
Про проведення конкурсу 

серед керівників гуртків  

навчальних закладів професійної 

(професійно-технічної) та 

фахової  предвищої освіти 

«Кращий керівник року» 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти і науки Кіровоградської 

обласної державної адміністрації на 2020 р., з метою підтримки талановитих 

керівників гуртків професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої 

освіти, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої 

педагогічної діяльності 

 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Положення про проведення конкурсу серед керівників 

гуртків навчальних закладів професійної та професійно-технічної 

освіти та фахової предвищої освіти «Кращий керівник року» та 

кошторис згідно з додатками 1 та 2 відповідно. 

2. Директору Центральноукраїнського державного будинку художньої 

та технічної творчості Арутюнян О. С.: 

1) забезпечити організацію та проведення конкурсу серед керівників 

гуртків навчальних закладів професійної(професійно-технічної) та фахової 

предвищої освіти «Кращий керівник року» (далі – Конкурс); 

2) провести 26 лютого 2021 року на базі Центральноукраїнського 

державного будинку художньої та технічної творчості Конкурс. 

3. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) та фахової 

предвищої освіти області: 

1) забезпечити підготовку керівників гуртків до участі у Конкурсі; 

2) надати до 30 січня 2021 року на електронну адресу ЦД БХТТ 

(kirovograd_dbxtt@ukr.net) реєстраційні форми та матеріали відповідно до 

Положення; 

3) забезпечити участь керівників гуртків підпорядкованих закладів у 

Конкурсі 26 лютого 2021 року; 

4) витрати на відрядження учасників віднести за рахунок організацій, 

що відряджають. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник управління                                   Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ 
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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про проведення конкурс серед керівників гуртків навчальних закладів 

професійної (професійно-технічної) та фахової предвищої освіти 

 «Кращий керівник року». 

 

Загальні положення: 

          Конкурс серед керівників гуртків навчальних закладів професійної 

(професійно-технічної) та фахової предвищої освіти «Кращий керівник 

року» проводиться  для вивчання передового педагогічного досвіду, 

стимулювання до саморозвитку і самовдосконалення педагогів.  

Конкурс проводиться щороку на засадах добровільності, відкритості, 

прозорості та гласності. 

 

Мета Конкурсу: 

Метою конкурсу є  підтримка талановитих педагогів закладів 

професійної (професійно-технічної) та фахової предвищої освіти, 

сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої 

педагогічної діяльності у процесах становлення та розвитку ефективної 

системи освіти та популяризації кращих і новітніх педагогічних практик, 

зростання їх професійної майстерності.  

 

Завдання Конкурсу: 

 пошук нових форм, методів, моделей та виявлення інноваційних, 

нестандартних форм роботи; 

 сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню 

майстерності педагогів та поширення передового педагогічного 

досвіду; 

 обмін досвідом між педагогами професійної (професійно-технічної) та 

фахової предвищої освіти області; 

 створення інформаційного банку кращих прикладів педагогічного 

досвіду роботи керівників гуртків, секцій, творчих об'єднань. 

 

 

Організатори Конкурсу 

Загальну організацію Конкурсу здійснює управління освіти, науки, 

молоді та спорту Кіровоградської обласної держаної адміністрації. 

Безпосереднє проведення покладається на Центральноукраїнський 

державний будинок художньої та технічної творчості (далі – ЦД БХТТ). 

 

 

Учасники Конкурсу 

Викладачі професійної (професійно-технічної), фахової предвищої 

освіти області.  

 



 

Умови Конкурсу 

Конкурс складається з 2 етапів: 

І етап (заочний: опис власного педагогічного досвіду учасників) 

керівники гуртків професійної (професійно-технічної) та фахової предвищої 

освіти області (далі – учасники) надсилають  до 30 січня 2021 року на 

електронну адресу ЦД БХТТ (kirovograd_dbxtt@ukr.net) власні напрацювання 

керівника гуртка (загальні відомості про учасника, фото (рекомендований 

формат збереження фотографій jpeg); тема та обґрунтування актуальності 

досвіду; інноваційні підходи до організації гурткової діяльності; системність 

роботи педагога, форми і методи здійснення освітньої діяльності; практичне 

значення і рівні впровадження досвіду (місцевий, районний/міський, 

обласний, Всеукраїнський); наявність навчально-методичних розробок (за 

останні 5 років!); участь у фахових конкурсах, семінарах, конференціях, 

форумах, змаганнях, фестивалях; результати участі педагога та його 

вихованців у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, місцевих проектах, 

освітніх програмах, організаційно-масових заходах, що підтверджуються 

відповідними документами (грамотами, дипломами, сертифікатами, 

відгуками про роботу) (за останні 5 років!). Авторські твори, портфоліо 

(друковані та фотоматеріали або посилання на електронне портфоліо 

педагога, у якому розміщені матеріали), розробка заняття гуртка (секції, 

творчого об’єднання) із зазначенням навчальної програми, за якою 

організована освітня діяльність (вказавши рівень іі затвердження) та відео 

творчих номерів або фото закінчених творчих робіт. 

ІІ етап (очний: фінал). Відбудеться в актовій залі ЦД БХТТ за 

напрямами:  

1. Самопрезентація «Я у професії» (до 1 хвилини). 

2. Презентація гуртка «Відкриваючи світ творчості…» (до 3 

хвилин). 

3. Досягнення – відеоролик з інфографікою (до 1 хвилини). 

4. «ЗНАння, ВМІння, НАвички» (швидко відповісти на щойно 

отримане запитання). 

5. «Гуртом у гурті» - творчий номер гуртка за участі вихованців та 

їх керівника. 

6. Урочистий вихід із нагородженням. 

 

Конкурсні матеріали: 

1. Опис досвіду роботи надається українською мовою. 

2. Конкурсні матеріали, які не відповідають вимогам та подані 

пізніше 30.01.2021 конкурсною комісією не розглядаються. 
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Критерії оцінювання:  

Педагогічна майстерність; 

Інноваційність підходів у роботі педагога; 

Педагогічний досвід: його практична значущість та системність; 

Актуальність діяльності, зв’язок із життям вихованців, закладу, 

територіальної громади; 

 

Номінації конкурсу: 

Краща самопрезентація «Я у професії» 

Краща презентація гуртка  

Краща методична розробка 

Оригінальність викладання 

Педагогічна майстерність 

Турбо – ЗнаВміНа 

Гуртом у гурті 

Гран-Прі 

 

 

 

Нагородження учасників 

Переможці конкурсу нагороджуються Грамотами управління освіти, 

науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації за 

кращі показники у номінаціях.  

 

 

Фінансування 

Участь у Конкурсі безкоштовна. Забезпечення організації заходу 

відбувається відповідно до видатків, передбачених кошторисом. 

Проїзд учасників Конкурсу, відрядження супроводжуючих осіб 

здійснюється за рахунок відряджуючої сторони або залучених інших 

позабюджетних коштів, не заборонених чинним законодавством. 

 

 


