
Етапи 
проведення конкурсу

Регіональний етап

Із 1 липня 2015 року по28 лютого 2016 
року триватиме реєстрація заявок на участь 
у конкурсі. 

З 1 січня по 25 лютого 2016 року 
відбудеться  оцінювання  конкурсних  робіт, 
визначення  кращих  за  напрямами 
(номінаціями)  та  представлення  робіт  на 
регіональних конференціях.

Всеукраїнський етап

Із 1 березня по 30 серпня 2016 року 
відбудуться:  науковометодична  експертиза 
кращих  робіт,  представлених  регіональними 
оргкомітетами;  визначення  кращих  за 
напрямами  (номінаціями);  узагальнення 
досвіду  проведення  регіонального  етапу 
проведення  конкурсу,  внесення  уточнень  та 
коректив  у  Положення  про  конкурс; 
підготовка  пропозицій  щодо  впровадження 
кращого  досвіду  партнерства  навчальних 
закладів  та  родин  в  практику  діяльності 
навчальних  закладів,  соціальних  служб 
тощо.

Підсумковий етап

Із 1 по 30 вересня 2016 року  планується   
нагородження  переможців  Всеукраїнського 
етапу  конкурсу;  проведення  підсумкових 
заходів (круглі столи, презентації, 
конференції).

З повним текстом Положення про конкурс 
«Разом! Партнерство навчальних, культурно
освітніх закладів, соціальних служб і родин», 

а також методичними рекомендаціями, 
зразком заявки на участь (анкета) можна 

ознайомитись на вебсайті: il.kubg.edu.ua у 
розділі «Анонси» → «Разом! Партнерство 
навчальних, культурноосвітніх закладів, 

соціальних служб і родин».

Конкурсні роботи, що оформлені згідно з 
вимогами, можна передати для реєстрації  
особисто, чи надіслати поштою на адресу: 
02152, м. Київ, прт П.Тичини, 17, Інститут 

людини, каб. 330, Науковометодичний центр 
соціальнопсихологічних тренінгів.

У центрі можна отримати консультацію 
стосовно написання конкурсної роботи, 
особливостей проведення конкурсу 

щопонеділка з 10.00 до 15.00.
Контактний телефон:

+380445539802
(Воронюк Галина Анатоліївна)

Електронна версія конкурсної роботи може 
бути надіслана на адресу: 
nmc.spt.il@kubg.edu.ua

Докладніше у блозі відділу розвитку педагогічної 
культури дорослих ІПООД НАПН України:

http://pedagogichnakultura.blogspot.com

РАЗОМ! ПАРТНЕРСТВО 
НАВЧАЛЬНИХ, КУЛЬТУРНО

ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ, 
СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ І РОДИН

razomokk@gmail.com

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
Інститут проблем виховання

Інститут людини, Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету 

імені Бориса Грінченка
Луганський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України

РАЗОМ! 
Партнерство 
навчальних, 

культурноосвітніх 
закладів, соціальних 

служб і родин

ВІДКРИТИЙ КОНКУРС 
науковометодичних, методичних 
розробок, програм, проектів, есе



Шановні добродії!

Запрошуємо  вас  до  участі  у 
відкритому  конкурсі  науково
методичних, методичних  розробок, 
програм,  проектів,  есе  «РАЗОМ! 
Партнерство навчальних, 
культурноосвітніх закладів, 
соціальнихслужб і родин».

Конкурс  сприяєоб’єднанню  зусиль 
різних  соціальних  інституцій  в 
інтересах дитини.

Пріоритетні напрями/
номінації конкурсу:

1. Створюємо цілісний виховний 
простір: закладродина
громада;

2. Готуємо дитину до гідного 
самостійного життя;

3. Утверджуємо та створюємо 
сімейні цінності, традиції;

При  визначенні  переможців  перевага 
буде надаватись авторським  колективам 
у  складі  педагогів,  фахівців  культурно
освітніх  закладів,  соціальних  служб  та 
членів родин.

Вимоги до конкурсних робіт:
 обсяг  (від  10  до  36  сторінок 
основного  тексту,  шрифт 
TimesNewRoman,  14  кегль,  інтервал  – 
1,5, поля: верхнєнижнє – 2 см, ліве – 3 
см,  праве  –  1см;  друкована  версія  та 
електронний варіант);
 структура  (назва,  актуальність, 
ідея,  мета,  завдання,  очікувані 
результати, цільова аудиторія, учасники 
та виконавці, форми та методи, етапи та 
терміни  реалізації,  ресурсне 
забезпечення,  досягнуті  результати  та 
висновки);
 автор/авторський  колектив  (ПІБ, 
вік,  місце  роботи,  посада,  освіта,   
приналежність  до  батьківської  громади, 
громадських  організацій  в  сфері  освіти, 
культури,  виховання,  екології  тощо.  В 
авторських  колективах    зазначена 
інформація  подається  стосовно    його 
керівника).


