Витяг із протоколу
№ 3 від 16.05.2019 року
науково-методичної ради
Комунального вищого навчального закладу
«Харківська академія неперервної освіти»
Слухали:
1. Про підсумки проведення фестивалю «добрих практик» освітян
Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують».
Вирішили:
1. Представлені досвіди – кращі практики поширювати на курсах
підвищення кваліфікації під час проведення практичних занять з педагогами
закладів загальної середньої освіти Харківської області.
Термін: постійно
2. Презентувати кращі практики учасникам відповідних Шкіл
педагогічних працівників: Школи молодого керівника закладу дошкільної
освіти, Школи молодого методиста закладу позашкільної освіти, Школи
молодого фахівця – учителя основ здоров’я, Школи педагога-новатора,
Школи бібліотекознавця.
Термін: травень – грудень 2019 року
3. Запросити переможців кращих робіт у номінації «Виховна робота»,
«Спеціальна та інклюзивна освіта» презентувати свої досвіди роботи
на заходах у межах методичних марафонів «Нова українська школа:
виховання на цінностях» і «Інклюзивна освіта: крокуємо разом».
Термін: листопад 2019 року
4. Провести майстер-клас авторів кращих практик номінації
«Інформатика» під час проведення стартапу «STEM-освіта Харківщини».
Термін: жовтень 2019 року
5. Залучити авторів кращих досвідів до участі в тематичних локаціях
серпневого педагогічного форуму «Роль освіти в зростанні інтелектуального,
культурного, духовно-морального, економічного потенціалу суспільства
та особистості».
Термін: серпень 2019 року
Слухали:
2. Презентація кращих практик переможців п’ятдесят четвертої
обласної онлайн-виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта
Харківщини ХХІ століття» за темою «Нова українська школа:
психолого-педагогічний
супровід
побудови
освітньо-професійної
траєкторії дитини».
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Вирішили: схвалити досвіди роботи та внести їх до регіонального
банку даних ефективного педагогічного досвіду – кращих практик педагогів
Харківщини:
Куп’янського дошкільного навчального закладу (центр розвитку
дитини) «Іскорка» Куп'янської міської ради Харківської області за темою
«Педагогіка партнерства в інклюзивному просторі сучасного закладу
дошкільної освіти»;
Відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради
Харківської області за темою «Співпраця міської психологічної служби
з учасниками освітнього процесу щодо організації психолого-педагогічного
супроводу в умовах інклюзивної освіти»;
Методичного центру Управління освіти адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради за темою «Психологічний супровід побудови
освітньо-професійної траєкторії дитини».
Слухали:
3. Ознайомлення з кращими практиками переможців десятої
міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2019»:
Вирішили: схвалити досвіди роботи – кращі практики та занести
їх до регіонального банку даних ефективного педагогічного досвіду педагогів
Харківщини, рекомендувати до поширення в Харківській області:
Балаклійського ліцею Балаклійської районної державної адміністрації
Харківської області за темою «Створення умов для формування сингулярної
траєкторії розвитку здобувача загальної середньої освіти як засобу
соціалізації особистості»;
Гутянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської
районної ради Харківської області за темою «Формування соціально зрілої
особистості в умовах сучасного освітнього простору»;
Красноградського навчально-виховного комплексу (заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти) № 2
Красноградської районної ради Харківської області за темою «Формування
соціально свідомої особистості в умовах сучасних освітніх трансформацій»;
Новомиколаївської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
Шевченківської районної ради Харківської області за темою «Фізичне
виховання в школі – важлива складова соціалізації особистості»;
Комунального закладу «Харківська загальноосвітня санаторна школаінтернат І-ІІ ступенів № 11» Харківської обласної ради за темою
«Відновлення та зміцнення психічного здоров’я вихованців школи-інтернату
шляхом побудови освітньо-реабілітаційного простору»;
КЗ «Слатинський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської
області за темою «Формування інклюзивного освітнього середовища в ліцеї
в умовах реалізації районного соціального проекту «Без меж»;
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Лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Лозівської
міської ради Харківської області за темою «Розвиток особистості
в інформаційно-комунікаційному середовищі».
Слухали:
4. Ознайомлення з досвідом роботи – кращими практиками
переможців другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2019»:
Ігнатьєва Сергія Борисовича, учителя предмета «Захист Вітчизни»,
фізичної культури Комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 135 Харківської міської ради Харківської області імені Героя
Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського», який посів перше рейтингове місце
та став абсолютним переможцем (фінального) етапу третього заключного
туру в номінації «Захист Вітчизни» за темою «Створення умов для розвитку
ключових компетентностей учнів на уроках предмета «Захист Вітчизни»
шляхом адаптації організаційних форм навчання до застосування
інтерактивних технологій та нестандартних прийомів педагогічних
технік».
Завсеголови Катерини Володимирівни, учителя французької мови
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 162 Харківської міської
ради Харківської області, яка посіла п’яте рейтингове місце (фінального)
етапу третього заключного туру в номінації «Французька мова» за темою
«Розвиток особистості учня в процесі навчання міжкультурної
комунікації».
Альбощі Олени Леонідівни, учителя біології, хімії та основ здоров’я
Пісочинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської районної
ради Харківської області, яка посіла п’яте рейтингове місце (фінального)
етапу третього заключного туру в номінації «Основи здоров’я» за темою
«Доцільність використання нутриціологічних знань на уроках природничоматематичного циклу».
Терехової Людмили Юріївни, учителя початкових класів
Чугуївського навчально-виховного комплексу № 6 імені тричі Героя
Радянського Союзу І.М. Кожедуба Чугуївської міської ради Харківської
області, яка посіла дев’яте рейтингове місце третього заключного туру
в номінації «Учитель інклюзивного класу» за темою «Формування
особистісно-зорієнтованого навчального середовища в початковій школі
в умовах упровадження інклюзивної освіти».
Первишевої Наталії Леонідівни, учителя географії Харківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 123 Харківської міської ради
Харківської області, учасник третього заключного туру в номінації
«Географія» за темою «Особистісно орієнтоване навчання на уроках
географії та економіки засобами інтеграції знань як умова формування
ключових компетентностей сучасної людини».
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Вирішили:
Схвалити презентовані досвіди роботи та внести їх до регіонального
банка даних ефективного педагогічного досвіду – кращих практик педагогів
Харківщини.
Слухали:
5. Розгляд парціальних програм із дошкільної освіти.
Вирішили: схвалити парціальну програму «Цікавинка» з англійської
мови для дітей дошкільного віку. Укладачі: Жук Н.В., керівник гуртка
англійської мови КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 138
Харківської міської ради»; Кравченко Т.В., керівник гуртка англійської мови
КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 138 Харківської міської
ради».
Слухали:
6. Розгляд освітніх програм із позашкільної освіти.
Вирішили: схвалити освітні програми з позашкільної освіти:
– «Сучасні технології програмування». Укладач: Бичкова І.В., керівник
гуртка КЗ «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної
ради», старший викладач кафедри Національного аерокосмічного
університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
– «Основи сучасного програмування». Укладач: Гребенюк Д.С.,
керівник гуртка КЗ «Харківська обласна Мала академія наук Харківської
обласної
ради»,
асистент
кафедри
«Обчислювальна
техніка
та програмування» Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут».
– «Основи комп’ютерної графіки». Укладач: Дорофєєва Ю.С., керівник
гуртка КЗ «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної
ради», доцент кафедри медіасистем та технологій факультету комп’ютерних
наук Харківського національного університету радіоелектроніки, кандидат
технічних наук.
Голова науково-методичної ради
Секретар

підписано
підписано

Л. Д. Покроєва
А. В. Большукіна
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