
ДЕПАРТАМЕНТ ОС BIT Н I НАУКИ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМ У НАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ  
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»  

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського фестивалю-огляду 
«Джерело батьківських знань»

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від
25.01.2017 №  0068 та листа М іністерства освіти і науки України від 13.01.2017 № 1/9-8 
«Щ одо проведення Всеукраїнського фестивалю-огляду кращого досвіду з організації 
просвіти батьків вихованців дош кільних навчальних закладів/навчально-виховних 
комплексів «Джерело батьківських знань», з метою виявлення і популяризації 
перспективного педагогічного досвіду, інноваційних освітніх технологій з проблеми 
щодо просвітницької роботи з батьками у питаннях формування їхньої психолого- 
педагої ічної та юридичної компетенції

НАКАЗУЮ:

1. П ровести 18.05.2017 фінальний тур обласного етапу фестивалю-огляду 
кращ ого досвіду з організації просвіти батьків вихованців дош кільних навчальних 
закладів/навчально-виховних комплексів «Джерело батьківських знань» (далі -  
Фестиваль).

2. Затвердити методичні рекомендації щодо проведення Ф естивалю  та склад 
журі (додаток 1, 2).

3. Здійснити інформаційно-методичне та організаційне забезпечення 
підготовки та проведення зазначеного конкурсу до 01.02.2017.

4. Обрати серед надісланих матеріалів один найкращ ий досвід роботи та 
надіслати його до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 
на електронну адресу відділу дош кільного розвитку: do tpivnaikr.net до 01.06.2017.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально- 
методичної роботи Чернікову J1.A.

Виконую ча обов’язки

НАКАЗ
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ректора інституту Т.С. Гура
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Додаток 1
до наказу КЗ «ЗОІППО» ЗОР
31.01.2017 №041

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконуюча обов'я”"” 
ректора інституту Т.Є. Гура

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний етап Всеукраїнського фестивалю-огляду кращого досвіду з організації 
просвіти батьків вихованців дошкільних навчальних закладів/навчально-виховних

комплексів «Джерело батьківських знань»

Це Положення визначає порядок проведення обласного етапу Всеукраїнського 
фестивалю-огляду кращого досвіду з організації просвіти батьків вихованців дошкільних 
навчальних закладів/навчально-виховних комплексів «Джерело батьківських знань» (далі -  
Фестиваль).

Участь у Фестивалі є суто добровільною справою педагогічного працівника.
Хід і підсумки обласного етапу Фестивалю буде висвітлено на сайті кафедри 

дошкільної освіти комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Запорізької обласної ради та узагальнено наказом Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації.

Виявлення і популяризація перспективного педагогічного досвіду, інноваційних 
освітніх технологій з проблеми щодо просвітницької роботи з батьками у питаннях 
формування їхньої психолого-педагогічної та юридичної компетенції.

3. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ
Термін проведення: з 01 лютого до 18 травня 2017 року.
Фестиваль проводиться у три етапи.
Перший етан -  організація та проведення міського, районного етапу обласного 

Фестивалю (з 01 лютого до 30 квітня 2017 року). Визначення одного переможця.
Другий етап -  прийом матеріалів переможців міського та районного етапу на 

електронну адресу кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР kdo.zp@ukr.net. 
Погрібняк Н.В., тел. (061)233 40 02 (до 10 травня 2017 року).

Третій етап -  підсумковий. Проведення фінального туру обласного Фестивалю. 
Засідання членів журі 18 травня 2017 року на базі КЗ «ЗОІГІПО» ЗОР та визначення 
переможця обласного туру.

До 01 червня 2017 року досвід роботи, що визначено членами журі як найкращий, 
надіслати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» на 
електронну адресу відділу дошкільного розвитку: do tpn@ukr.nel.

Вимоги щодо оформлення матеріалів переможців обласног о етапу Фестивалю
У текстовий файл з описом системи просвітницької роботи з батьками. Опис системи 

роботи подається із зазначенням прізвища, імені, по батькові педагога (або дані про 
керівника авторського колективу) та повної поштової адреси дошкільного навчального 
закладу, контактних телефонів, електронної адреси. Опис має містити назви заходів (форми
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роботи), їхню тематику та основну мету проведення, категорії, на які вони орієнтовані, 
залучених до проведення спеціалістів, використані методи, засоби тощо.

У відеозапис (до 5 хвилин), або слайдову презентацію.
Подані матеріали оцінюються за такими критеріями:
У відповідність досвіду вимогам і меті Фестивалю;
У наявність у матеріалах нової ідеї або нових методів і прийомів щодо просвітницької 

роботи з батьками у питаннях формування їхньої психолого-педагогічної та юридичної 
компетенції.

У
4. НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

У Результати Фестивалю оголошуються під час обласного заходу «День дошкілля». 
Переможець Фетивалю (І місце), матеріали якого обрано до участі у Всеукраїнському 
Фестивалі, а також учасники, які посіли II та III місце нагороджується грамотами 
Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

У Учасники Фестивалю, які не посіли призові місця, нагороджуються подяками 
комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Запорізької обласної ради.

Додаток 2
до наказу КЗ «ЗОІППО» ЗОР 
3 1.01.20 І 7 №041

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконуюча обов'язки 
ректора інституту .Тура

Склад журі обласного етапу фестивалю-огляду кращого досвіду з організації просвіти 
батьків вихованців дошкільних навчальних закладів/навчально-виховних комплексів

«Джерело батьківських знань»

Голова БайєрО.М.
організаційного
комітету

Члени: Батліна J1.B. 

Михайлова JTM. 

Погрібняк 11. В 

Самсонова О.О. 

Шульга Л.М.

завідувач кафедри, кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри дошкільної освіти КЗ 
«ЗОІПГІО» ЗОР.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР; 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР; 
старший викладач кафедри дошкільної освіти 
КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
старший викладач кафедри дошкільної освіти 
КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
старший викладач кафедри дошкільної освіти 
КЗ «ЗОІППО» ЗОР.


