
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ
0^.06  ■ 2019 м. Одеса № ^$6

Про проведення міського конкурсу 
педагогічних ініціатив у контексті 
Нової української школи 
«#МіКоПІн»

Відповідно до Закону України «Про освіту», на виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.201 7 року №903-р «Про 
затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції 
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа», з метою пропаганди кращих здобутків, інноваційних 
напрацювань педагогічних працівників та пошуку методичних ідей, що варто 
поширювати

НАКАЗУЮ:
1. У рамках Відкритого освітнього форуму -  2019 протягом серпня 

2019 року провести міський конкурс педагогічних ініціатив у контексті 
Нової української школи «#МіКоГІІн» (далі - міський конкурс).

2. Затвердити Положення про міський конкурс (додаток 1).
3. Затвердити склад організаційного комітету міського конкурсу та 

конкурсної комісії за номінаціями (додатки 2, 3).
4. Директору комунальної установи «Одеський методичний центр освітніх 

ініціатив» Ярославцевій Н.О. провести до 20.08.2019 року міський 
конкурс відповідно до Положення та презентацію робіт переможців 
міського конкурсу.

5. Керівникам закладів освіти комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси:
5.1. Довести до відома педагогічних працівників закладу умови 

проведення міського конкурсу.
5.2. Залучити до участі педагогів, які виявили бажання презентувати 

власні педагогічні ідеї з використанням інноваційних педагогічних 
технологій та методик.

5.3. Подати до 12 серпня 2019 року матеріали на міський конкурс до 
КУ «ОМЦОІ».
6. Відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради (Ковальчук І.В.) розмістити підсумки 
проведення міського конкурсу педагогічних ініціатив в контексті Нової 
української школи на веб-сайгі департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Столбову І.Є.

Директор департаменту^ О.В. Буйневич



Додаток 1
до наказу департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради 
від ду.ое. £0/5 
№ /96

Положення
про міський конкурс педагогічних ініціатив у контексті Нової української

ніколи «#МіКоПІн»

І. Загальні положення
1.1. Міський конкурс педагогічних ініціатив у контексті Нової 

української школи «#МіКоГІІн» (далі міський конкурс) проводиться серед 
педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної та 
позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси.

1.2. Мета міського конкурсу -  виявлення продуктивного педагогічного 
досвіду, представлення напрацювань педагогічних працівників, поширення їх 
творчих досягнень в освітньому процесі, управлінській і методичній діяльності.

Міський конкурс передбачає презентацію сучасних педагогічних 
технологій, інноваційних методів навчання та виховання, науково-методичних, 
навчальних, практичних матеріалів досвіду педагогічних працівників і 
педагогічних колективів.

1.3. Основні завдання міського конкурсу :
- стимулювання креативного пошуку педагогічних працівників 

закладів освіти в удосконаленні освітнього процесу;
- розробка ефективних шляхів удосконалення якості освітнього 

процесу.та його науково-методичного забезпечення;
- популяризація та впровадження кращих здобутків та інноваційних 

напрацювань педагогічних працівників;
- висвітлення перед громадськістю освітянських надбань, 

підвищення інтересу до проблем освіти;
- оновлення анотованого каталогу досягнень педагогів міста Одеси.

II. Організація та проведення міського конкурсу

2.1. Загальне керівництво міського конкурсу здійснює департамент 
освіти та науки Одеської міської ради.

Безпосередню організацію підготовки та проведення конкурсу здійснює 
комунальна установа «Одеський методичний центр освітніх ініціатив» (далі 
КУ «ОМЦОІ»),

2.2. Міський конкурс педагогічних ініціатив проводиться у два тури:
перший відбірковий (за територіальною приналежністю);
другий -  фінальний.
2.3. До участі у другому турі міського конкурсу допускаються переможці 

першого туру в кожній номінації.
2.4. Участь у міському конкурсі беруть як окремі педагогічні працівники, 

так і авторські колективи за напрямами: «Дошкільна освіта», «Початкова



освіта», «Загальна середня освіта», «Інклюзивна освіта», «Позашкільна освіта» 
у номінаціях: «Освітній менеджмент», «Інноваційні технології в освітньому 
процесі», «Сучасний урок НУШ», «Сучасний освітній простір».

2.5. Під час проведення конкурсу обробка та захист персональних даних 
учасників здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про захист 
персональних даних”.

III. Вимоги до подання, оформлення та змісту матеріалів

3.1. На міський конкурс надаються концепції, авторські програми, 
методичні розробки, посібники, підручники, дидактичні матеріали, освітні 
проекти, моделі розви тку закладу освіти тощо.

3.2. Подані роботи повинні відповідати вимогам статті 42 «Академічна 
доброчесність» Закону України «Про освіту».

3.3. Для участі в міському конкурсі до КУ «ОМІДОІ» подаються такі 
матеріали:

- заявка відповідно до додатку 1 Положення; 
коротка анотація до розробки;

- розробка (посібник, книга формату A4 або А5 у паперовому 
вигляді в одному примірнику державною мовою та на 
електронному носії) з титульним листом, оформленим відповідно 
до додатку 2 Положення.

3.4 Подані на міський конкурс розробки повинні бути схвалені 
методичними радами освітніх закладів.

3.5. Матеріали повинні відповідати вимогам до оформлення друкованих 
робіт (Шрифт Times New Roman, кегель 12-14, інтервал 1,15-1,5 тощо)

3.6. Матеріали, які оформлені недбало, з помилками, надані із 
запізненням розглядатися не будуть.

IV. Порядок оцінювання та визначення переможців міського конкурсу

4.1. Визначення переможців у кожній номінації кожного гуру 
здійснюється конкурсними комісіями за критеріями:

- актуальність та оригінальність педагогічних ідей;
- інноваційність (новизна змісту, технологій);
- практична спрямованість;
- культура оформлення матеріалів.

4.2. Переможці нагороджуються дипломами департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради.



Додаток 1
до Положення про міський 
конкурс

Заявка

(назва закладу освіти)

№
з/п

Напрям Номінація Назва
роботи

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 
автора 

(авторського 
колективу)

Посада Місце
роботи

Директор
(підпис) (Прізвище, ім’я та по батькові)



Додаток 2
до Положення про міський 
конкурс

Титульний лист
(зразок)

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Комунальна установа «Одеський методичний центр освітніх ініціатив»

Номінація:

Назва роботи
(напрям)

ПІБ автора (авторського колективу)
І Іосада 

Місце роботи

СХВАЛЕНО 
Методичною радою

(назва закладу освіти)

(протокол №___від______)

Одеса -  2019



Додаток 2
до наказу департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради 
від ОУ-Ое. ЛО/З
№ /96

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 
міського конкурсу педагогічних ініціатив в контексті Нової української

ніколи «#МіКоГІІн»

Голова оргкомітету: Ярославцева Н.О., директор КУ «Одеський
методичний центр освітніх ініціатив»

Члени оргкомітету:

І щенко В.Н. 

Драганова О.В. 

Янішевська Л.В. 

Вовненко Л.Є. 

Ілляш Т.ІІ.

заступник директора КУ «Одеський методичний 
центр освітніх ініціатив»;
методист КУ «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив»;
методист КУ «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив»;
методист КУ «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив»;
методист КУ «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив».



Додаток З
до наказу департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради 
від О*/- ГС. $
№

СКЛАД КОНКУРСНИХ КОМІСІЙ ЗА НАПРЯМАМИ 
«Дошкільна освіта»

Голова комісії 
Желязко І.А.

завідувачка Одеського дошкільного навчального 
закладу "Ясла-садок №274 комбінованого типу" 
Одеської міської ради Одеської області

Секретар комісії 
Сфтені М.І. методист КУ «Одеський методичний центр освітніх 

ініціатив»

Ьазавлук О.В.
Члени конкурсної комісії:
завідувачка Одеського дошкільного навчального 
закладу "Ясла-садок" №237 Одеської міської ради 
Одеської області;

Ханмамедова О.В. завідувачка Одеського дошкільного навчального 
закладу "Ясла-садок" №231 Одеської міської ради 
Одеської області;

Кудря Г.М. завідувачка Одеського дошкільного навчального 
закладу «Ясла-садок» №.'160 Одеської міської ради 
Одеської області.

«Початкова освіта»

Голова комісії 
Стародубцева К.В. заступник директора КУ «Одеський методичний 

центр освітніх ініціатив»
Секретар комісії 
Лазаренко Т.І. методист КУ «Одеський методичний центр освітніх 

ініціатив»

Самойленко О.Г 
Гончарова О.К. 
Жданова Л.О.

Члени конкурсної комісії:
вчитель початкових класів Одеської ЗОНІ №і 89; 
вчитель початкових класів Одеської ЗОШ №ї 57; 
вчитель початкових класів Одеської ЗОНІ №.' 1.

Голова комісії 
Романенко Н.А. 
Секретар комісії 
Нікова Г.І.

«Загальна середня освіта»

директор Одеського НВК №.’ 13

методист КУ «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив»

Поцелуева Я.К).
Члени конкурсної комісії: 
директор Одеської ЗОШ №? 38;



Таран В.П. заступник директора Одеської гімназії № 8;
Войтович І.О. заступник директора Одеського юридичного ліцею;
Амеліна О.С. заступник директора Одеської ЗОШ №78;
Бірман О.О. директор Одеської ЗОНІ № 5. 

«Інклюзивна освіта»

Голова комісії
Берестенко А.Г.
Секретар комісії

директор Одеської ЗОНІ № 60

Велика С.В. методист КУ «Одеський методичний центр 
ініціатив»

Члени конкурсної комісії:

освітніх

Стефішина Т.В. вчитель початкових класів Одеської ЗОШ № 12;
Антимонова 0 .0 . вчитель початкових класів Одеської ЗОНІ № 8;
Кості в О.В. заступник директора Одеської ЗОНІ №71. 

«Позашкільна освіта»

Голова комісії
Стрельцова Л.О. 

Секретар комісії

директор Одеського міського Палацу дитячої та 
юнацької творчості

Хворостянова В.І. методист КУ «Одеський методичний центр 
ініціатив»;
Члени конкурсної комісії:

освітніх

Бурунова В.М. заступник директора КИНЗ «Одеський 
дитячої творчості «Тоніка»;

будинок

Гнопко Н.Л. заступник директора КИНЗ «Одеський 
натуралістичний центр «Афаліна»;

еколого-

І Ірокопенко Л.П. директор КИНЗ «Одеський будинок 
творчості «Еврика»;

Д И 'ГЯЧО Ї

Скреблюкова Л.М. методист КИНЗ «Одеський будинок 
творчості «Домінанта».

дитячої


