
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

вул. Незалежної України, 39Б, м. Запоріжжя, 69037 

тел. (061)224-08-35, факс: (061)32-52-20, E-mail: donmszap@ukr.net,Код ЄДРПОУ 37573094 

 

Н А К А З 

13.12.2016                                         № 790р 

 

 

 

Про участь опорних навчальних  

закладів міста Запоріжжя у  

Восьмій Міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти – 2017» 

 

Відповідно до інформаційного листа ТОВ Компанії «Виставковий світ» 

від 15.11.2016 № 1-15/11/16 «Про проведення та участь у міжнародних виста-

вках «Сучасні заклади освіти» та «Word Edu», листа департаменту освіти і 

науки Запорізької міської ради від 03.11.2016 №01.01-21/4431 «Про партнер-

ство», з метою репрезентації перспективного педагогічного досвіду опорних 

навчальних закладів м. Запоріжжя за підсумками роботи VІI Міської вистав-

ки педагогічних технологій щодо упровадження інноваційних інформаційно-

комунікаційних технологій, підвищення якості освіти та ефективності управ-

ління, використання в навчальному процесі здобутків науки, високих техно-

логій, комп’ютерних систем і мультимедійних розробок 

НАКАЗУЮ: 

1. Взяти участь у Восьмій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 

2017», що відбудеться з 16 по 18 березня 2017 року в м. Київ. 

2. Затвердити: 

2.1 Положення про підготовку до презентації міської освітньої системи на 

Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» (додаток 1); 

2.2  Перелік навчальних закладів міста з числа призерів VIІ Міської вистав-

ки педагогічних технологій рекомендованих для колективної участі у презен-

тації міської освітньої системи на Восьмій Міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти – 2017» (додаток 2); 

2.3  Склад оргкомітету з підготовки до презентації міської освітньої системи 

на Восьмій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» (додаток 

3); 

2.4 План організаційних заходів з підготовки до участі у Восьмій Міжнаро-

дній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» на міському рівні (додаток 4).  
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3. В.о. завідувача науково - методичного центру департаменту освіти і нау-

ки Запорізької міської ради Гусак О.В. забезпечити: 

3.1 організаційний, інформаційний та методичний супровід підготовки на-

вчальних закладів міста до участі у Міжнародній виставці; 

3.2 створення презентації міської освітньої системи на майстер-класі для ві-

двідувачів Восьмої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти –2017» в 

м. Київ; 

3.3 узагальнення результатів роботи щодо представлення міської освітньої 

системи на Міжнародній виставці під час проведення брифінгу «Освіта Запо-

ріжжя – 2017» для керівників навчальних закладів міста.  

4. Начальникам територіальних відділів освіти Вознесенівського, Дніпров-

ського, Заводського, Комунарського, Олександрівського, Хортицького, Шев-

ченківського районів  в.о. Жуковській С.Б.,   Литовченко Я.Ю.,   Шаповало-

вій Н.М., Романчуку С. Ю., Єременко Л.В., Годжеку О.В., Перепелиці Н.Є. 

сприяти участі підпорядкованих навчальних закладів у презентації міської 

освітньої системи на Восьмій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 

– 2017».  

5. Керівникам навчальних закладів міста, які беруть участь у Восьмій Між-

народній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» (згідно з додатком 2): 

5.1  направити відповідальних осіб для участі в інструктивно- методичній на-

раді науково-методичного центру департаменту освіти і науки Запорізької 

міської ради з питань підготовки до Восьмої Міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти-2017», яка відбудеться 21.12.2016 р. о 10.00 на базі Запорізь-

кої загальноосвітньої школи № 58 (каб.29); 

5.2 підготувати репрезентаційні матеріали навчального закладу згідно з По-

ложенням (додаток 1); 

5.3 забезпечити виконання термінів календарного плану підготовки до Ви-

ставки (згідно з додатком 4). 

6.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора                    

департаменту, начальника управління освіти і науки Н. В. Вітковську  

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту       Ю.В. Погребняк  

 

 
Ряпісова, 2240944 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до наказу департаменту 

_________№_____________ 

 

Положення 

про підготовку до презентації міської освітньої системи 

на Восьмій Міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти – 2017» 

 

1. Мета виставки: об’днати учасників освітнього процесу в пошу-

ку ефективних шляхів підвищення якості освіти, розвитку національних і мі-

жнародних освітніх проектів і програм, сприяти встановленню ділових кон-

тактів, збагаченню досвідом, розвитку ініціативи в реалізації завдань, визна-

чених сучасним розвитком нашої держави та надати можливість продемонст-

рувати інноваційні досягнення та напрацювання навчальних закладів і науко-

вих установ, представити сучасні засоби навчання, обладнання, інноваційні 

програми та рішення для впровадження в освітню практику. 

2. Організація виставки: до участі у виставці запрошуються уні-

верситети, академії, інститути, коледжі, технікуми, наукові установи, закор-

донні навчальні заклади, міжнародні освітні агенції, загальноосвітні школи, 

гімназії, ліцеї, дошкільні та позашкільні навчальні заклади, обласні та міські 

органи управління освітою, професійно - технічні навчальні заклади, науково 

- методичні центри професійно-технічної освіти, виробники та постачальни-

ки сучасних засобів навчання, обладнання, проектів, програм і рішень для га-

лузі освіти, видавництва, фонди, асоціації, освітні портали. Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України виставці «Сучасні заклади освіти» з 2010 року 

офіційно надано статус міжнародної та включено до переліку міжнародних 

виставок, що проводяться в Україні. 

3. Перелік тематичних номінацій конкурсу: 
- Сучасні соціально-психологічні та педагогічні технології підтримки ді-

тей та дорослих в умовах кризової ситуації. 

- Становлення нової української школи в умовах модернізації та інтегра-

ції до європейського освітнього простору: досягнення та перспективи. 

- Інновації в упровадженні в освітню практику системи дистанційного 

навчання. 

- Компетентнісний підхід - основа якості змісту навчально-виховного 

процесу в закладах освіти. 

- Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку навчаль-

них закладів. 

- Освіта дорослих – невід’ємна складова освіти впродовж життя. 

- Корекційно - розвивальні технології в освіті дітей і молоді з особливи-

ми потребами. 

- Розробка та впровадження інноваційних проектів, тренінгових техно-

логій, програм і рішень для осучаснення навчального процесу та підвищен-

ня рівня знань молоді 



- Інноваційні підходи в закладах освіти до процесу формування творчої 

особистості та виховання громадянина-патріота. 

4. Умови участі у Восьмій Міжнародній виставці «Сучасні заклади 

освіти – 2017». 

 

4.1. КАТЕГОРІЯ  «КОЛЕКТИВНИЙ УЧАСНИК» 

 Для участі у Виставці та представленні матеріалів Учасника на колек-

тивному стенді департаменту освіти і науки ЗМР необхідно надіслати до орг-

комітету не пізніше 29.12.2016 заповнену та скріплену печаткою і підписами 

ЗАЯВКУ (зразок 1).  

 Заявка є підставою для укладання Договору між Учасником та Органі-

затором, який є офіційним фінансовим зобов’язанням для оплати участі у 

Виставці.  

 Учасник Виставки сплачує дольове відшкодування від загальної варто-

сті послуг, наданих організатором Виставки. У вартість входить: розміщення 

матеріалів Учасника на колективному стенді, розміщення інформації в офі-

ційному каталозі та на сайті Виставки, диплом учасника, електронний ката-

лог на електронному носії.  

 Оплата участі у Виставці здійснюється в національній валюті України – 

гривні, на підставі виставленого Організатором рахунку. 

 До 05.01.2015 Учасник виставки оформлює інформацію про заклад у 

наступному вигляді за шаблоном, на якому розміщується повна назва закла-

ду, проблемна тема закладу, фотографія керівника закладу. 

4.2. КАТЕГОРІЯ  «НОМІНАНТНА  РОБОТА» (за бажанням) 

 Виконати всі умови, які вказані вище в розділі: «КАТЕГОРІЯ «КОЛЕ-

КТИВНИЙ  УЧАСНИК». 

 Для участі у конкурсі з тематичних номінацій у рамках Виставки Учас-

ник до 24.01.2015 надсилає секретарю оргкомітету Виставки Ряпісовій Н.В. 

відповідну роботу, яка вже пройшла фахову експертизу районного рівня згі-

дно з планом підготовки (додаток 4 до даного наказу) у 2-х примірниках. 

Матеріали подаються у друкованому зшитому вигляді (перший титульний 

аркуш – за зразком, попередньо роздрукованим в типографії, колір обкладин-

ки – прозорий). Обсяг роботи – не більше 20 сторінок, не враховуючи додат-

ків, формату А-4 (в форматі *.doc (Microsoft Word); розмір шрифту – 12 (гар-

нітура Times New Roman), інтервал – 1,0). У перший примірник після титу-

льної сторінки помістити лист на участь у конкурсі тематичних номінацій 

(зразок 2), в якому обов’язково вказується назва номінації відповідно пункту 

3 даного положення та повна назва закладу освіти, що подає матеріали. На 

електронну адресу iamczap@gmail.com надсилається електронний варіант 

роботи (без додатків). 

 

4.3. Конкурсна робота повинна відповідати змісту та тематиці Виставки, 

відображати інноваційну діяльність навчального закладу. Робота в якій 

викладений лише загальний опис досвіду діяльності навчального закла-

ду, немає перспективи перемоги у конкурсі.  



 

4.4. Оцінка якості конкурсних робіт не підлягає оскарженню. Матеріали, по-

дані на конкурс з номінацій, не повертаються. Оргкомітет розглядає лише 

матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. 

 

5. Вимоги до інформації в офіційний каталог Виставки 
Інформація до каталогу виставки про навчальний заклад подається 

українською та англійською мовою у електронному вигляді до 29.12.2016 на 

електронну адресу iamczap@gmail.com. В інформації (зразок 3) подається по-

вна назва навчального закладу; поштова адреса; телефони (із вказаним кодом 

міста); факс; е-mail, http; текстова інформація про діяльність, але не більше 

500 знаків кожною мовою, не враховуючи контактних даних. Текстова інфо-

рмація подається в форматі *.doc (Microsoft Word) розмір шрифту – 12 (гар-

нітура Times New Roman), інтервал – 1,0. 

Увага!!! Двома мовами необхідно надати не тільки текст, але 

обов’язково і контактні дані та назву закладу освіти. 

 

6. Підбиття підсумків. 

Якість конкурсних робіт визначають фахівці відповідних міністерств 

і відомств, науковці, досвідчені педагоги.  

Переможці у конкурсі з тематичних номінацій нагороджуються золо-

тими, срібними і бронзовими медалями. 
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Зразок 1 

 

Зразок заяви для участі у Виставці для категорій 

«КОЛЕКТИВНИЙ УЧАСНИК» та «НОМІНАНТНА РОБОТА»  

 

 

З А Я В А  

на участь у виставці  

 

(повна назва закладу освіти) 

 

підтверджує свою участь у Восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади 

освіти – 2017», та просить розмістити на колективному стенді департаменту 

освіти і науки Запорізької міської ради матеріали закладу освіти. 

 

Поштова адреса 

(тел./факс, е-mail, інте-

рнет-сайт) 

 

Керівник закладу освіти   

Контактна особа 

(П.І.Б., тел., E-mail ) 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАТОР: 

Департамент ОН ЗМР 

юр. адреса: 69037, м. Запоріжжя,  

вул. Незалежної України, 39-Б 

р/р _____________________________ 

МФО _______, ЄДРПОУ __________ 

ІПН ____________________________ 

 

Св-во плат. ПДВ _________________ 

  

«____»________ 20__ р. 

 

 

Підпис _________________ 

 

М.П. 

УЧАСНИК (платник): 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

р/р _______________________________ 

МФО __________, ЄДРПОУ __________ 

ІПН ______________________________ 

 

Св-во плат. ПДВ ____________________ 

 

«____»________ 20__ р. 

 

 

Підпис _________________ 

 

М.П. 

 



Зразок 2 

 

 

Зразок заяви для участі у Виставці для категорії 

«НОМІНАНТНА  РОБОТА» 

(за бажанням) 

 

 

 

 

Бланк навчального закладу 

          

 

 

 

Оргкомітету  

Восьмої міжнародної виставки 

 «Сучасні заклади освіти – 2017» 

  

 

 

Лист на участь 

у конкурсі з тематичних номінацій 

 

 

 Навчальний заклад __________________________ надсилає матеріали 

для участі у конкурсі з номінації «____________________________» (назва 

номінації) 

 

 Описовий матеріал та Додатки надаються. 

  

 

 

Директор ________________(прізвище, ім’я, по батькові) 

   (підпис) 

 

М.П. 

 

 



Зразок 3 

Зразок оформлення  

інформації про заклад для друку в офіційному каталозі Виставки 

 

Запорізька загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів «ОСНОВА» 

Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса: 69000, м. Запоріжжя, вул. Якова Новицького, 9.  

Телефони: (061)233-14-77, (061)233-25-24, (061)234-01-04. 

Факс: (061)233-14-77. 

E-mail: osnovazp@mail.ru 

https://sites.google.com/site/znvkosnova/ 

Директор: Любімова Алла Володимирівна. 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «ОСНОВА» Запорізь-

кої міської ради Запорізької області (Освіта, Самовдосконалення, Науковість, 

Оздоровлення, Виховання, Адаптивність) – школа повного робочого дня з 

поглибленим вивченням іноземної мови, організованою системою позауроч-

ної роботи.  Структура: початкова, середня, старша школа.  

Пріоритетним напрямком розвитку ЗЗШ «Основа» на 2012-2016 роки 

визначено «Формування конкурентноспроможньої особистості засобами зба-

гаченого освітнього середовища». 

 

Zaporizhzhian «OSNOVA»  Zaporizhzhian City Council. 

Аddress: 69000, Zaporizhzhya, Yakov novitskiy street, 9. 

Phone: (061) 233-14-77, (061) 233-25-24, (061) 234-01-04. 

Fax: (061) 233-14-77. 

E-mail: osnovazp@mail.ru  

https://sites.google.com/site/znvkosnova/ 

Direktor: Alla Lubimova. 

Zaporizhzhian educational complex «OSNOVA» with the department for 

rehabilitation for children with diabetes Zaporizhzhian City Council (Education, 

Self scientific, Recreation, upbringing, adaptability) – school of full-time in-depth 

study of foreign languages, organized system of extracurricular work. The Struc-

ture of complex: pre-school department, primary, middle, high school.  

The priority direction of development of complex «OSNOVA» in 2012-

2016 years defined «Formation of a competitive personality by means of enriched 

educational environment». 
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Додаток 2 

до наказу департаменту 

____________№________ 

 

Перелік рекомендованих навчальних закладів міста з числа призерів  

VIІ Міської виставки педагогічних технологій 

для колективної участі у презентації міської освітньої системи  

у Восьмій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017»  

 

№ Навчальний заклад Район 

1.  ЗЗШ «Основа» Вознесенівський 

2.  ПКБО «Ейдос» Вознесенівський 

3.  ЗЄГ «ОРТ-Алєф» Вознесенівський 

4.  ЗЛ «Логос» Вознесенівський 

5.  ЗГ № 71 Вознесенівський 

6.  ЗГ № 28 Вознесенівський 

7.  ЗЗШ № 78 Вознесенівський 

8.  ЗЗШ № 20 Вознесенівський 

9.  ЗЗШ № 37 Вознесенівський 

10.  ЗЗШ № 58 Вознесенівський 

11.  ДНЗ № 145 Вознесенівський 

12.  ДНЗ № 162 Вознесенівський 

13.  ДНЗ № 194 Вознесенівський 

14.   ЗЗШ № 69 Дніпровський 

15.  ЗК «Елінт» Дніпровський 

16.  ЗГ № 31 Дніпровський 

17.  ЗСШ № 100 Дніпровський 

18.  ЗЗШ № 109 Дніпровський 

19.  ЗЗШ №86 Дніпровський 

20.  ЗЗШ № 81 Дніпровський 

21.  ЗЗШ № 22 Дніпровський 

22.  ЗГ № 46 Заводський 

23.  ЗЗШ № 75 Заводський 

24.  ЗГ № 47 Заводський 

25.  ЗНВК № 67 Заводський 

26.  ЗЗШ № 33 Заводський 

27.  РМК Заводський 

28.  ЗГ № 6 Комунарський 

29.  ЗЗШ № 103 Комунарський 

30.  ЗЗШ № 90 Комунарський 

31.  ЗЗШ № 84 Комунарський 

32.  ЗГ № 8 Комунарський 

33.  НВКТП № 70 Комунарський 

34.  ЗНВОК № 110 Комунарський 



35.  ЗЗШ № 38 Комунарський 

36.  ДНЗ № 105 Комунарський 

37.  ДНЗ № 219 Комунарський 

38.  Центр молоді Комунарський 

39.  ЗГ № 11 Олександрівський 

40.  ЗЛ №105 Олександрівський 

41.  ЗК № 98 Олександрівський 

42.  ЗГ №2 Олександрівський 

43.  ЗЗШ № 3 Олександрівський 

44.  ЗЗШ № 5 Олександрівський 

45.  ЗЗШ № 1 Олександрівський 

46.  ЗЗШ № 12 Олександрівський 

47.  Академічний ліцей Олександрівський 

48.  ДНЗ № 182 Олександрівський 

49.  ДНЗ № 130 Олександрівський 

50.  ДНЗ № 164 Олександрівський 

51.  ДНЗ № 55 Олександрівський 

52.  ЦДЮТ Олександрівський 

53.  ЗЗШ № 95 Шевченківський 

54.  ЗНВК №19 Шевченківський 

55.  ЗНВК № 101 Шевченківський 

56.  ЗНВК № 63 Шевченківський 

57.  ЗГ № 93 Шевченківський 

58.  ЗЗШ № 42 Шевченківський 

59.  ЗСШФК №18 Шевченківський 

60.  ЗЛ № 34 Шевченківський 

61.  ЗЗШ № 52 Шевченківський 

62.  ЗНВК №77 Шевченківський 

63.  ЗЗШ № 12 Шевченківський 

64.  ЗНВК № 60 Шевченківський 

65.  ЦРД «Надія» Шевченківський 

66.  ДНЗ № 135 Шевченківський 

67.  ДНЗ № 270 Шевченківський 

68.  ДНЗ № 280 Шевченківський 

69.  ЦДЮТ Шевченківський 

70.  ЗБЛ № 99 Хортицький 

71.  ЗГ № 45 Хортицький 

72.  ЗЗШ № 32 Хортицький 

73.  МГА Хортицький 

74.  ЗБНВК №106 Хортицький 

75.  ЗЗШ № 40 Хортицький 

76.  РМК Хортицький 

77.  Центр естет. виховання Хортицький 



Додаток 3 

до наказу департаменту 

_________№_________ 

 

 

Склад оргкомітету  

з підготовки до презентації міської освітньої системи  

на Восьмій Міжнародній виставці  

«Сучасні заклади освіти – 2017» 

 

1. Гусак О.В. – голова оргкомітету, в.о. завідувача НМЦ 

2. Туманова І.В. – заступник оргкомітету, заступник завідувача НМЦ 

3. Ряпісова Н.В. – секретар оргкомітету, методист НМЦ 

4. Нагорнова І.С. – член оргкомітету, заввідділом НМЦ 

5. Бараннікова Л.Я. – член оргкомітету, заввідділом НМЦ 

6. Пудак К.І. – представник оргкомітету в Олександрівському районі, 

завідувач РМК 

 

7. Романіченко Л.С. – представник оргкомітету в Заводському районі,  

завідувач РМК 

 

8. Гареєва О.С.– представник оргкомітету в Комунарському району, 

 завідувач РМК 

 

9. Гординська І.В. – представник оргкомітету в Дніпровському районі, 

завідувач РМК 

 

10.  Другова І.Б. – представник оргкомітету у Вознесенівському районі,  

завідувач РМК 

 

11.  Тедеєва С.В. – представник оргкомітету в Хортицькому районі, 

завідувач РМК 

 

12.  Тертишна Л.О. – представник оргкомітету у Шевченківському районі, 

завідувач РМК 

 

 

 

 



Додаток 4  

до наказу департаменту 

___________№________ 

 

 

Календарний план організаційних заходів  

з підготовки до участі у Восьмій Міжнародній виставці  

«Сучасні заклади освіти– 2017» на міському рівні 

 

 

Термін Захід Категорія  

учасників 

Куди  

направляти 

Відповідальні 

21.12.2016 

 

Організаційна нарада  Методисти РМК 

Відповідальні в НЗ 

Оргкомітет  

10
00 

ЗНЗ №58 

Гусак О.В. 

Ряпісова Н.В. 

Оргкомітет 

28.12.2016 Термін надання елект-

ронного варіанту АЗ  

Учасники Виставки іamczap@gmail.com Керівник НЗ 

28.12.2016 Направлення в НЗ ша-

блону титульного ар-

кушу номінантної ро-

боти 

Учасники Виставки Електронні адреси 

НЗ - учасників Ви-

ставки 

Ряпісова Н.В. 

 

29.12.2016 Термін надання  

заявок на участь  

з мокрими печатками 

(зразок 1 Положення) 

Учасники Виставки Ряпісова Н.В. 

 

Керівник НЗ 

29.12.2016 Термін надання заявок 

з мокрими печатками 

за формою «Номіна-

ція» (зразок 2 Поло-

ження) 

Учасники Виставки Ряпісова Н.В. 

 

Керівник НЗ 

05.01.2017 Термін здачі електрон-

ного варіанту титуль-

ного аркушу номінант-

ної роботи 

Учасники Виставки іamczap@gmail.com Керівник НЗ 

12.01.2017 Затвердження  

кошторису  

Оргкомітет Бухгалтерія 

ДОНМС  ЗМР 

Туманова І.В. 

12.01.2017 Направлення в типо-

графію візитки А3, ти-

тульних аркушів  

номінантних робіт 

Оргкомітет Типографія Ряпісова Н.В. 

18.01.2017 Надання номінантних 

робіт на експертну оці-

нку в районний оргко-

мітет 

Учасники Виставки РМК Керівник НЗ 

18-23.01. 

2017 

Експертиза номінант-

них робіт  

Оргкомітет - РМК 

23.01.2017 Отримання єдиних ти-

тульних аркушів 

 РМК Ряпісова Н.В. 

 

27.01.2017 ТЕРМІН  

оплати участі у Ви-

ставці згідно заявок 

на р/р 

Учасники Виставки р/р Керівник НЗ 

30.01.2017 ТЕРМІН  Учасники Виставки НМЦ Ряпісова Н.В. 



надання номінантних 

робіт в 2 екземплярах 

– остаточні варіанти 

Керівник НЗ 

 

30.01.2017 ТЕРМІН  

надання інформації в 

каталог (зразок 3 По-

ложення) 

Учасники Виставки НМЦ Ряпісова Н.В. 

Керівник НЗ 

 

01.02.2017 ТЕРМІН  

направлення докуме-

нтів в Київ 

Оргкомітет Виставка  Ряпісова Н.В. 

 

з 

02.02.2017 

Підготовчі заходи що-

до оформлення стенду 

Оргкомітет - Ряпісова Н.В. 

 

16-18.03. 

2017 

ВОСЬМА МІЖНАРОДНА  ВИСТАВКА «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ - 2017» 

 


