
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

13.  01  .2021                                         с.Миколаївка                                       № 06-ОД

Про участь в обласному фестивалі-
огляді фахової майстерності педагогів 
закладів дошкільної освіти «Світ 
дошкілля» у 2021 році
 

На  виконання  наказу  Департаменту  освіти  і  науки  Сумської  обласної
державної адміністрації «Про проведення обласного фестивалю-огляду фахової
майстерності  педагогів  закладів  дошкільної  освіти  «Світ  дошкілля»  у  2021
році»  від  05.01.2020  №  04-ОД,  відповідно  до  Положення  про  проведення
обласного  фестивалю-огляду  фахової  майстерності  педагогів  закладів
дошкільної  освіти  «Світ  дошкілля»,  затвердженого  наказом  Департаменту
освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 31.01.2018 № 66-
ОД  та  зареєстрованого  в  Головному  територіальному  управлінні  юстиції  у
Сумській області 12 лютого  2018 року за № 6/1801, з метою сприяння пошуку
педагогічних  ідей  щодо  модернізації  та  вдосконалення  змісту  дошкільної
освіти,  упровадження  сучасних  інноваційних  моделей  освітнього  процесу;
активізації  професійного  зростання,  самоосвітньої  та  творчої  діяльності
педагогічних  кадрів  області,  формування  інноваційної  культури  педагога  та
ефективного  розв’язання  поставлених  науково-методичних  завдань  для
досягнення нової сучасної якості дошкільної освіти

Н А К А З У Ю:

1.  Провести І етап обласного фестивалю-огляду фахової майстерності
педагогів  закладів  дошкільної  освіти  «Світ  дошкілля»  у  2021  році  у  ЗДО
Миколаївської  сільської  ради  (подання  заяв  на  участь  у  фестивалі-огляді,
підготовка конкурсних матеріалів) до 28.04.2021 у номінаціях:

«Краща  методична  розробка»  з  досвіду  роботи  педагогічних
працівників закладів дошкільної освіти»;

«Практичні  аспекти  впровадження  інклюзивної  освіти  в  закладів
дошкільної освіти»;

«Інноваційний  світ  дошкілля»  –  практика  використання  сучасних
технологій в освітньому процесі закладів дошкільної освіти»;



«Медіаосвіта  в  сучасному  освітньому  процесі  закладів  дошкільної
освіти».

2. Затвердити склад журі І етапу обласного фестивалю-огляду фахової
майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» у 2021 році
(додаток 1).

3. Директорам закладів дошкільної освіти Миколаївської сільської ради
забезпечити  участь  вихователів  ЗДО  у  фестивалі та  подати  матеріали
фестивалю-огляду на розгляд журі І етапу до 03.05.2021.

4.  Членам  журі  визначити  переможця  І  етапу  обласного  фестивалю-
огляду  фахової  майстерності  педагогів  закладів  дошкільної  освіти  «Світ
дошкілля» у 2021 році до 04.05.2021 та надати обласному  журі  описовий  звіт
та  матеріали  переможців  районних  (міських) етапів обласного фестивалю-
огляду  фахової  майстерності  педагогів  закладів  дошкільної  освіти  «Світ
дошкілля» до 06.05.2021.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА

З наказом ознайомлені:
«__» _____ 2021 _____________ М. Геращенко
«__» _____ 2021 _____________ М. Гаврилюк
«__» _____ 2021 _____________ C.Литюга



Додаток 1
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради
від 13.01.2021 № 06-ОД

Склад журі І етапу
фестивалю-огляду фахової майстерності

педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» у 2021 році 

1. Макшеєва  Н.  –  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради, голова журі.

2. Гаврилюк М. – головний спеціаліст відділу освіти,  молоді та спорту
Миколаївської сільської ради.

3. Геращенко М. – провідний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради.

4. Литюга  С.  –спеціаліст  відділу  освіти  Нижньосироватської  сільської
ради.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА
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