
Додаток 1 
до листа Департаменту  
від 22.01.2019 
№ 02.2-16/93 

 
 

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення  

обласного етапу фестивалю «Натхнення. Творчість. Успіх» 

 

1. Загальні положення 

Обласний фестиваль «Натхнення. Творчість. Успіх» проводиться в 

рамках Всеукраїнського відкритого фестивалю позашкільних навчальних 

закладів «Територія творчості» з метою розбудови позашкільної освіти, 

виявлення та підтримки кращих педагогічних колективів художньо-

естетичного напряму, розвитку творчих здібностей вихованців, збереження 

творчого потенціалу позашкільних навчальних закладів, популяризації різних 

форм художньо-естетичної діяльності, проведення активної пропаганди 

художньо-естетичної діяльності, створення належних умов для особистісного 

зростання вихованців. 

Основні завдання Фестивалю: 

- залучення творчих педагогічних кадрів до вирішення сучасних 

педагогічних проблем з художньо-естетичної творчості; 

- підвищення професійного рівня та творчої активності педагогів 

позашкільних навчальних закладів; 

- впровадження в практику інноваційних технологій, ефективних 

методів, прийомів і форм роботи з учнівською молоддю у позашкільний час; 

- забезпечення умов для творчого становлення особистості; 

- виявлення та розповсюдження передового досвіду педагогів закладів 

позашкільної освіти. 

2. Організатори 

Департамент освіти і науки облдержадміністрація та комунальний 

заклад «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради 

 

3. Учасники 

Учасниками Обласного фестивалю є колектив закладів позашкільної 

освіти художньо-естетичної спрямованості, що здійснюють позашкільну 

освіту учнівської молоді з художньо-естетичного напрямку та педагоги 

профільних (художньо-естетичного напряму) та комплексних позашкільних 

закладів, як окремі автори, так і авторські колективи. 

 

4. Умови проведення 

 Фестиваль проводиться за номінаціями: «Краща організація роботи 

закладів позашкільної освіти з художньо-естетичної творчості»; 

«Краща методична розробка з художньо-естетичної творчості серед 

педагогів закладів позашкільної освіти Запорізької області».  
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 Звітна інформація надається за формою та шкалою оцінювання у 

друкованому вигляді (додаток 2). 

  Методичні розробки за напрямами художньо-естетичної творчості 

подаються українською мовою у роздрукованому варіанті комп'ютерним 

набором (14 шрифтом Times New Roman) через 1,5 інтервал, (поля: ліве - 3 

см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см. нижнє – 2 см); нумеруються всі сторінки 

роботи до останньої, враховуючи ілюстрації та додатки на середині її 

нижнього поля та починається нумерація з 2 сторінки; ілюстрації, фотографії, 

таблиці та схеми повинні бути чіткими, прив’язаними до матеріалу (номер 

рисунка під графічним зображенням відповідає номеру у тексті). 

Тематика  
1.Навчальні програми гурткової роботи з художньо-естетичної творчості  

2. Навчальні, навчально-методичні посібники з художньо-естетичної 

творчості. 

3. Розробки декількох занять гуртків, відповідно до профілю роботи 

гуртка.  

4. Методичні рекомендації для педагогів – позашкільників щодо 

організації навчально-виховного процесу.  

5. Розробка сценаріїв масових і виховних заходів. 

       Методичні розробки мають базуватися на використанні кращого 

вітчизняного та закордонного досвіду позашкільної роботи з дітьми та 

учнівською молоддю, враховувати регіональні особливості розвитку 

позашкільної освіти, розкривати як загальні проблеми позашкільної освіти, 

так і організацію навчально-виховного процесу в окремих гуртках, групах та 

інших творчих об'єднаннях. 

      Основна мета методичної розробки – глибоко й творчо розглянути одне з 

конкретних питань теорії і практики. 

      Характерною ознакою методичної розробки є наявність рекомендацій 

щодо її використання. 

Структура методичної розробки 

1.  Титульна сторінка. 

2.  Зміст або тематичний план. 

3.  Вступ, де розкривається тема, мета і основні завдання. 

4.  Основна частина, що за змістом повинна відповідати темі, 

підпорядковуватися основній меті та завданням, містити опис методики 

викладання навчального матеріалу (розділу або його частин) та виховання. 

5. Висновки щодо практичного застосування даної роботи і її 

результативності. 

6. Додатки (якщо є), до яких слід включати таблиці, ілюстрації, схеми, 

рисунки. Кожний додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому 

куті пишуть слово «Додаток». Додаток повинен мати тематичний заголовок. 

Якщо в роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують 

арабськими цифрами (наприклад: «Додаток 1»). Посилання на додатки у 

текстовій частині роботи є обов'язковими. 

7. Словник використаних  (специфічних) термінів. 
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8. Список використаної літератури, який розмішують у кінці роботи в 

алфавітному порядку в такій послідовності: прізвище, ініціали автора 

(курсивом), повна назва книги (без лапок), місце видання, видавництво, рік 

видання, кількість сторінок. Для статей, що опубліковані в періодичній пресі, 

зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, 

рік видання, номер журналу чи дату виходу газет. 

9. У разі використання Інтернет-ресурсу посилання на електронні джерела 

є обов’язковими. 

10. Загальний обсяг методичної розробки повинен ставити не менше 20 

аркушів комп’ютерного тексту, якщо це розробка лише одного заняття, то не 

менше 10 аркушів. Обсяг основного змісту - не менше половини усього 

рукопису. Обсяг додатків не лімітується, але вони повинні відповідати 

тексту. Посилання на використану літературу в тексті слід додавати в 

квадратних дужках. Список використаний джерел повинен містити не менше 

10назв. 

Вимоги до виконання методичної розробки 

1. Актуальність теми. Актуальність означає важливість, практичну 

значимість проблеми, що розглядається. Методична розробка може 

претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема 

відповідає сучасним потребам, а питання, що розкриваються в роботі, 

важливі для організації навчально-виховної роботи. 

2. Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що автор повинен 

розкрити тему на сучасному рівні розвитку відповідної науки: достатньо 

повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми, 

включити у зміст матеріалу тільки об'єктивні факти і реальні практичні 

приклади; систематизувати та проаналізувати різні думки і підходи, 

сформувати власну точку зору на розглядану проблему. 

3. Дослідницький характер. У роботі повинні міститись елементи 

дослідження: вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, 

статей, розробок) з даної теми. 

4. Зміст та практичне застосування. Матеріал роботи повинен 

викладатися послідовно, логічно взаємопов'язувати окремі частини, повністю 

розкривати тему роботи. На основі аналізу та узагальнень висловити 

пропозиції щодо практичного застосування даної розробки, спрогнозувати 

результат. Відповідність віковим особливостям вихованців. Нові знання, 

уміння та навички мають базуватися на раніше засвоєних та придбаних. 

5. Грамотність і естетичність оформлення. Це важлива вимога до 

методичної розробки, що підвищить її якість. Робота повинна бути написана 

українською мовою, без граматичних та стилістичних помилок. Необхідно 

дотримуватися правил цитування, оформлення списку використаної 

літератури. 

 

 

 Заявка на участь, звіт та методичні розробки надаються в 

роздрукованому вигляді до 06 травня 2019 року  будь-якою поштою з 
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кур’єрською доставкою (Укрпоштою без відмітки цінний лист) за 

адресою: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14, комунальний заклад 

«Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської 

молоді» Запорізької обласної ради з поміткою «Обласний фестиваль 

«Натхнення. Творчість. Успіх» 

 

Роботи, надані після 06 травня 2019 року не розглядаються 
 

Роботи, представлені без вищезазначених даних, журі не розглядатиме. 

Матеріали, надані на обласний етап, авторам не повертаються. 
 

5. Журі 

      Журі формується Департаментом освіти і науки облдержадміністрації та 

комунальним закладом «Запорізький обласний центр художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради. 

 

6.Нагородження учасників 

 

Педагогічний колектив позашкільних навчальних закладів, які надали 

звітну інформація та враховуючи місце при визначенні загального рейтингу 

навчально-виховної роботи закладів позашкільної освіти за поточний рік 

нагороджуються Почесною грамотою Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

Автори кращих методичних розробок будуть нагороджені дипломами 

Департаменту освіти і науки  Запорізької облдержадміністрації.  
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Додаток 2 
до листа Департаменту  
від 22.01.2019 
№ 02.2-16/93 
 

Орієнтовна шкала рейтингу позашкільних навчальних закладів 

(повна назва ПНЗ) 

 
1. Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-

технічної бази. 
Раціональність використання приміщень ПНЗ: 

Площа приміщень до 
200 м² 

50 балів 

Площа приміщень до 
500 м² 

100 балів 

Площа приміщень 
більше 500 м² 

250 балів 

 
2. Наявність техніки: 

Відео: До 2-х одиниць 10 балів 
До 5–ти одиниць 20 балів 
Більше 5-ти 
одиниць 

30 балів 

Аудіо: До 5-ти одиниць 10 балів 
до 10-ти одиниць 20 балів 
Більше 10-ти 
одиниць 

30 балів 

Комп’ютерної: До 5-ти одиниць 20 балів 
до 10-ти одиниць 30 балів 
Більше 10-ти 
одиниць 

50 балів 

 
3. Стан забезпечення посібниками, навчально-методичною та 

довідковою літературою: 
Наявність бібліотеки 50 балів 
Кількість посібників довідників: До 50 шт. 10 балів 

До 100 шт. 20 балів 
Більше 100 шт. 30 балів 

 
4. Формування дитячого контингенту, мережі гуртків: 
а) кількість гуртків, творчих об’єднань: 
До 10 гуртків 10 балів 
До 20 гуртків 20 балів 

Більше 20 гуртків 30 балів 
 
б) кількість відкритих гуртків: 

До 3 гуртків 20 балів 
До 5 гуртків 30 балів 

Більше 5 гуртків 40 балів 
 
5. Залучення до позашкільної освіти дітей різних соціально-

незахищених категорій («чорнобильці», із малозабезпечених сімей, СЖО, 
інваліди, сиріти, із неповних сімей, переселенці з Донецької та Луганської 
області, діти учасників АТО тощо): 

 
 

До 10 вихованців 10 балів 
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До 20 вихованців 20 балів 
Більше 20 вихованців 30 балів 

 
6.Залучення до позашкільної освіти дітей девіантної поведінки та тих, 

які потребують соціальної реабілітації:  
До 10 вихованців 10 балів 
До 20 вихованців 20 балів 

Більше 20 вихованців 30 балів 
 
7. Ефективність використання педагогічного потенціалу: 
 
Кількість педпрацівників, які мають вищу педагогічну освіту: 
 

50 % 10 балів 
80 % 20 балів 

більше 80 % 30 балів 
 
Кількість педпрацівників, які мають відзнаки і нагороди: 
 
- Заслужений працівник освіти: 

1 10 балів 
2 20 балів 

Більше 2 30 балів 
 

- Відмінник освіти України: 
4 20 балів 
6 30 балів 

Більше 6 40 балів 
 
- Нагороджені грамотами всеукраїнського рівня: 

До 5 10 балів 
До 10 20 балів 

Більше 10 30 балів 
 
8. Ефективність методичної роботи. 
Наявність програм: 
 
- типових (міністерських):  

До 5 10 балів 
До 10 20 балів 

Більше 10 30 балів 
 
- адаптованих: 

До 10 10 балів 
До 20 20 балів 

Більше 20 30 балів 
 
- авторських: 

До 2 10 балів 
До о 5 20 балів 

Більше 5 30 балів 
 
У 2016 році брали участь у конкурсах на кращу методичну розробку, 

семінарах, конференціях, «круглих столах», освітніх програмах тощо. 
Районних: 

До 5 20 балів 
До 10 30 балів 
До 15 40 балів 
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      Обласних: 
До 5 30 балів 

До 10 40 балів 
До 15 50 балів 

Всеукраїнських: 
До 5 40 балів 

До 10 50 балів 
До 15 60 балів 

 
Міжнародних: 

До 4 50 балів 
До 8 60 балів 

До 10 70 балів 
 
9. Висвітлення питань роботи з художньо-естетичної творчості в засобах 

масової інформації: (за кожну статтю, замітку, радіо - телепрограму): 
 

В районних 10 балів 
В обласних 20 балів 

У Всеукраїнських 30 балів 
У Міжнародних 30 балів 

В Інтернеті 40 балів 
Примітка. Публікації враховуються тільки при наявності ксерокопій, 

посилань на електронні джерела. 
 
10. Роль учнівського самоврядування в позашкільному навчальному 
закладі. 
Наявність програм та проектів: 

Із захисту прав та 
інтересів учнів, дітей 

10 балів 

Щодо організації 
змістовного дозвілля 

вихованців 

10 балів 

Щодо організації 
виховних заходів 

10 балів 

 
11. Робота з батьківською громадськістю: 

Організація роботи 
батьківського комітету 

10 балів 

Організація роботи 
батьківського всеобучу 

10 балів 

Організація і проведення 
батьківських зборів 

10 балів 

 
12. Результативність участі колективів позашкільного навчального закладу 

в міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських (районних) конкурсах, 
фестивалях, виставках (кількість балів за кожне окреме місце): 

 
Місце Заходи Назва заходу, 

місто Міжнародні Всеукраїнські Обласні Районні 
1 місце 20 9 6 3  
2 місце 15 8 5 2  
3 місце 10 7 4 1  
Всього      

Загальна кількість балів: ______________ 
 
Керівник позашкільного  
навчального закладу _________________          _ (П.І.Б)__ 


