
 
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І  НАУКИ 
29000, м.Хмельницький, майдан Незалежності, 1,  тел. 6-51-36 

___________________________________________________________________ 
 

Н А К А З 

 

від "6"грудня 2005 р.    №490 

 

 
Про організацію роботи постійно діючої виставки  

«Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» 

 

 
З метою прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного 

досвіду в широку практику популяризації творчих здобутків, перспективних ідей та 

технологій 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Створити на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти постійно діючу обласну педагогічну виставку «Освіта 

Хмельниччини на шляхах реформування». 

 

2. Затвердити Положення про обласну постійно діючу обласну педагогічну виставку 

«Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» (додаток 1). 

 

3. Ректору Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Войтенку В.І.: 

3.1. Забезпечити умови функціонування постійно діючої виставки, роботи 

експертних комісій, оновлення експозиційних матеріалів. 

3.2. При складанні кошторису передбачити кошти на фінансування роботи 

виставки. 

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника обласного 

управління освіти і науки Соловея М.В. 

 

 

 

Начальник управління    С.В. Вознюк 

 

 
 



 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І  НАУКИ 
29000, м.Хмельницький, майдан Незалежності, 1,  тел. 6-51-36 

___________________________________________________________________ 

                                                        Затверджено наказ № 490 від 6.12.2005 року 
                                                    Начальник управління    С.В. Вознюк 

 

 

 

 

 Додаток 1 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про обласну педагогічну виставку 

«Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» 
 

 

 

 

Мета виставки: презентація перспективних ідей та технологій, поширення 

творчих здобутків, прискорення процесу трансформації 

передового педагогічного досвіду в практику роботи 

навчальних закладів. 

 

1. Організаційні засади функціонування виставки 

 

1.1. Обласна педагогічна виставка «Освіта Хмельниччини на шляхах 

реформування» функціонує постійно у структурі Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

1.2. Для організації, проведення та оцінювання матеріалів виставки 

створюється оргкомітет, до складу якого входять спеціалісти управління 

освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, 

співробітники Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, керівники районних (міських) органів управління 

освітою та методичною службою, досвідчені педагогічні працівники, 

представники громадських організацій. 

 

1.3. Учасниками виставки є районні (міські) відділи (управління) освіти та 

методичні кабінети, педагогічні колективи закладів освіти, окремі 



педагоги, керівники закладів освіти, бібліотекари, працівники соціально-

педагогічних служб. 

 

1.4. Оргкомітетом виставки проводиться експертиза поданих матеріалів.  

За результатами експертизи представлені матеріали заносяться до 

електронного каталогу обласної педагогічної виставки. 

 

2. Проведення виставки 

 

2.1. Обласна педагогічна виставка функціонує постійно. Оновлення 

експозиційних матеріалів відбувається щорічно з 1 лютого  до 31 березня 

поточного навчального року. Робота експертних комісій з експертизи та 

оцінки матеріалів – з 1 квітня до 31 травня поточного року. 

Оформлення підсумкової документації та подача матеріалів на виставку з 

1червня до 31 вересня поточного року. Узагальнення результатів, 

підсумковий наказ – з 1 жовтня до 31 грудня поточного року. 

 

2.2. Матеріали подаються до оргкомітету виставки та презентуються за 

такими номінаціями: 

 управління освітою; 

 дошкільна освіта; 

 початкова освіта; 

 суспільно-гуманітарна освіта; 

 природничо-математична освіта; 

 розвивально-естетична освіта; 

 трудове навчання; 

 виховна робота; 

 краєзнавство; 

 психологічна служба, соціальний захист дітей та молоді; 

 робота з обдарованими дітьми; 

 позашкільна освіта; 

 бібліотечна справа; 

 спеціальна (інклюзивна) освіта; 

 методика професійного навчання. 

 

2.3. Номінації, пріоритетні напрямки та формат проведення виставки можуть 

змінюватись залежно від потреб, врахування запитів та побажань 

педагогів області. 

 

2.4. Тематика та зміст експозиційних матеріалів повинні відображати 

здобутки освітян області в розв’язанні таких актуальних проблем 

розвитку освіти: 

 модернізація змісту дошкільної, загальної середньої, позашкільної 

та професійно-технічної освіти області, якість освіти; 

 сучасні підходи до управління закладом освіти; 

 організація особистісно-орієнтованого навчально-виховного 

процесу в закладах освіти; 



 оптимальне поєднання традиційних та інноваційних форм і методів 

навчання та виховання; 

 запровадження інтерактивних методик у практичну діяльність 

освітян області; 

 шляхи створення інноваційного освітнього простору; 

 інформатизація навчально-виховного процесу, управлінської 

діяльності, науково-методичної роботи, використання сучасних 

комп’ютерних технологій; 

 роль краєзнавчого матеріалу в формуванні національної свідомості 

особистості; 

 психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими 

дітьми; 

 сучасні підходи до організації навчання дітей з особливими 

потребами; 

 роль соціально-психологічної служби в організації навчально-

виховного процесу. 

2.5. На виставці можуть бути представлені наукові публікації, електронні 

програмні засоби навчання; навчально-методичні посібники, авторські 

програми, розробки, електронні освітні ресурси схвалені радами міських 

(районних) методичних кабінетів управлінь (відділів) освіти. 

 

2.6. Виставка поповнюється кращими матеріалами педагогічних працівників, 

яким присвоюється чи підтверджується педагогічне звання «вчитель-

методист», «вихователь-методист». Відповідні матеріали схвалюються 

науково-методичною радою обласного інституту. 

 

2.7. Матеріали виставки доповнюються різного роду друкованою продукцією, 

рекламою, проспектами, буклетами, каталогами тощо. 

 

2.8. Створюється картотека та електронний каталог матеріалів, які 

експонуються на виставці. 

 

3. Фінансування виставки 

 

3.1. Участь районних (міських) відділів (управлінь) освіти, методичних 

кабінетів та окремих педагогічних працівників у роботі виставки 

фінансується за кошти місцевих бюджетів. 

 

3.2. Організація та проведення обласної педагогічної виставки фінансується за 

кошти обласного бюджету. 

 

4. Нагородження 

 

4.1. Нагородження авторів кращих матеріалів виставки відбувається на 

щорічній обласній конференції педагогічних працівників області. 

 

4.2. Переможці одержують дипломи встановленого зразка. 


