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Про підсумки проведення обласного 
конкурсу „Калейдоскоп творчих 
здобутків” на кращі методичні 
розробки серед педагогів закладів 
інтернатного типу 
 

 
На виконання річного плану роботи Департаменту освіти і науки 

Полтавської облдержадміністрації та Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді, з метою виявлення та поширення 
передового педагогічного досвіду педагогів закладів інтернатного типу,  
07 червня 2019 року в Полтавському обласному центрі естетичного виховання 
учнівської молоді був проведений обласний конкурс „Калейдоскоп творчих 
здобутків” на кращі методичні розробки серед педагогів закладів інтернатного 
типу (далі - Конкурс).  

На Конкурс надійшло 2 роботи з 2-х закладів: Комунальний заклад 
„Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів 
Полтавської обласної ради” та Комунальний заклад „Шишацький обласний 
науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради”. 

Конкурсанти представили свої здобутки у номінаціях: 
психолого-педагогічні аспекти позашкільної освіти – 1 робота,  
дидактичні матеріали – 1 робота. 
Члени журі відзначили актуальність наданих методичних розробок, 

творчий підхід педагогів до удосконалення теоретичного матеріалу та 
практичного його застосування. 

Враховуючи викладене, на підставі рішення журі Конкурсу 
 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації та Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді:  

 
за І місце 
у номінації психолого-педагогічні аспекти позашкільної освіти: 



2 
 

авторський колектив Комунального закладу „Полтавська спеціалізована 
школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради” 
у складі: Гурської Ольги Василівни – вчителя історії та суспільствознавства, 
керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого 
навчання) та Самсоненко Ірини Леонідівни – вчителя початкових класів, за 
навчально-методичний посібник „Педагогіка партнерства. Нові орієнтири у 
співпраці з батьками”. 

 
за ІІ місце 
у номінації дидактичні матеріали: 
Міненко Антоніну Олексіївну – вихователя Комунального закладу 

„Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської 
обласної ради” за збірку розробок виховних годин із досвіду роботи 
„Морально-етичне виховання як засіб виховного процесу та розвитку 
свідомості учнів”. 

 
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
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О.В. Рець 

 


