
Д Е П А Р Т А М Е Н Т О С В І Т И , Н А У К И ТА М О Л О Д І 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

вул. Спаська, 29, м. Миколаїв, 54030, тел./факс: (0512) 37-93-93, тел. 37-93-20 
Е-шаіІ: о§УІІа@туко1ауіу-осіа.аоу.иа Код ЄДРПОУ 38694342 

06Ж/Є  № Ь05/0Л~0б/0Ч~)т  На № віл 

Департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації повідомляє, 
що видавництво «Шкільний світ» оголошує про проведення Всеукраїнського 
конкурсу педагогічної майстерності «Панорама творчих уроків» (лист 
додається). 

Детальна інформація за тел.: (097) 817 45 59 (Дмитрієв Антон 
Юрійович). 

Просимо довести інформацію, зазначену у листі, до відома зацікавлених 
осіб. 

Додаток: на 3 арк. 
\ 

Начальникам відділів (управлінь) освіти 
райдержадміністрацій (міських рад) 

Директор департаменту А.Б. Веліховська 

Джердж 37 94 00 
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СВІТ 
Видавнича група «Шкільний світ» 
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 

«Управління освітою», «Директор школи», «Завуч», «Сучасна школа України», 
«Шкільний світ», «Психолог», «Психолог дошкілля», «Соціальний педагог», «Дефектолог», 

«Українська мова та література», «Зарубіжна література», 
«Історія України», «Краєзнавство. Географія. Туризм», «Фізика», «Математика», 

«Інформатика», «Хімія. Шкільний світ», «Біологія. Шкільний світ», «Еп^ІізИ», 
«ОеиІзсЬ», «Ье Ргап^аіз», «Початкова освіта», «Початкова освіта. Дидактичні матеріали». 

«Здоров'я та фізична культура», «Трудове навчання», «Позашкілля», «Дитячий садок», 
«Дитячий садок. Управління», «Дитячий садок. Мистецтво» 

журнали «Школа», «Методист», «Директор школи. Шкільний світ», 
«Профтехосвіта», «Дошкілля». 

Вих. № 1801/05 від «18» січня 2016 р. 

\ Начальникам (директорам) управлінь 
\ (департаментів) освіти і науки 
* обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

Шановні колеги! 

Видавництво «Шкільний світ» є лідером у сфері вітчизняної літератури і преси 
гуманітарного напряму. Ми були першими і залишаємось єдиними на всі 100% українськими 
видавцями та медійниками. 

Видавництво оголошує про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу педагогічної 
майстерності «Панорама творчих уроків» на тему: «Формування критичного мислення 
особистості у навчально-виховному процесі». Конкурс проводиться з метою пошуку кращих 
працівників у сфері освіти, готових поділитися своїм цінним досвідом з іншими. До участі 
запрошуються освітяни з усіх куточків України. 

Просимо вас поширити цю інформацію та посприяти участі освітян регіону у конкурсі. 
Також запрошуємо вас особисто долучитися до церемонії нагородження переможців, що 
відбудеться наприкінці навчального року та в період літніх канікул (якщо представники 
вашого регіону будуть серед переможців). 

Раді будемо співпраці, зустрічним пропозиціям, зауваженням та побажанням. Положення 
про конкурс додається. 

Контакти:  Дмитрьєв  Антон Юрійович, (097)  817-45-59 

З повагою 

Шеф-редактор Д. Д. Долгова 

е-таіі: пе\У8@ 1 уегезпуа.сот.иа, сайт: уулууу.озуііаиа.сот, \у\уууТасеЬоокхот|/5сЬоо1..иа 
вул. Бастіонна, 15, м. Київ, 01014. Тел./факс: 0 (44) 537-32-00 



ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСНИКА ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ 
«ПАНОРАМА ТВОРЧИХ УРОКІВ — 2016» 

ПІБ 
ШКІЛЬНИМ 

у галузі освіти 

Місце роботи „ 

Посада__ 
Контактний телефон 

Е-таіІ 

Тема уроку_ 

ЗАЯВА 
Прошу розглянути мої матеріали (твір, рукопис, фото):. 

для подальшої участі в конкурсі й опублікування у виданнях підприємства.. 

(заповнює редакція) 
на паперових та електронних носіях, на вєб~ресурсах (по можливості), тиражування на паперових та 
електронних носіях, дисках тощо та продажу видань. 

Не заперечую проти передачі моїх матеріалів (твору, рукопису, фото) іншим видавцям для 
подальшого тиражування на паперових та електронних носіях, дисках тощо і продажу. 

Гарантую, що права на ці матеріали (твір, рукопис, фото), визначені Законом України «Про авторські 
та суміжні права», належать мені і їх не було передано іншим фізичним та юридичним особам, 

Надаю редакції право під час підготовки до друку доопрацьовувати, редагувати, перекладати, 
скорочувати, доповнювати надані матеріали (твір, рукопис, фото), змінювати їх назви (заголовки та 
підзаголовки). 

У разі виникнення суперечок щодо авторського права на матеріали (твір, рукопис, фото) 
зобов'язуюся їх самостійно врегулювати відповідно до законодавства України. 

Публікацію прошу здійснити на благодійних засадах. 
Авторові повідомлено про те, що матеріали (твір, рукопис, фото) не рецензуються та не 

повертаються. За згодою сторін узяті до друку матеріали (твір, рукопис, фото) після закінчення річного 
строку зберігання підлягають знищенню. 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» виключно з метою і в межах 
виконання вимог законодавства про авторські та суміжні права, податкового законодавства надаю 
підприємству згоду на обробку та використання моїх персональних даних: паспортних даних, 
ідентифікаційного коду тощо. 
Примітка» Перелік електронних матеріалів, що передаються в користування для розповсюдження: 

Поштова адреса та індекс 

Паспорт серія № , виданий 
« » : р. Ідентифікаційний код 
Автор _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ 

(ПІБ) (дата) (підпис) 

Відомості про навчальний заклад 

Повна назва 

Адреса 

Телефон (код) 

Е-таіІ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Посада та ПІБ керівника 

Додаю квитанцію про передплату видань «Шкільного світу» 

(так) (ні) 
Заява заповнюється  власноруч. 



Видавнича група «Шкільний світ» 

ПОЛОЖЕННЯ 
про щорічний конкурс педагогічної майстерності 

ПАНОРАМА ТВОРЧИХ УРОКІВ — 2016 

«Формування критичного мислення особистості 
у навчально-виховному процесі» 

Ме^а: популяризувати кращий педагогічний досвід серед освітян України. 

Загальні положення 
Огляд-конкурс проводиться з 15 грудня 2015 до 1 березня 2016 року. 
Участь у конкурсі можуть брати лише передплатники видань «Шкільного світу» на 2016 рік. 
Результати конкурсу оцінюватиме журі, до складу якого входитимуть представники Комітету 
Верховної Ради України з питань науки і освіти, а також представники Національної академії 
педагогічних наук України. 
Найкращі роботи буде опубліковано на сторінках профільних предметних видань, 
а їхніх авторів — нагороджено дипломами, подяками й цінними подарунками. Цінними подарунками 
буде нагороджено переможців у кожній номінації за І, II та III місця. Решта учасників отримають 
подяки й дипломи. 

Етапи проведення конкурсу 
Етап 1. Приймання робіт з 15 грудня 2015 року до 1 березня 2016 року. 
Етап 2. Визначення переможців із 1 березня до 1 травня 2016 року включно. 
Е гап 3. Урочисте нагородження переможців і призерів конкурсу відбудеться в місті Києві та 
кожному обласному центрі, у регіоні якого будуть переможці. Залежно від кількості переможців та 
обласних центрів, урочисте нагородження в окремих регіонах проводитиметься до 1 жовтня 2016 
включно. 

Нагородження 
Учасники, які посядуть перші місця, отримають дипломи й цінні подарунки. Учасники, які посядуть 
другі та треті місця, отримають дипломи й заохочувальні подарунки. Учасників, які не перемогли, 
буде нагороджено грамотами. Після завершення конкурсу організатори надішлють до департаментів 
(управлінь, відділів) освіти листи-подяки з інформацією про переможців і лауреатів. 

Вимоги до конкурсних матеріалів 
Конспект уроку або заходу має містити чітко сформульовані тему, мету, завдання, перелік засобів 
навчання, визначену структуру, опис дій учителя (вихователя) та учнів (вихованців). 
До конспекту обов'язково має бути додана заявка встановленого зразка (див.  додатокяку учасник 
заповнив власноруч. 
Матеріали надсилаються разом із квитанцією або копією квитанції про передплату видань 
«Шкільного світу» на адресу видавництва: вул. Тімірязєвська, 2, м. Київ, 01014 із позначкою 
«Панорама». 

Обов 'язкова умова 
Кожен учасник, який подає роботи на конкурс, має бути передплатником видань «Шкільного світу» 
на 6 або 12 місяців. 


