
 

УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
 

11.06.2018              м.Запоріжжя № 415 

 
Про підсумки обласного фестивалю-огляду  
методичних здобутків педагогів  
закладів дошкільної освіти   
«Україна – рідний край» 
 

Керуючись Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки, затвердженою Указом Президента України від 

13.10.2015 № 580/2015, на виконання Програми розвитку освіти Запорізької 

області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 

від 30.11.2017 № 54, Програми розвитку і функціонування української мови в 

Запорізькій області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Запорізької 

обласної ради від 25.02.2016 № 5, відповідно до листів Міністерства освіти і 

науки України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-

патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах», від 20.10.2016 

№ 1/9-561 «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів з 

ознайомлення дітей із народними традиціями, святами та обрядами», наказу 

Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 

09.02.2018 № 110 «Про фестиваль-огляд методичних здобутків педагогів 

дошкільних навчальних закладів «Україна – рідний край», та з метою 

активізації освітньої роботи в закладах дошкільної освіти із національно-

патріотичного виховання дітей дошкільного віку, виявлення і поширення 

перспективного педагогічного досвіду, інноваційних освітніх технологій, 

кафедрою дошкільної освіти комунального закладу «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради у 

період з 12.02.2018 по 12.04.2018 забезпечено проведення обласного 

Фестивалю-огляду (далі – Фестиваль) методичних здобутків педагогів 

закладів дошкільної освіти «Україна – рідний край». 

У Фестивалі взяли участь 64 педагоги із 14 територій області: 

м. Запоріжжя (Дніпровський, Вознесенівський, Олександрівський, 

Комунарський, Шевченківський райони), м. Оріхів, м. Вільнянск, 

м. Дніпрорудний, м. Енергодар, м. Кам’янко-Дніпровська, м. Мелітополь, 

м. Пологи, м. Токмак, Бердянського, Більмацького, Запорізького, 

Мелітопольського, Новомиколаївського, Приморського, Чернігівського, 

Якимівського районів, Біленьківської об’єднаної територіальної громади. 

Учасниками фестивалю підготовлено 40 робіт у двох номінаціях: «Методичні 

розробки занять за освітніми лініями БКДО України» і «Матеріали з 
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національно-патріотичного виховання дошкільників у дозвіллєвий час», до 

складу яких входять конспекти занять (23), сценарії (15), освітні проекти (4), 

інтерактивні ігри (5), презентації (39), відео (27), методичні розробки до 

організації гурткової роботи (35) та інші матеріали.   

На підставі рішення незалежного журі, до складу якого ввійшли 

працівники кафедри дошкільної освіти комунального закладу «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної 

ради, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити переможців обласного Фестивалю методичних здобутків 

педагогів закладів дошкільної освіти «Україна – рідний край» (додаток) та 

нагородити їх грамотами Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації під час проведення урочистого обласного заходу «День 

дошкілля», який відбудеться в жовтні 2018 року. 

 

2. Виконуючому обов’язки ректора комунального закладу «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної 

ради Казачуку А.В. до 15.09.2018 забезпечити підготовку грамот 

переможцям Фестивалю. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора департаменту – начальника управління Захарчука В.М. 
 
 
 
Директор Департаменту  Т.Я. Озерова  
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