
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Шановні добродії, 

звертаємо увагу, що конкурс  «РАЗОМ! Партнерство навчальних закладів і родин» 

продовжується! 

 

Організаторами конкурсу, що проводиться вперше, є: 

Інститут професійної освіти і освіти дорослих, 

Інститут проблем виховання, 

УНМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України, 

Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, 

Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації 

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

 

Пілотні регіони, де проводиться конкурс, – м. Київ, Луганська область, м. Енергодар. 
Але у Положенні про конкурс передбачена можливість для участі у ньому й  представникам з 

інших регіонів України з навчальних закладів усіх типів.      

Мета конкурсу  –  об’єднання зусиль педагогічних колективів, родин та громади для 

створення цілісного освітньо-виховного простору, що забезпечує особистісний розвиток дітей і 

підлітків. 

Конкурс передбачає участь авторів та авторських колективів. До участі  

запрошуються: 

- керівники навчальних закладів; 

- заступники директорів шкіл з виховної роботи, класні керівники, вихователі, керівники 

гуртків;  

- соціальні педагоги, психологи загальноосвітніх і позашкільних закладів; 

- докторанти, аспіранти, викладачі вищих навчальних закладів, наукових закладів; 

- студенти старших курсів психолого-педагогічного спрямування вищих навчальних 

закладів; 

- батьки, члени родин, які є авторами/співавторами або активними учасниками ініціатив, 

спрямованих на покращення середовища для навчання та виховання дітей; 

- авторські колективи у складі педагогів і членів родин (які матимуть переваги). 

 

Пріоритетні напрями конкурсу (номінації): 

 створюємо цілісний виховний простір: заклад-родина-громада; 

 готуємо дитину до самостійного життя; 

 утверджуємо сімейні цінності, традиції; 

 розкриваємо виховний потенціал родини. 

 

З 1 квітня по 31 травня відбуватиметься II-й – основний етап.  На цьому етапі  
передбачено реєстрацію заявок на участь у конкурсі, подання і оцінювання робіт, визначення 

кращих робіт за напрямками (номінаціями), проведення конференції з презентаціями кращих 

робіт. 

 

«РАЗОМ! Партнерство навчальних закладів і родин»: 

відкритий конкурс науково-методичних,  

методичних розробок, програм і проектів 
 



Інформацію про конкурс  надруковано у газеті «Соціальний педагог», 2014, №3 (87); 

«Дефектолог», 2014р., № 3.  

З повним текстом Положення про конкурс «Разом! Партнерство навчальних закладів і 

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

ознайомитись на веб-сайті: il.kubg.edu.ua у розділі «Анонси» → «Конкурс «Разом! Партнерство 

навчальних закладів і родин». 

 

Конкурсні роботи, що оформлені згідно з вимогами, можна передати для реєстрації  

особисто, чи надіслати поштою на адресу: 02152, м. Київ, пр-т П.Тичини, 17, Інститут людини, каб. 330, 

Науково-методичний центр соціально-психологічних тренінгів. 

Строк подання конкурсних  робіт – до 31 травня 2014р.  Електронна версія конкурсної роботи може 

бути надіслана на адресу: nmc.spt.il@kubg.edu.ua  

У Науково-методичному центрі соціально-психологічних тренінгів (Ресурсний центр) (м. Київ, пр-т 

П.Тичини, 17, Інститут людини, каб. 330) ви можете отримати консультацію стосовно написання 

конкурсної роботи, особливостей проведення конкурсу щочетверга з 13.00 до 17.00. Можна також  

поставити запитання, надіславши його на адресу: nmc.spt.il@kubg.edu.ua. 

Контактні особи: Тимошенко Наталія Євгенівна, тел.: (044) 553-98-02; 

      Павлюк Роман Олександрович, тел.: (044) 553-97-87. 

 

 

Запрошуємо до участі!  

 

 

 

Київський міський оргкомітет конкурсу «Разом! 

Партнерство навчальних закладів і родин»  


