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12.04.2021 р. №  01-23/153_                                                   на № __________ від ________________ 

Про проведення                                                               

VІ Всеукраїнського фестивалю  

педагогічних ідей «Оберігаємо 

 планету разом» з проблем сталого 

 розвитку дітей дошкільного віку  

і молодших школярів в онлайн 

форматі (далі – Фестиваль).  

Начальникам міських/районних/ОТГ 

відділів (управлінь) освіти, 

керівникам закладів загальної 

середньої освіти, керівникам закладів 

дошкільної освіти. 

 

Повідомляємо, що відповідно до плану роботи КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти» на 2021 рік та з метою виявлення, популяризації інноваційних ідей та 

освітніх технологій, поширення творчих здобутків, упровадження перспективного 

педагогічного досвіду в практику роботи освітніх закладів, 14 травня 2021 року (в онлайн 

форматі) проводиться VІ Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Оберігаємо 

планету разом», з проблем сталого розвитку дітей дошкільного віку і молодших школярів в 

онлайн форматі (далі – Фестиваль).  

Проведення заходу заплановано у рамках Міжнародного конкурсу плакатів 2021 

«Уявіть свою майбутню планету». Цього року Фонд допомоги Чорнобилю у Великобританії 

(CRF) об’єднується з Навчально-естетичним комплексом «Художня школа» (управління 

культури Херсонської міської ради, Україна) для проведення міжнародного конкурсу 

плакатів «Уявіть свою майбутню планету» до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи. 

Завдяки мистецтву та творчості конкурс дає підростаючому поколінню можливість 

підвищити обізнаність про катастрофічні наслідки техногенних катастроф та поділитися 

своїми ідеями збереження планети. 

Для участі в Фестивалі необхідно до 4.05.2021 р. заповнити онлайн заявку 

за покликанням: https://forms.gle/HRm1J9JUXus9hL7T6 та надіслати матеріали, що 

відповідають умовам проведення Фестивалю (додаток), на адресу: 

academy.kherson@gmail.com. 

Інформаційний лист додається. 

 

 

Ректор, професор                                                 А. М. Зубко 

 
Комінарець Тетяна Вільямівна (0552) 41-08-12 
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Міністерство освіти і науки України 

Національна академія педагогічних наук України 

Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія 

неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Навчально-естетичний комплекс «Художня школа», м.Херсон 

Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки 

Громадська організація «Інноваційний соціальний проєкт» 

 

VІ Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей  

«Оберігаємо планету разом» 

з проблем сталого розвитку дітей дошкільного віку і молодших школярів  

(14 травня 2021 року в онлайн форматі) 

 

Мета Фестивалю: виявлення та впровадження перспективного педагогічного та 

бібліотечного досвіду, що отримав розвиток у дошкільній, початковій та загальній 

середній та позашкільній освіті з проблем сталого розвитку. 

 Учасники Фестивалю:  педагогічні колективи, педагоги, бібліотечні 

працівники закладів освіти усіх типів і форм власності, які активно розвивають 

творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний потенціал учнів. 

 Номінації, за якими можуть бути представлені роботи на Фестиваль: 

• Ідеї сталого розвитку у сучасній освіті (статті, розробки позакласних заходів, 

портфоліо, презентації з досвіду організації методичної роботи, творчі завдання, 

конспекти уроків, уроків на природі). 

• «STEM – проєкти» з питань збереження оточуючого середовища (інноваційні 

форми занять, творчі проєкти,). 

• Діяльнісний підхід у формуванні екологічної компетентності дитини (поробки з 

природних матеріалів, малюнки, фотографії, декоративні та скульптурні вироби, 

колажі, аплікації, авторські техніки та ін.). 

• «Ми відповідаємо за тих, кого приручили» (ілюстровані екологічні авторські 

казки дітей). 

• Бібліотеки у підтримку ідей сталого розвитку (сценарії та проведені інноваційні 

заходи для учнів НУШ, презентація досвіду роботи, спільні проєкти та проєкти на 

допомогу педагогам, робота бібліотек з батьками та родинами щодо виховання дітей 

на засадах ідей сталого розвитку, презентації про підсумки організації роботи 

шкільної бібліотеки в рамках Всеукраїнського місячника «Роль шкільної бібліотеки в 

екологічній просвіті учнів», буктрейлери та віртуальні книжкові виставки, присвячені 

тематиці. 

 



Хід проведення Фестивалю: у районах, ОТГ та містах обласного підпорядкування 

визначаються по одному переможцю в кожній номінації  за категоріями: вихователі 

закладів дошкільної освіти, учителі початкових класів, заступники директорів з 

навчально-виховної роботи, педагогічні працівники та колективи, бібліотекарі. 

 На Фестиваль подаються текстові й ілюстративні оригінальні матеріали (обсягом 

до 5 сторінок), які висвітлюють ефективні технології розвитку,  навчання й виховання 

дітей: опис методики або конспекти уроків, сценарії заходів, результати педагогічних 

досліджень, посилання на буктрейлери та віртуальні книжкові виставки тощо.   

За результатами розгляду матеріалів експертною комісією будуть визначені 

лауреати в кожній номінації. 

Усі учасники Фестивалю отримають сертифікати (6 годин). Лауреати Фестивалю 

будуть відзначені. 

  Організаційно-методичний супровід Фестивалю 

 Організаційно-методичний супровід заходу забезпечує оргкомітет, оцінювання 

матеріалів здійснює експертна комісія. Орієнтовний склад експертної комісії – 5-7 

осіб. Персональний склад експертної комісії формується з науково-педагогічних та 

педагогічних працівників академії, освітян Херсонщини та представників 

громадських організацій. 

Термін проведення Фестивалю 14 травня 2021 року, проводиться в онлайн форматі. 

Посилання на ZOOM-конференцію буде надано всім учасникам після реєстрації. 

 З 12 квітня до 4 травня 2021 року – приймання матеріалів Фестивалю; 

 З 5 травня до 10 травня 2021 року – розгляд матеріалів, підготовка тематичних 

збірників за напрямами Фестивалю. 

  Для участі в Фестивалі необхідно до 4.05.2021 р. заповнити онлайн 

заявку за покликанням: https://forms.gle/HRm1J9JUXus9hL7T6 та надіслати 

матеріали. 

 
  Матеріали та інформацію про творчу групу із зазначенням кількості 

учасників та коротким описом змісту творчої діяльності колективу надсилати в 

електронному вигляді: текстовий редактор Word, 14 кегль, інтервал 1,5 до 

організаційного комітету на електронну адресу: academy.kherson@gmail.com . 

Контактні телефони:  

(0552) 41-08-12 – Чикалова Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та 

мовних комунікацій. 

https://forms.gle/HRm1J9JUXus9hL7T6
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0508073418 - Коча Інна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних 

комунікацій. 

0501637360 - Мусієнко Вікторія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних 

комунікацій. 

 

 Матеріали учасників Фестивалю не рецензуються та не повертаються. 

 Підсумки Фестивалю. 

 14 травня 2021 року  відбудеться заключний тур Фестивалю, на якому будуть 

оголошені лауреати. Проведення заключного туру передбачає організацію виставок 

інноваційних проєктів, проведення презентацій, авторських майстерень, майстер-

класів лауреатів. 

  Робочі мови Фестивалю – українська, англійська. 

 За результатами роботи буде видано: 

-збірник кращих матеріалів Фестивалю. 

 Участь у Фестивалі засвідчується сертифікатом. 

  

Всеукраїнський Фестиваль передбачає такі заходи: 

Педагогічний ХАБ освітніх та бібліотечних інновацій під час якого у віртуальному 

методичному відкритому просторі буде здійснено презентації педагогічних інновацій 

з метою обміну досвідом, майстер-класи, методичні студії, тренінги, віртуальні 

книжкові виставки тощо, підведено підсумки Фестивалю, з нагородженням лауреатів. 

Подані матеріали не редагуються і не повертаються. Всі матеріали 

друкуються в авторській редакції. 

Фінансові й організаційні умови: 

1. Оргвнесок у розмірі 150 гривень.  

Реквізити для оплати: 

Громадська організація «Інноваційний соціальний проєкт» 

І.К. 43062044 

Банк отримувач АТ «Кредобанк» 

Рахунок UA 953253650000000260050006703 

Код банка одержувача  325365 

2. Матеріали приймаються до розгляду після здійснення та підтвердження 

сканкопією квитанції оплати на адресу: academy.kherson@gmail.com з позначкою «На 

Фестиваль/конференцію». 

 3. Пересилання матеріалів Фестивалю здійснюється «Новою поштою» за 

рахунок одержувача. 

 4. Термін подання усіх матеріалів до оргкомітету Фестивалю, зокрема, і 

ксерокопії квитанції про сплату оргвнеску та публікації до 04 травня 2021 року. 

 Детальну інформацію можна знайти  на  сайті  за  покликанням 
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 Будемо раді співпрацювати з Вами! 

 З повагою оргкомітет. 

Додаток А 

Вимоги до оформлення друкованих матеріалів Фестивалю 

1. Матеріали мають бути надані в друкованому вигляді обсягом до 5 сторінок 

комп’ютерного набору формату А-4 електронною поштою на адресу: 

academy.kherson@gmail.com та роздруковані на аркушах білого паперу. Стаття 

набирається в редакторі Word (формат rtf) шрифтом Times New Roman (розмір – 14; 

інтервал – 1,5; поля – по 20 мм). Оформлення статті (рисунків, таблиць тощо) згідно 

з вимогами до наукових праць.  

2. При оформленні бібліографічних покликань необхідно дотримуватись «ДСТУ 

8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що 

став чинним 01.07.2016. 

3. Рисунки та схеми подавати у чорно-білому форматі. 

4. Автор ставить підпис на звороті останньої сторінки статті, чим підтверджує 

достовірність написаного та правильність набору (відсутність помилок).  

5. До статті додаються відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові повністю, 

наукове звання, учений ступінь. посада, місце роботи, електронна адреса, моб. 

телефон). 

6. Статті надсилати за адресою: E-mail: academy.kherson@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  

Вимоги 

до написання та оформлення статей 

збірника матеріалів Фестивалю 

Вимоги до оформлення статті: 

http://academy.ks.ua/


Обсяг статті 5-7 сторінок комп’ютерного набору формату А-4 на e-mail 

(conference@academy.ks.ua). Стаття набирається в редакторі Word (97–2003) 

шрифтом Times New Roman (розмір –14; інтервал – 1,5; поля – по 20 мм). Оформлення 

статті (рисунків, таблиць тощо) згідно з вимогами ВАК. 

 

Зразок оформлення статті 

Іваненко О.І. 

Гуманістичні аспекти виховання та розвитку особистості в педагогічній 

спадщині В.О. Сухомлинського 

Анотація українською мовою (2-3 речення) 

Текст статті (актуальність, мета, виклад основного матеріалу, висновки) 

Література: 

1. Іванов О. В. Соціально-педагогічна робота з молоддю: теоретико-методичні 

основи : монографія / О. В. Іванов. – К. : Наук. світ, 2011. – 247 с. 

 

 

 


