
 

УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
 

05.07.2017              м.Запоріжжя № 0495 

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

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 

25.07.2016 за №1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного 

виховання у дошкільних навчальних закладах», листа Міністерства освіти і 

науки України від 20.10.2016 №1/9-561 щодо організації роботи дошкільних 

навчальних закладів з ознайомлення дітей із народними традиціями, святами 

та обрядами, Програми розвитку і функціонування української мови в 

Запорізькій області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії 

Запорізької обласної ради від 25.02.2016 № 5, та наказу Департаменту освіти 

і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 14.02.2017 № 0124 

«Про фестиваль-огляд методичних здобутків педагогів дошкільних 

навчальних закладів «Україна – рідний край», керуючись Концепцією 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015), Програмою 

розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки, затвердженої 

рішенням Запорізької обласної ради від 22.11.2012 № 11, та з метою 

активізації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах із 

національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, виявлення і 

поширення перспективного педагогічного досвіду, інноваційних освітніх 

технологій, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР у період з 15.02.2017 по 15.04.2017 забезпечив проведення 

обласного Фестивалю-огляду (далі – Фестиваль) методичних здобутків 

педагогів дошкільних навчальних закладів «Україна – рідний край». 

У Фестивалі взяли участь 89 педагогів із 12 територій області.  

На підставі рішення незалежного журі, до складу якого ввійшли 

працівники КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР та фахівці області з питань дошкільної освіти, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити переможців обласного Фестивалю методичних здобутків 

педагогів дошкільних навчальних закладів «Україна – рідний край» та 

нагородити їх грамотами Департаменту освіти і науки обласної державної 
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адміністрації (додаток) під час проведення урочистого обласного заходу 

«День дошкілля», який відбудеться в жовтні 2017 року. 

 

2. Схвалити управлінську діяльність керівників органів управління 

освітою щодо створення належних умов для реалізації професійної 

майстерності педагогів дошкільних навчальних закладів, які за результатами 

Фестивалю стали переможцями. 

 

3. Виконуючому обов’язки ректора комунального закладу «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної 

ради Гурі Т.Є.: 

1) до 15.09.2017 забезпечити підготовку грамот переможцям Фестивалю; 

2) іншим учасникам Фестивалю до 15.09.2017 надати сертифікати участі 

від КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  
 
 
Заступник директора Департаменту –  
начальник управління       В.М. Захарчук 
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