Протокол
№ 4 від 26.09.2019 року
науково-методичної ради
Комунального вищого навчального закладу
«Харківська академія неперервної освіти»
Голова: Покроєва Л.Д.
Секретар науково-методичної ради: Большукіна А.В.
Присутні члени ради – 15 осіб.

4.

Про стан дослідно-експериментальної діяльності
закладів освіти регіонального рівня за 5-ма напрямами:
«Науково-методичні засади впровадження гендерних
підходів у систему роботи закладів освіти Харківської
області на 2014-2018 роки». Проект «Центр гендерної
культури як платформа для розширення прав і
можливостей жінок та молоді на 2018-2020 роки»
(у межах реалізації державної соціальної програми
«Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків»).
«Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в
систему навчально-виховної роботи закладів освіти
Харківської області на 2013-2018 роки» та продовження
й поширення експерименту на 2019-2024 роки.
«Становлення та розвиток соціального партнерства як
ефективного фактора забезпечення стабільності та
перспектив освіти: проблеми формування і тенденції
розвитку
на
базі
Харківського
гуманітарного
університету на 2018-2022 роки».
Художньо-естетичне виховання учнів у школі повного
дня на 2017-2022 роки».
«Формування деяких складових готовності до подальшої
служби (роботи) у правоохоронних органах здобувачів
освіти закладів профільної середньої освіти відповідно
до умов виконання Україною ключових зобов’язань
щодо забезпечення гендерної рівності на 2019-2022
роки».
Про програму розвитку закладів освіти інноваційного
спрямування за темою «Навчання і виховання учнів
через природовідповідну (ноосферну) освіту й
екологічну безпеку».
Презентація кращих практик переможців ІІ обласної
тематичної онлайн-виставки ефективного педагогічного
досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» за темою
«Нова українська школа: формування національної
свідомості учнівської молоді на уроках історії»
Про освітні програми з позашкільної освіти.

5.

Про науково-методичні видання.

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.

3.

– Дрожжина Т. В.

– Дегтярьова Г. А.

– Михайльова К. Г.

– Савицька І. Ю.
– Дербеньова А. Г.

– Кузнєцова А. Ф.

– Шишко О.О.

– Посмітна Ю.А.
– Зайцева О. А.
– Вербенко С. Б.
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І. Слухали: Про стан дослідно-експериментальної діяльності закладів
освіти регіонального рівня за 5-ма напрямами:
– «Науково-методичні засади впровадження гендерних підходів у
систему роботи закладів освіти Харківської області на 2014-2018 роки».
Проект «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і
можливостей жінок та молоді на 2018-2020 роки» (у межах реалізації
державної соціальної програми «Забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків»).
– «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему
навчально-виховної роботи закладів освіти Харківської області на 2013-2018
роки» та продовження й поширення експерименту на 2019-2024 роки.
– «Становлення та розвиток соціального партнерства як ефективного
фактора забезпечення стабільності та перспектив освіти: проблеми
формування і тенденції розвитку на базі Харківського гуманітарного
університету на 2018-2022 роки».
– «Художньо-естетичне виховання учнів у школі повного дня на
2017-2022 роки».
– «Формування деяких складових готовності до подальшої служби
(роботи) у правоохоронних органах здобувачів освіти закладів профільної
середньої освіти відповідно до умов виконання Україною ключових
зобов’язань щодо забезпечення гендерної рівності на 2019-2022 роки».
Вирішили:
1. Звіти про перебіг дослідно-експериментальної діяльності закладів
освіти регіонального рівня за 5-ма напрямами взяти до відома.
2. Рекомендувати:
2.1. Координатору проекту «Центр гендерної культури як платформа
для розширення прав і можливостей жінок та молоді» Дрожжиній Т.В.
надати пропозиції щодо можливості планування спільних заходів на 20192020 навчальний рік.
Термін: до 15.10.2019
2.2. Керівнику дослідно-експериментальної діяльності за темою
«Науково-методичні основи створення моделі наскрізної медіаосвіти в
закладах освіти Харківської області» Дегтярьовій Г.А. організувати
підготовку фахівців КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» для
подальшої інтеграції медіаосвіти в освітній процес за різними напрямами.
Термін: до 30.12.2019
2.3. Координатору експерименту за темою «Становлення та розвиток
соціального партнерства як ефективного фактора забезпечення стабільності
та перспектив освіти: проблеми формування і тенденції розвитку на базі
Харківського гуманітарного університету» Михайльовій К. Г. надати критерії
оцінки результативності експерименту.
Термін: до 01.11.2019
2.4. Координатору дослідно-експериментальної діяльності за темою
«Художньо-естетичне виховання учнів у школі повного дня» Савицькій І.Ю.
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деталізувати показники рівня сформованості художньо-естетичної культури
учнів 6-11-х класів, естетичної культури педагогів і вдосконалити систему
моніторингу на всіх етапах експерименту.
Термін: до 01.11.2019
2.5. Координатору дослідно-експериментальної діяльності за темою
«Формування деяких складових готовності до подальшої служби (роботи) у
правоохоронних органах здобувачів освіти закладів профільної середньої
освіти відповідно до умов виконання Україною ключових зобов’язань щодо
забезпечення гендерної рівності» Дербеньовій А. Г. уточнити гіпотезу
дослідження, розробити критерії вивчення готовності до подальшої служби
(роботи) у правоохоронних органах здобувачів освіти закладів профільної
середньої освіти.
2.6. Завідувачам Центру моніторингу якості освіти (Капустіну І.В.),
Центру інноваційного розвитку освіти (Посмітній Ю.А.) надати допомогу
координаторам зазначених експериментів із рекомендованих питань
ІІ. Слухали: Про програму розвитку закладів освіти інноваційного
спрямування за темою
«Навчання і виховання учнів через
природовідповідну (ноосферну) освіту й екологічну безпеку».
Вирішили:
Уважати за доцільне продовжити протягом 2019-2020 рр.
упровадження програми розвитку закладів освіти
інноваційного
спрямування за темою «Навчання і виховання учнів через природовідповідну
(ноосферну) освіту й екологічну безпеку». Автор програми, науковий
керівник – Кузнєцова А.Ф., доктор пед. наук, дійсний член «Ноосферної
академії науки і освіти».
ІІІ. Слухали: Презентація кращих практик переможців ІІ обласної
тематичної онлайн-виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта
Харківщини ХХІ століття» за темою «Нова українська школа:
формування національної свідомості учнівської молоді на уроках історії»
Вирішили:
1. Схвалити досвід роботи районного методичного об’єднання вчителів
історії закладів загальної середньої освіти Шевченківського району
Харківської міської ради за темою: «Формування національної свідомості
учнівської молоді при вивчені історії» та занести до електронного
регіонального банку даних ефективного педагогічного досвіду – кращих
практик педагогів Харківщини.
2. Рекомендувати досвід до поширення в Харківській області через
різні форми методичної роботи; висвітлювати та використовувати матеріали
досвіду під час проведення майстер-класів для вчителів історії щодо
підготовки учнів до ЗНО.
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ІV. Слухали: Про освітні програми з позашкільної освіти.
Вирішили: схвалити такі освітні програми з позашкільної освіти:
– Навчальна програма з позашкільної освіти «Хор “Весняні голоси”».
Автор: Фартушка Олексій Дмитрович, керівник гуртка народного
художнього колективу хору «Весняні голоси» КЗ «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості».
– Навчальна програма з позашкільної освіти «Хор “Скворушка”».
Автори: Іванова Юлія Миколаївна., керівник гуртка народного
художнього колективу хору «Скворушка»; Щебренко Лариса Андріївна.,
керівник гуртків народного художнього колективу хору «Скворушка»
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості».
– Навчальна програма з позашкільної освіти «Оркестр народних
інструментів». Автори: Городовенко Валерій Миколайович, керівник гуртка
народного художнього колективу оркестру народних інструментів,
Заслужений діяч мистецтв України; Іларіонов Сергій Вікторович, керівник
гуртка народного художнього колективу оркестру народних інструментів КЗ
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості».
– Навчальна програма з позашкільної освіти «Театр музичного
світложивопису». Автори: Крюковська Наталія Валеріївна, керівник гуртка
зразкового художнього колективу театру музичного світложивопису; Гук
Олександр Борисович, керівник гуртка зразкового художнього колективу
театру музичного світло живопису КЗ «Харківський обласний Палац дитячої
та юнацької творчості».
– Навчальна програма з позашкільної освіти «Гурток східного танцю
«“Яджешварі”». Автор: Шаповалова Юнна Вадимівна., керівник гуртка
східного танцю «Яджешварі» КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості».
– Навчальна програма з позашкільної освіти «Цирк “Усмішка”».
Автор: Біатова Наталія Валентинівна, керівник гуртка народного художнього
колективу цирку «Усмішка» КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості».
– Навчальна програма з позашкільної освіти «Юні конярі». Автор:
Рафаєлян Наталія Олександрівна, керівник гуртка «Юні конярі» екологонатуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості».
V. Слухали: Про науково-методичні видання.
Вирішили:схвалити та рекомендувати до друку:
– Методичні рекомендації щодо організації проектно-дослідницької
діяльності учнів / [Вольянська С.Є., Задорожний К.М., Зайцева О.А. та ін.]; за
заг. ред. Л.Д. Покроєвої.
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– Дії учасників освітнього процесу в надзвичайних ситуаціях :
методичний порадник / М.С. Астахова, С.Б. Вербенко, С.М. Рачков; за ред.
Л.Д. Покроєвої.
– Науково-методичні рекомендації про застосування положень чинної
Інструкції з ведення класного журналу учнів 10-11 (12)-х класів закладів
загальної середньої освіти та орієнтовне календарно-тематичне планування
уроків 10-11 (12)-х класів, навчально-польових занять (зборів), навчальнотренувальних занять (зборів) для учнів 11 (12)-х класів предмета «Захист
Вітчизни» закладів загальної середньої освіти. Укладачі: Вербенко С.Б.,
методист Центру громадянського виховання; Коваленко В.О., головний
спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та
позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної адміністрації.

Голова науково-методичної ради,
ректор Харківської академії
неперервної освіти

Л. Д. Покроєва

Секретар
науково-методичної ради

А. В. Большукіна
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