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МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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Н А К А З

Миколаїв №734

Про проведення обласного 

освітнього фестивалю 

«Менеджери, які змінюють 

країну» для керівників 

закладів освіти Миколаївгцини

ЗАРЕЄСТРОВАНО В ГОЛОВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ' 
УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

« Л6  » ' і і^ д и л Х  20-/сРр. №3 # /зЖ Б '

Відповідно до пункту 6, підпункту 13 пункту 11 Положення про 

департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови Миколаївської обласної державної 

адміністрації від 28 квітня 2016 року № 154-р, із метою підтримки

демократичного розвитку та системних змін освітнього простору на 

Миколаївщині, пропагування державно-громадського та соціального 

партнерства засобами розвитку демократичного середовища в школі, 

підвищення престижу педагога,

НАКАЗУЮ:
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1. Провести обласний освітній фестиваль «Менеджери, які змінюють 

країну» для керівників закладів освіти Миколаївщини (далі -  Фестиваль) із 26 

лютого по 14 червня 2019 року на базі Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти.

2. Затвердити Положення про обласний освітній фестиваль «Менеджери, 

які змінюють країну» для керівників закладів освіти Миколаївщини, що 

додається.

3. Миколаївському обласному інституту післядипломної педагогічної 

освіти (Шуляр В. І.):

1) довести інформацію про Фестиваль до відома начальників управлінь, 

відділів освіти міських рад, районних державних адміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад, керівників науково-методичних установ;

2) провести І етап Фестивалю з 26 по 28 лютого 2019 року;

3) провести II етап -  14 червня 2019 року;

4) забезпечити науково-методичний та організаційний супроводи 

проведення Фестивалю.

4. Начальникам управлінь, відділів освіти міських рад, районних 

державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, керівникам 

науково-методичних установ:

1) забезпечити надходження заяв-анкет та відеоматеріалів (відеороликів) 

від учасників Фестивалю до Миколаївського обласного інституту
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післядипломної педагогічної освіти (кафедра педагогіки, психології та 

менеджменту освіти) не пізніше 26 лютого 2019 року;

2) забезпечити участь керівників закладів освіти (учасників) у II етапі 

Фестивалю 14 червня 2019 року об 11.00 на базі Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти.

5. Витрати на проїзд, направлення учасників Фестивалю віднести за 

рахунок установ, що їх відряджають.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової 
інформації.

7. Директору Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти Шуляр В. І. забезпечити опублікування цього наказу в 

засобах масової інформації.
*   ̂*

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор О. УДОВИЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Директор Миколаївського 

обласного інституту післядипломної

педагогічної освіти В. ШУЛЯР



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту 

освіти і науки Миколаївської 

обласної державної адміністрації 

13 грудня 2018 року № 734

Положення про обласний

освітній фестиваль «Менеджери, які змінюють країну» 

для керівників закладів освіти Миколаївщини
-йр

І. Загальні положення

1. Обласний освітній фестиваль «Менеджери, які змінюють країну» для 

керівників закладів освіти Миколаївщини (далі -  Фестиваль) проводиться з 

метою підтримки демократичного розвитку та системних змін освітнього 

простору на Миколаївщині, захисту соціально-економічних прав та інтересів 

педагогів, пропагування державно-громадського та соціального партнерства 

засобами розвитку демократичного середовища в умовах децентралізації.

2. Організаторами Фестивалю є департамент освіти і науки Миколаївської 

обласної державної адміністрації, Миколаївський обласний комітет Профспілки
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працівників освіти і науки України, Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти.

3. Основними завданнями Фестивалю є підтримка керівників нової 

української школи та керівників закладів освіти, підвищення престижу 

педагогічного працівника; підтримка демократичного розвитку освіти на 

Миколаївщині в умовах реформаційних змін.

II. Порядок проведення Фестивалю

1. До участі у Фестивалі запрошуються керівники закладів освіти 

незалежно від стажу, вченого звання, фаху і віку.

2. На розгляд журі Фестивалю подаються відеоматеріали (ролик) на 

обрану тему.

3. Фестиваль проводиться з 26 лютого по 14 червня 2019 року у два 

етапи:

I етап -  заочний, проводитиметься з 26 по 28 лютого 2019 року, 

відповідно до цього Положення.

II етап -  фінальний, проводитиметься 14 червня 2019 року, протягом 

якого підбиваються підсумки Фестивалю та проводиться нагородження 

переможців.

4. Для участі у І етапі Фестивалю начальникам управлінь, відділів освіти 

міських рад, районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних 

громад, керівникам науково-методичних установ необхідно надіслати до 

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти такі 

матеріали:



з

заяву-анкету учасника обласного освітнього фестивалю «Менеджери, які 

змінюють країну» для керівників закладів освіти Миколаївгцини, оформлену за 

зразком (додаток). Заяву-анкету необхідно подати не пізніше 26 лютого 2019 

року;
відеоматеріали (відеоролик), оформлені відповідно до вимог викладених 

в розділі III цього Положення. Відеоматеріали необхідно подати не пізніше 26 

лютого 2019 року.

5. У II етапі Фестивалю беруть участь керівники закладів освіти, які 

перемогли у І етапі за кількістю балів відповідно до критеріїв оцінювання (не 

більше 5 осіб).

6. Роботи, що оформлені з порушенням вимог цього Положення, не 

розглядатимуться.

7. Під час проведення Фестивалю обробка персональних даних учасників
*

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних».

8. Матеріали учасників, подані на Фестиваль, не рецензуються.

III. Вимоги до оформлення робіт

1. На І етапі учасники Фестивалю надають відеоматеріали (відеоролик), 

що відображають думку автора щодо конкретної проблеми та її практичне 

втілення і не претендують на виключну та визначальну трактовку теми.

2. Перелік питань, що пропонуються на вибір для розкриття у

відеоматеріалах:
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«Мій стиль керівництва у Новій українській школі»;

«Нова українська школа -  територія соціального партнерства»;

«Сучасна школа очима дітей -  батьків -  громади»;

«Молодим педагогам Нової української школи -  підтримка профспілки».

3. Відеоматеріали повинні бути створені у форматі МРЕО-2, озвучені і 

супроводжуватися титрами.

IV. Підбиття підсумків Фестивалю та критерії оцінювання робіт

1. Оцінка матеріалів здійснюється членами журі Фестивалю, яке 

формується з членів обласного комітету профспілки працівників освіти і науки 

України, науково-педагогічних працівників Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, представників організаторів.

Склад журі Фестивалю затверджується наказом департаменту освіти і 

науки Миколаївської обласної державної адміністрації.
ьР *  «

2. Оцінювання відеоматеріалів проводиться за такими критеріями:

актуальність для регіону (соціальний аспект) -  10 балів;

обґрунтованість власної/колективної позиції, посилання на сучасні

інформаційні джерела -  10 балів;
аргументовані пропозиції щодо можливих шляхів реалізації обраної теми 

для конкретного закладу -  20 балів;

оригінальність думок і креативний погляд автора -  10 балів.

відповідність заявленої теми змісту відеоматеріалів -  10 балів;

структурованість і композиційна цінність -  10 балів;

ідейний зміст і логічна завершеність відповідно до обраної теми -  

20 балів;

оригінальність, креативність, самобутність -  10 балів.
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3. Підсумки І етапу Фестивалю підбиваються за загальною сумою балів. 

Максимальна сумарна кількість балів -  100 балів.

4. Членами журі визначається п’ять фіналістів, які набрали найбільшу 

сумарну кількість балів.

V. Нагородження переможців Фестивалю

1. Журі визначає фіналістів Конкурсу за підсумками набраних балів.

2. На підставі рішення конкурсної комісії видається наказ 

департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної 

адміністрації.

3. Фіналісти Фестивалю нагороджуються дипломами.

4. Усі учасники, які не стали переможцями Фестивалю, нагороджуються 

дипломами за участь Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти за участь.

Заступник директора департаменту Н. СОКУЛЬСЬКА



Додаток

до Положення про обласний 

освітній фестиваль «Менеджери, 

які змінюють країну» для керівників 

закладів освіти Миколаївщини 

(пункт 4 розділу II)

Заявка-анкета

учасника обласного освітнього фестивалю 

«Менеджери, які змінюють країну» 

для керівників закладів освіти Миколаївщини

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника_________________________

2. Дата народження______________________________________________

3. Поштова адреса_______________________________________________

4. Електронна адреса_____________________________________________

5. Контактний телефон /мобільний телефон________________________

6. Найменування навчального закладу (його місцезнаходження)

7. Займана посада учасника___________

8. З якого року перебуває на даній посаді

9. Освіта за фахом____________________

10. Назва соціального проекту


