

На виконання Плану роботи Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації на 2017 рік, відповідно до Положення про обласний 
конкурс «Калейдоскоп творчих здобутків» на кращі методичні розробки серед 
педагогів інтернатних закладів (далі - Положення), затвердженого наказом 
Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації 03.02.2014 № 40 
і зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 
07.02.2014 № 11/2040, з метою виявлення та поширення передового 
педагогічного досвіду педагогів інтернатних закладів, з 01 по 07 червня 2017 
року в Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської 
молоді був проведений ІІІ обласний конкурс «Калейдоскоп творчих здобутків» 
на кращі методичні розробки серед педагогів інтернатних закладів (далі - 
Конкурс). 

На Конкурс надійшло 8 робіт педагогів з 5 інтернатних закладів області: 
Полтавської спеціалізованої школи-інтернату № 1 І-ІІІ ступенів, Полтавської 
спеціалізованої школи-інтернату № 2 І-ІІІ ступенів, Полтавської обласної 
гімназії-інтернату для обдарованих дітей імені А.С. Макаренка, Кобеляцької 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, Полтавської обласної 
спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені 
А.С. Макаренка. Конкурсанти представили свої здобутки у номінаціях: 
психолого-педагогічні аспекти освіти – 3 учасники, організація навчально-
виховного процесу – 2 учасники, дидактичні матеріали – 3 учасники. 

Члени журі відзначили актуальність наданих методичних розробок, 
творчий підхід педагогів до удосконалення теоретичного матеріалу та 
практичного його застосування. 

Разом з тим, було вказано на недоліки: 



- окремі роботи відповідають умовам Конкурсу частково (не 
обґрунтовується актуальність висвітленої теми на основі досягнень сучасної 
психолого-педагогічної науки і методики та відсутні рекомендації щодо 
впровадження розробки педагогами в практику роботи); 

- у деяких роботах відсутній аналіз практичних результатів та висновків, 
що свідчить про відсутність цілісного підходу до проектування процесу 
навчання і виховання. 

Враховуючи викладене, на підставі рішення журі Конкурсу 
 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації за перемогу в Конкурсі:  
 

за І місце  
у номінації психолого-педагогічні аспекти освіти: 
групу авторів Полтавської спеціалізованої школи-інтернату №1 І-ІІІ 

ступенів у складі: Гурської Ольги Василівни – заступника директора з 
навчально-виховної роботи, Бровка Сергія Миколайовича – вчителя англійської 
мови, Процун Тетяни Миколаївни – вчителя української мови та літератури, 
Передерій Ірини Вікторівни – вчителя початкових класів, Корсун Тетяни 
Юр’ївни – вихователя за навчально-методичний посібник «Родинно-сімейне 
виховання в умовах школи-інтернату»; 

 
за ІІ місце  
у номінації дидактичні матеріали: 
групу авторів Полтавської обласної гімназії-інтернату для обдарованих 

дітей імені А.С. Макаренка у складі: Колісник Оксани Сергіївни – заступника 
директора з виховної роботи, Лоцька Михайла Івановича – педагога-
організатора за збірку «Стосується кожного»; 
 

за ІІІ місце  
у номінації організація навчально-виховного процесу: 
Костенко Олену Юріївну – вчителя історії Полтавської спеціалізованої 

школи-інтернату №2 І-ІІІ ступенів за збірку «Національно-патріотичне 
виховання на уроках історії».  

 
2. Нагородити грамотою Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді за участь у Конкурсі:  
 

у номінації психолого-педагогічні аспекти освіти: 
Прокопенко Наталію Миколаївну – вихователя Полтавської 

спеціалізованої школи-інтернату № 2 І-ІІІ ступенів за збірку «Морально-етичне 
виховання та підготовка учнів школи-інтернату до самостійного життя». 

 
3. Директорам інтернатних закладів: 
 



3.1. Проаналізувати результати Конкурсу та сприяти подальшій 
активізації методичної роботи в закладах.  

 
3.2. Виявляти творчих педагогів, залучати до участі в Конкурсі, сприяти 

створенню умов для подальшого поширення їхнього досвіду. 
 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
директора Департаменту – начальника управління закладів інтернатного типу, 
вищої, професійно-технічної освіти, науки, позашкільної та виховної роботи 
Гажієнко Г.І. 

 
 
 
 
Виконувач обов’язків директора  
Департаменту освіти і науки       Г.Б. Власюк 
 


