
 
 

УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
 

15.09.2015              м.Запоріжжя № 0477 

   

 
Про підсумки обласного  
фестивалю-огляду матеріалів 
«Україна – рідний край» 

 

На виконання Концепції національно-патріотичного виховання в Україні 

(2015 р.), Програми розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки, 

затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 22.11.2012 №11, листа 

Міністерства освіти і науки України від 09.04.2015 №1/9-191, наказу 

Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 

12.05.2015 № 0275 «Про фестиваль-огляд матеріалів «Україна – рідний край», з 

метою активізації освітньої роботи дошкільних навчальних закладів та 

дошкільних підрозділів шкіл-інтернатів, навчально-виховних комплексів з 

патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку було організовано та 

проведено обласний захід фестиваль-огляд матеріалів «Україна – рідний край». 

На фестиваль-огляд було подано 37 заявок  із 19 районів  області та міста 

Запоріжжя. Надіслані матеріали було розглянуто незалежним журі у складі 

працівників Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації й іншими 

фахівцями.  

На підставі рішення незалежного журі та за підсумками результатів 

обласного фестивалю-огляду матеріалів «Україна – рідний край» 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Визнати  абсолютним    переможцем    обласного    фестивалю-огляду 

матеріалів «Україна – рідний край» комунальний дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 5  «Лисичка»  Пологівської міської ради Пологівського 

району Запорізької області. 

 

2. Визначити переможцями обласного фестивалю-огляду матеріалів 

«Україна – рідний край»: 

комунальний дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 3 

«Казка» Веселівської селищної ради Веселівського району Запорізької області;  

Центр розвитку дитини «Надія» Запорізької міської ради Запорізької 

області;          



комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Казка»  

Приморської міської ради Приморського району Запорізької області; 

комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 55 

«Калиновий цвіт» Запорізької міської ради Запорізької області; 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3  «Світлячок» 

Енергодарської міської ради Запорізької області; 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 286 «Полунична 

галявина» Запорізької міської ради Запорізької області; 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 164 «Золотий ключик» 

Запорізької міської ради Запорізької області. 

 

3. Нагородити  Почесною   грамотою     Департаменту  освіти    і    науки 

обласної державної адміністрації як абсолютного переможця в обласному 

фестивалі-огляді матеріалів «Україна – рідний край» комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 5  «Лисичка»  Пологівської міської ради 

Пологівського району Запорізької області.  

 

4. Нагородити всіх переможців конкурсу грамотами Департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації під час проведення обласного заходу «День 

дошкілля» – у вересні 2015 року. 

 

5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 
Виконуючий обов’язки 
директора Департаменту     В.М. Захарчук 
 
 
 
 
Кичата 239 02 62 
Дорошенко 236 30 94 


