
Додаток 1 

до листа Центру професійного розвитку                           

педагогічних працівників м.Ковеля 

від  03.12. 2021  № 166/01-10 

 

Умови та порядок проведення  

міського етапу ХХVIІ обласної виставки дидактичних і методичних 

матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» 

Міський етап обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі 

сходинки педагогів Волині» проводиться на виконання наказу управління освіти і 

науки Волинської обласної державної адміністрації від 18.10.2021 № 401 «Про 

проведення ХХVІI обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі 

сходинки педагогів Волині» для працівників закладів дошкільної, загальної середньої 

та позашкільної освіти» відповідно до Положення про обласну виставку дидактичних 

і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині», затвердженого наказом 

управління освіти і науки  облдержадміністрації від 23.02.2012 № 123 та наказу 

управління освіти м.Ковеля від 15.11.2021р. №198. 

1. Ці Умови визначають основні цілі, принципи, процедуру проведення  виставки 

«Творчі сходинки педагогів Волині» (далі – Виставка).Організатори Виставки – 

управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради, Центр 

професійного розвитку педагогічних працівниківКовельської міської ради. Міська 

Виставка проводиться за участюзакладів: дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти. 

2. Мета та основні завдання Виставки.  

Виставка має на меті: створення умов для оновлення змісту, рівного доступу до 

якісної освіти, подальшого розвитку та впровадження інновацій, спрямованих на 

вдосконалення процесу навчання, виховання; формування інноваційної культури 

педагогічних кадрів; використання в освітньому  процесі нових педагогічних ідей і 

технологій, перспективного педагогічного досвіду. 

 Основні завдання Виставки: 

– оптимізація науково-методичного супроводу та навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу в області; 

– актуалізація результатів дослідно-експериментальної та інноваційної 

діяльності;  

– пропаганда перспективних моделей оновлення змісту освіти; 

– популяризація творчих здобутків, перспективних педагогічних ідей та 

технологій; 

– виявлення та підтримка творчих педагогів; 

– систематичне оновлення та збагачення інформаційного банку даних про 

інноваційну діяльність закладів освіти, окремих наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників; 

– стимулювання пошуку власних оригінальних підходів до вирішення проблем 

удосконалення змісту освітнього  процесу; 

– прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в 

широку педагогічну практику. 

3. Номінації  ХХVIІВиставки: 

1) природознавство (природознавство, астрономія, біологія, географія, фізика, 

хімія, екологія); 



2) математика (алгебра, геометрія); 

3) управління закладами освіти;  

4) освіта дітей з особливими потребами (спеціальна та інклюзивна освіта). 

4. Виставка проводитиметься з 09 по 11 лютого 2022 року у приміщенні 

освітнього ХАБу ЦПРПП м.Ковеля. 

5. Директорам закладів загальної середньої та позашкільної освіти: 

5.1. До   08 лютого  2022 року надіслати на електронну адресу agat@i.ua 

      -  анотований каталог експонатів.  

 Назва файлу і тема повідомлення «Ліцей № Анотований каталог» 

Примітка: каталог подавати відповідно до додатку,формат якого 

не  змінювати 

- експонати учасників виставки у форматі pdf. 

5.2. Експонати учасників виставки та паперовий формат анотованого каталогу, 

завіреного директором закладу, подати до 15.00 08 лютого 2022 року у 

ЦПРПП м.Ковеля.  

За рішенням журі переможці Виставки нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ 

ступенів. 

6. У Виставці можуть брати участь працівники закладів дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти одноосібно або групою авторів без вікових та 

кваліфікаційних обмежень. 

7. На Виставці експонуються матеріали, які відображають здобутки освітян 

Ковельської територіальної громади, зокрема: 

–авторські підручники, посібники; 

–методичні рекомендації (вказівки, поради); 

–методична розробка; 

–збірник вправ (задач, текстів); 

–хрестоматія, книга для читання; 

–навчальний довідник; 

–дидактичні матеріали; 

–електронні та інші засоби навчального призначення тощо. 

Типи навчально-методичних видань за змістом подані у додатку . 

Примітка: Представлені матеріали повинні бути схвалені та затверджені 

методичною радою  закладу освіти, містити анотацію роботи, прізвище, ім’я, по 

батькові автора та повну назву освітнього закладу, де він працює (інформація 

подається на звороті титульної сторінки). 

Усі матеріали мають бути представлені першими примірниками, набрані 

державною мовою (мовою викладання), відредаговані та зброшуровані (А-4 або А-5) 

8. При оцінюванні виставкових матеріаліввраховуються:відповідність матеріалів 

заявленій номінації; відповідність змісту освітньої інновації загальним тенденціям, 

цілям, напрямам і перспективам розвитку національної системи освіти;  новизна 

(використання форм, методів, засобів або їх систем, що є новими для сучасних умов 

розвитку освіти); актуальність упровадження освітньої інновації для закладу 

освіти  області; оптимальність та ефективність; системність (представлення системи 

роботи, чіткість її структури, змістове наповнення); естетичне оформлення (культура 

оформлення матеріалів, креативність, дизайн тощо).  

9. Участь у Виставці можуть брати роботи, що не порушують ст. 42 

(Академічна доброчесність) Закону України  «Про освіту»  та Закон України  «Про 

авторське право і суміжні права».
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Додаток 3 

 

Типи навчально-методичних видань за змістом 

 

– Навчальна програма – навчальне видання, що визначає зміст, обсяг а також 

порядок вивчення викладання певної навчальної дисципліни чи її розділу;  

– Підручник – навчальне видання з систематизованим викладом дисципліни (її 

розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене як 

підручник;  

– Навчальний посібник – навчальне видання, що доповнює або частково 

(повністю) замінює підручник та офіційно затверджене як таке;  

– Навчальний наочний посібник – навчальне образотворче видання матеріалів 

на допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні; 

– Навчально-методичний посібник –навчальне видання з методики викладання 

навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання; 

– Методичні рекомендації (методичні вказівки) – навчальне або виробничо-

практичне видання роз'яснень з певної теми, розділу або питання навчальної 

дисципліни, роду практичної діяльності, з методикою виконання окремих завдань, 

певного виду робіт, а також заходів; 

– Методична розробка – видання, що розкриває форми, засоби, методи навчання, 

елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології навчання і 

виховання стосовно конкретної теми уроку, теми навчальної програми, викладання 

курсу в цілому; 

– Дидактичні матеріали – особливий тип наочного навчального посібника, 

переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, 

реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і 

вдома або демонструються вчителем перед усім класом; 

– Хрестоматія – навчальне видання літературних, художніх, історичних та інших 

творів чи уривків з них, які є об'єктом вивчення; 

– Практикум – навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють 

засвоєнню набутих знань, умінь і навичок (різновиди - збірник задач і вправ, тестові 

завдання, збірники текстів диктантів і переказів, інструкції до лабораторних і 

практичних робіт, робочі зошити);  

– Словник – довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, 

словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними 

довідковими даними;  

– Довідник – довідкове видання прикладного характеру, побудоване за абеткою 

назв статей або в систематичному порядку;  

– Путівник– довідкове чи рекламне видання відомостей щодо певного 

географічного пункту, культурно-освітньої установи чи заходу; 

– Електронні засоби навчального призначення –це навчальні об’єкти, 

побудовані за допомогою комп’ютерних, телекомунікаційних, або Інтернет-

комунікаційних технологій для використання в освітньому процесі. 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_(%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Додаток 4 

Обов’язкова інформація  титульної сторінки роботи. 

 

 

Управління освіти виконавчого комітету Ковельської  міської ради 
ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

повна назва вашого закладу освіти 

 

 

 

Номінація : природознавство (назва предмету) 

або математика ( геометрія) 
 

НАЗВА РОБОТИ 

(вид роботи згідно додатку 3) 

 

2022 рік 

Наступна сторінка 

Назва роботи 

Відомості про автора(укладача): 

Петрук Василина Іванівна, вчитель математики ліцею №22,  

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Старший учитель» 

або 

Авторський колектив: (за аналогією і за алфавітом) 

1.Адамчук Петро Васильович, …… 

2.Верещук Ніна Ростиславівна, …… 

3.Шушкевич Марина Валентинівна….. 

 

Рецензенти:  

1.  Консультант ЦПРПП або ВІППО  з даногонапрямку 

2. Заступник директора школиабоголова міської професійної спільноти 

 

АНОТАЦІЯ:  ( містить 3-5 речень) 

Матеріалисхвалено методичною радою(повна назва вашого закладу) 

Протокол №_____ від _________         

 

Усіматеріалимають бути представлені першими примірниками, набрані на комп’ютері 

державною мовою ,відредаговані та зброшуровані  у форматі А-5 або А-4. 

 

Поважаймо авторські права коллег та свою гідність, дотримуємось засад академічної 

доброчесності. 

 


