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П О Л О Ж Е Н Н Я  

про  фестиваль педагогічних інновацій 

 

І. Загальна частина 

 

1.1. Фестиваль педагогічних інновацій (далі – фестиваль) – це міжнародний освітянський захід, у рамках 

якого наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники мають можливість представити інноваційні 

ідеї, авторські методики, технології, окремі інноваційні методи, прийоми та форми роботи, моделі 

навчального та  виховного процесів, управлінської діяльності, розкрити досвід модернізації навчально-

виховного процесу у сучасному навчальному закладі. 

1.2. Метою фестивалю є стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку та задоволення 

потреб у професійній самореалізації працівників освітянської галузі; розвиток творчих зв'язків та створення 

умов для співпраці наукових, методичних і педагогічних працівників, які розробляють та запроваджують 

педагогічні інновації. 

1.3. Основними завданнями фестивалю є: 

- виявлення ініціативних, творчо працюючих педагогічних працівників, які застосовують у своїй 

практиці сучасні науково-теоретичні положення, самостійно розробляють нові педагогічні ідеї, методики, 

технології, окремі інноваційні методи, прийоми та форми роботи, моделі навчального та  виховного 

процесів, управлінської діяльності; 

- популяризація педагогічних інновацій; 

- створення сприятливих умов для співпраці наукових, методичних і педагогічних працівників, які 

розробляють та запроваджують педагогічні інновації; 

- обмін практичним досвідом модернізації навчально-виховного процесу у сучасному навчальному 

закладі. 

  1.4. Співзасновниками фестивалю є  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і 

науки України та Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників.  

  1.5. Повноваження  засновників розподіляються таким чином: 

  1.5.1.  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України:  

- доручає Черкаському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних працівників 

здійснювати безпосереднє керівництво організацією та проведенням заходів фестивалю; 

- координує діяльність співзасновників фестивалю й інших зацікавлених сторін; 

- інформує потенційних учасників фестивалю про етапи та умови проведення фестивалю;  

- забезпечує інформаційну підтримку фестивалю на телебаченні, радіо, в пресі;  

- сприяє популяризації робіт переможців фестивалю у засобах масової інформації та педагогічній 

пресі; 

- нагороджує дипломами переможців фестивалю.  

  1.5.2. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників: 

- створює умови для роботи організаційного комітету та журі фестивалю; 

- розробляє програму та кошторисні витрати фестивалю; 

- розсилає інформаційні листи в управління, установи та заклади освіти; 

- здійснює організацію та проведення фестивалю; 

- приймає та опрацьовує конкурсні роботи учасників фестивалю (спільно з Інститутом інноваційних 

технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук 

України); 

- відповідає за ведення документації фестивалю; 

- розсилає запрошення учасникам заключного етапу конкурсної частини фестивалю; 

- складає угоди про співпрацю зі співорганізаторами фестивалю; 

- залучає спонсорів до запровадження спеціальних нагород фестивалю. 

  1.6. Співорганізатори фестивалю визначаються у рік проведення фестивалю. До складу співорганізаторів 

фестивалю можуть бути долучені органи центральної та регіональної виконавчої державної влади; органи 

місцевого самоврядування; наукові та науково-педагогічні установи, громадські організації; телевізійні й 

радіоканали, представники бізнесу, засобів масової інформації, творчі спілки. 

  1.7. Мови фестивалю – українська, англійська, російська. 

  1.8. Місце  проведення  фестивалю: 18003, м.Черкаси, вул.Бидгощська, 38/1 Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників. 

 

ІІ. Порядок проведення фестивалю 
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2.1. Фестиваль проводиться щороку. Підготовку та проведення фестивалю здійснює постійно діючий 

організаційний комітет (далі - оргкомітет), до складу якого входять посадові особи від співзасновників, 

визначені внутрішніми наказами (рішеннями) співзасновників. 

2.2. Оргкомітет фестивалю здійснює реалізацію усіх заходів з підготовки та проведення Фестивалю, 

проводить у разі необхідності засідання, на яких ухвалюються рішення щодо поточних питань, зокрема: 

-  визначається дата та місце проведення фестивалю, критерії оцінювання конкурсних робіт; 

-     затверджується програма та  документація фестивалю; 

-     розподіляються обов’язки співзасновників; 

- затверджується символіка, атрибутика фестивалю, зразки інформаційно-рекламної продукції; 

- здійснюється координація кошторисних витрат за поданням співзасновників; 

- вносяться пропозиції щодо змін до цього положення у разі необхідності. 

     2.3. Структура фестивалю складається із двох частин: конкурсної і позаконкурсної. 

2.4. Конкурсна частина фестивалю проводиться   за номінаціями: 

-  Інновації в організації навчально-виховного процесу в дошкільному, загальноосвітньому та 

позашкільному навчальних закладах. 

- Інновації в організації неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

-  Інновації в управлінській діяльності. 

2.5. Конкурсна частина фестивалю проводиться у два етапи:  

- перший етап -  відбірковий; 

- другий етап -  заключний.  

Відбірковий етап відбувається заочно.  

У заключному етапі фестивалю беруть участь конкурсанти, які перемогли у відбірковому етапі 

конкурсу. Відповідальним за їх запрошення є Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства 

освіти і науки України спільно з Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних 

працівників.  

         2.6. У   позаконкурсній частині  фестивалю  можуть  проходити  майстер-класи провідних  науковців, 

методичних та педагогічних працівників України та інших  країн  світу;   презентації інноваційних 

педагогічних   проектів;   екскурсії  до  музеїв  та визначних культурно-етнічних осередків Черкащини, а 

також можуть підбиватися підсумки та презентуватися результати інших конкурсів педагогічної 

майстерності, які започатковані і проводяться співзасновниками фестивалю.  

 2.7. Щороку для підбиття підсумків та визначення переможців конкурсної частини фестивалю 

створюється  журі, склад якого визначається оргкомітетом. До складу журі включаються провідні науковці, 

методисти та педагогічні працівники.  

Журі уповноважене визначати  лауреатів фестивалю  та  претендентів на спеціальні нагороди у 

номінаціях.  

     Порядок роботи журі та критерії оцінювання визначає оргкомітет. 

2.8. Повідомлення про фестиваль, його етапи та умови проведення  щорічно оприлюднюються на 

сайтах Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Черкаського 

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, у педагогічній пресі та шляхом 

розсилки інформаційних листів в управління, установи та заклади освіти. 

2.9. Конкурсні роботи приймаються для оцінювання Черкаським обласним інститутом 

післядипломної освіти педагогічних працівників у термін, визначений оргкомітетом. 

2.10. Пересилання конкурсних робіт на адресу організаторів фестивалю здійснюється за рахунок 

відправника. 

2.11. Усі роботи, що надійшли на адресу організаторів фестивалю, не рецензуються та учасникам не 

повертаються. 

 

 

ІІІ. Учасники фестивалю 

 

3.1. Для участі у фестивалі запрошуються наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники 

України та інших країн. 

3.2. Для участі у конкурсній частині фестивалю необхідно до 5 вересня поточного року надіслати 

заявку на участь у конкурсі  та опис авторської педагогічної інновації на електронну пошту 

pedfestival@ukr.net та друкований варіант – на поштову адресу оргкомітету: Черкаський обласний інститут 

mailto:pedfestival@ukr.net
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післядипломної освіти педагогічних працівників, вул. Бидгощська, 38/1, м.Черкаси, 18003 (з поміткою «На 

фестиваль»). 

3.3. Форма  заявки на участь у конкурсі:  

З А Я В К А 

на участь у Фестивалі педагогічних інновацій 

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника  

2. Місце роботи, посада  

3. Науковий ступінь  

4. Вчене звання  

3. Номінація конкурсу, у якій бажаєте  взяти 

участь 

 

4. Назва (тема) інновації  

5. Вид педагогічної інновації (метод, прийом, 

форма, методика, модель тощо) 

 

6. Перелік друкованих джерел, у яких 

популяризувалась дана інновація (якщо такі є) 

 

7. Адреса учасника фестивалю  

8. Електронна адреса учасника  

7. Поштова або електронна адреса, за якою 

необхідно направити запрошення 

 

 

3.4.  Реєстраційна форма заявки, що заповнюється учасником, автоматично означає згоду учасника 

дотримуватись усіх пунктів Положення про фестиваль педагогічних інновацій. 

3.5. Вимоги до опису авторської педагогічної інновації: обсяг – до 20 сторінок форматом А4,  кегль – 

14, інтервал – 1,5. 

 Опис може містити додатки, які ілюструють зміст і результативність інновації. 

 3.6. Учасник гарантує власне авторство конкурсної роботи та дотримання авторських прав. 

3.7. Для участі у позаконкурсній частині фестивалю необхідно надіслати на адресу оргкомітету 

фестивалю план проведення майстер-класу, презентації, «круглого столу», іншої форми популяризації 

педагогічних інновацій, а також інформацію для контактів. 

3.8. У заключному  етапі фестивалю беруть участь науковці, методисти та педагогічні працівники 

Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя, із зарубіжних країн, які 

отримали запрошення від оргкомітету. 

 3.9. Витрати учасників фестивалю на проживання та  проїзд до місця проведення фестивалю і у 

зворотному напрямі здійснюється за рахунок сторони, що відряджає, або за власний рахунок. 

 3.10. Для проведення фестивалю оргкомітет може запроваджувати організаційний внесок, сума якого 

повідомляється у щорічних умовах проведення фестивалю.  

 

 

ІV. Фінансове забезпечення фестивалю 

 

4.1.Фестиваль фінансується за рахунок коштів відповідних бюджетів, спонсорських коштів та інших 

джерел відповідно до чинного законодавства. 

4.2.Матеріально-технічне забезпечення складається у межах затверджених кошторисних витрат, а 

також спонсорських коштів. 

          

 

V. Нагородження переможців 

5.1. Журі фестивалю присвоює звання лауреатів та нагороджує спеціальними дипломами переможців 

фестивалю за кращі роботи у кожній номінації конкурсної частини фестивалю.  

5.2. За ініціативою державних та наукових установ, громадських організацій,  благодійних фондів, 

творчих колективів педагогічної преси  можуть встановлюватися заохочувальні премії, призи та інші 

відзнаки, нагородження якими обов’язково погоджується з оргкомітетом та журі фестивалю.  

5.3. Кожний учасник заключного етапу фестивалю отримує сертифікат про внесення у 

Всеукраїнський каталог педагогічних інновацій. 

5.4. Переможці, призери та володарі інших призів фестивалю мають право використовувати призи та 

дипломи фестивалю для реклами і популяризації власної творчості. 


