
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

/ " Н А К А 3. 

Ж ЯСо£?исЛ м.Луцьк 

Про проведення XXVI обласної виставки 
дидактичних і методичних матеріалів 
«Творчі сходинки педагогів Волині» 
для працівників закладів дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти 

Відповідно до законів України, «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», 
«Про науково-технічну інформацію», положень «Про порядок здійснення 
інноваційної освітньої діяльності», затвердженого наказом Міністерства освіти 
і науки України від 17.11.2000 року № 522, зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 26.12.2000 року за №94^/5167, «Положення про обласну 
виставку дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів 
Волині», затвердженого наказом управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 23.02.2012 року № 123, з метою активізації творчої 
діяльності педагогічних працівників, презентації, поширення, впровадження 
інноваційних досягнень освітян Волині в контексті Нової української школи 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам місцевих органів управління освітою, закладів загальної 
середньої освіти обласного підпорядкування: ' 

1.1. Забезпечити у січні-лютому 2021 року проведення І етапу 
XXVI обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі 
сходинки педагогів Волині» (далі - Виставка) за номінаціями: 

1) методйчна робота; 
2) суспільствознавство- (історія, правознавство, громадянська освіта, 

предмети духовно-морального спрямування; економіка та фінансова 
грамотність); 

3) технології (інформатика, трудове навчання); 
4) здоров'я та фізична культура (основи здоров'я, фізична культура, 

«Захист України»); 
5) початкове навчання. 



1.2. До 1 березня 2021 року надіслати у відділ новацій та передових 
педагогічних технологій Волинського інституту післядипломної педагогічної 
освіти матеріали (електронний та паперовий варіанти): 

1) звіт про проведення І етапу Виставки; 
2) заявку на участь у II (обласному) етапі Виставки; 
3) анотований каталог робіт, що подаються на II (обласний) етап Виставки; 
4) роботи учасників Виставки. 
2. Затвердити склад оргкомітету Виставки (додається). 
3. Оргкомітету Виставки до 10 листопада 2020 року підготувати пропозиції 

щодо складу фахових журі II (обласного) етапу Виставки та подати на 
затвердження. 

4. Волинському інституту післядипломної педагогічної освіти 
(т. в. о. директора Олешко П. С.): 

4.1. Забезпечити проведення у березні-квітні 2021 року II (обласного) 
етапу Виставки на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної 
освіти. 

4.2. Здійснити організаційно-методичний супровід проведення Виставки. 
4.3. Розробити та затвердити до 1 березня 2021 року програму Виставки з 

урахуванням проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів, воркшопів з 
актуальних проблем освітньої діяльності. 

4.4. Профінансувати витрати на проведення Виставки відповідно до 
затвердженого кошторису, що додається. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Заступник начальника Тетяна СОЛОМІНА 

Лариса Роговська 727 151 
Наталія Свитка 247152 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління освіти і науки 
облдержадміністрації 

ЛУ 

Склад оргкомітету XXVI обласної виставки 
дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» 

Плахотна 
Людмила Володимирівна 

начальник управління освіти і науки 
облдержадміністрації, голова оргкомітету 

Олешко 
Петро Степанович 

т.в.о. директора Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти, заступник 
голови оргкомітету 

Вітюк 
Валентина Василівна 

заступник директора з науково-методичної та 
навчальної діяльності Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти, заступник 
голови оргкомітету 

Свитка 
Наталія Валеріївна 

методист відділу новацій та передових 
педагогічних технологій Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти, 
секретар оргкомітету 

Члени оргкомітету: 
Варемчук Василь 
Ярославович 

методист відділу фізико-математичних 
дисциплін Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти, вчитель 
комунального закладу «Луцький навчально-

' виховний комплекс № 26 Луцької міської ради 
Волинської області» 

Гребенюк 
Тетяна Семенівна 

методист відділу природничих дисциплін 
Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти 

Корнейко 
Микола Миколайович 

методист відділу виховної роботи Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти, 
вчитель 

Никитюк 
Лариса Мідетіївна 

методист відділу початкового навчання та 
дошкільного виховання Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти, вчитель 
Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 1 Луцької міської ради Волинської області 

Олевська 
Ірина Ігорівна 

методист відділу гуманітарних дисциплін 
Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти, вчитель комунального 
закладу «Луцький навчально-виховний 
комплекс № 9 Луцької міської ради» 



Остапчук 
Лариса Романівна 

завідувач відділу інформатики та 
інформаційно-комунікаційних технологій 
Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти 

Роговська 
Лариса Іванівна 

головний спеціаліст відділу дошкільної, 
загальної середньої та вищої освіти управління 
освіти, науки та мЬлоді облдержадміністрації 

Рудь 
Оксана Володимирівна 

старший викладач кафедри менеджменту 
Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти 

Сагайко 
Володимир Сергійович 

методист відділу виховної роботи Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти, 
вчитель комунального закладу «Луцька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 
Луцької міської ради Волинської області» 

Соломіна 
Тетяна Іванівна 

заступник начальника-начальник відділу 
дошкільної та загальної середньої освіти 
управління освіти і науки облдержадміністрації 

Шинкарук 
Ірина Вікторівна 

завідувач відділу новацій та передових 
педагогічних "технологій Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти 


