
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» 

 

НАКАЗ 

 

24.01.2022               м. Харків    №  11       

 

 

Про організацію проведення у 2022 році 

обласних тематичних онлайн-виставок 

ефективного педагогічного досвіду  

«Освіта  Харківщини ХХІ століття» 

 

На виконання річного плану роботи Комунального вищого навчального 

закладу «Харківська академія неперервної освіти» на 2022 рік, із метою 

створення умов для ознайомлення широкого кола педагогічної громадськості з 

кращими практиками та творчими надбаннями освітян регіону в межах 

ХАБу   «Педагогічна творчість» регіонального проєкту «Освітній технопарк 

Харківщини – 2030» за підтримки Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Х’юман» у цифровізації освітнього процесу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Центру інноваційного розвитку освіти (Юлія ПОСМІТНА) 

організувати й провести обласні тематичні онлайн-виставки ефективного 

педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» (далі – Онлайн-

виставка) для педагогічних колективів закладів дошкільної освіти, закладів 

загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти за такими темами:  

ХІІ Онлайн-виставка «Нова українська школа: розвиток іншомовної освіти 

засобами інноваційних технологій» у номінаціях: 

− «Застосування інтерактивних методів навчання іноземної мови в 

початковій школі на засадах педагогіки партнерства»; 

− «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 

вивчення іноземних мов учнями базової та старшої школи»; 

− «Формування та розвиток міжкультурної компетенції  здобувачів освіти під 

час вивчення іноземної мови в закладах загальної середньої та позашкільної 

освіти». 

Термін: березень 2022 року. 

 



 

ХІІІ Онлайн-виставка «Нова українська школа. Наступність дошкільної та 

початкової освіти: досвід і перспективи впровадження» в номінаціях: 
  

– «Модернізація підходів до організації методичної роботи з педагогічними 

працівниками на засадах педагогіки партнерства в умовах реалізації наступності 

між дошкільною та початковою освітою»; 

– «Забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості дитини 

шляхом якісної організації освітнього процесу на принципах наступності й 

перспективності між дошкільною та початковою освітою»; 

– «Підвищення рівня готовності педагогів до організації партнерства з 

батьками майбутніх першокласників і учнів початкової школи для підвищення 

культури відповідального батьківства». 

Термін: травень 2022 року. 

 

ХІV Онлайн-виставка «Нова українська школа: методична компетентність 

як складова професійної самореалізації педагога» в номінаціях:  

−  «Методична компетентність вихователя закладу дошкільної освіти як 

фактор становлення його професіоналізму»; 

− «Формування методичної компетентності вчителя Нової української школи 

– важлива складова якісної освіти»; 

−  «Розвиток професійної компетентності педагогів закладу позашкільної 

освіти засобами методичної роботи». 

Термін: жовтень 2022 року. 

 

ХV Онлайн-виставка «Нова українська школа: формування в учнів 

соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості на уроках 

географії» в номінаціях: 

– «Формування в учнів екологічної компетентності в межах реалізації 

наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» під час 

вивчення географії»; 

–  «Комп’ютерні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності та 

екологічної культури здобувачів освіти на уроках географії»; 

–  «Система екологічного виховання учнів на уроках географії та в 

позакласній роботі». 

Термін: грудень 2022 року. 

 

 

2. Затвердити склад оргкомітету Онлайн-виставок у 2022 році  (додаток 1). 



 

3. Затвердити склад експертних груп Онлайн-виставок у 2022 році  

(додаток 2). 

4. Керівникам структурних підрозділів забезпечити участь працівників  

Академії у роботі організаційного комітету та в експертних групах згідно з 

визначеними термінами. 

5.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з 

науково-методичної роботи Аллу ОСТАПЕНКО.  

 

 

Ректор      Любов  ПОКРОЄВА 
 

 

 

Алла ОСТАПЕНКО, 

Юлія ПОСМІТНА, 

Наталя ГАЛУШКО, 731-69-06 

 



 

Додаток 1 

до наказу КВНЗ «Харківська  

академія неперервної освіти»  

24.01.2022   №  11 

 

 

Оргкомітет 

обласних тематичних онлайн-виставок  

ефективного педагогічного досвіду  

«Освіта Харківщини XXI століття» у 2022 році 

 

1. ПОКРОЄВА Любов, ректор КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 

кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, 

голова організаційного комітету. 

2. ОСТАПЕНКО  Алла, проректор з науково-методичної роботи 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, 

заступник голови організаційного комітету. 

3. БОЛЬШУКІНА Аліна, завідувач Центру громадянського виховання 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук. 

4. ГАЛУШКО Наталя, методист Центру інноваційного розвитку освіти 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

5. КРОТОВА Ірина, завідувач Центру методичної та аналітичної роботи 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».  

6. ПОСМІТНА Юлія, завідувач Центру інноваційного розвитку освіти 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

7. СТАВИЦЬКИЙ  Сергій, завідувач Центру медіа та інформаційних технологій 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

 

 

 

 

 
Алла ОСТАПЕНКО, 

Юлія ПОСМІТНА, 

Наталя ГАЛУШКО, 731-69-06 

  



 

Додаток 2 

до наказу КВНЗ «Харківська  

академія неперервної освіти»  

24.01.2022   №  11 

 

 

Склад експертних груп обласних тематичних  

онлайн-виставок  ефективного педагогічного досвіду  

«Освіта Харківщини XXI століття» у 2022 році 

 

Тема: «Нова українська школа: розвиток іншомовної освіти 

 засобами інноваційних технологій»  

 

1.  БУЛГАКОВА Вікторія, доцент кафедри методики навчання мов і літератури 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук. 

2. ДЕГТЯРЬОВА Галина, завідувач кафедри методики навчання мов і літератури 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», доктор педагогічних наук. 

3. КОСЕНКО Катерина, методист Центру методичної та аналітичної  роботи   

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

4. МОЛІНА Ольга, методист Центру методичної та аналітичної  роботи    

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

5. ЧУРКІНА Вікторія, доцент кафедри виховання та розвитку особистості 

Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної 

освіти», кандидат мистецтвознавства. 

 

Тема: «Нова українська школа: наступність дошкільної  

та початкової освіти – досвід і перспективи впровадження» 

 

1. ГЕЗЕЙ Ольга Михайлівна, викладач  кафедри методики дошкільної та 

початкової освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

2. ЗАЛІCЬКА Оксана, старший викладач кафедри методики  дошкільної та 

початкової освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

3. КАПУСТІНА Наталя, методист Центру громадянського виховання 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

4. НЕЧАЙ Олена, викладач кафедри методики  дошкільної та початкової освіти 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

5. ПРАСОЛ Ірина, методист Центру громадянського виховання КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти». 



 

6. РОТФОРТ Діана, завідувач кафедри методики дошкільної та початкової освіти 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук.   

7. ШАМШУРА Ірина, викладач кафедри методики  дошкільної та початкової 

освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

 

 

Тема: «Нова українська школа: методична компетентність 

 як складова професійної самореалізації педагога» 

 

1. ЄЖЕЛИЙ Віктор, завідувач Центру організаційно-методичної роботи з 

керівними кадрами КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».   

2. КАПЛУН Світлана, завідувач кафедри методики природничо-математичної 

освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних 

наук, доцент. 

3. КАПУСТІН Ігор, завідувач Центру моніторингу якості освіти КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти». 

4. КИТИЧЕНКО Тетяна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат історичних наук. 

5. КЛИМЕНКО Галина, методист Центру інноваційного розвитку освіти 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

6. КОЧЕНГІНА Маріанна, старший викладач  кафедри методики дошкільної  та 

початкової освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат 

педагогічних наук. 

7. НОСЕНКО Володимир, завідувач  Центру практичної психології, соціальної 

роботи та здорового способу життя КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти». 

 

Тема: «Нова українська школа: формування соціальної активності, 

відповідальності й екологічної свідомості в учнів на уроках географії»  

 

1. БАЙНАЗАРОВА Олена, т.в.о. завідувач кафедри виховання й розвитку 

особистості виховання й розвитку  особистості КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти». 

2. ГРІНЧЕНКО Олександр, старший викладач кафедри соціально-гуманітарної 

освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

3. ДРОНОВА Валентина, старший викладач кафедри методики природничо-

математичної освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».  

4. ЗАЙЦЕВА Оксана, методист Центру методичної та аналітичної  роботи   КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти». 



 

5. КИТИЧЕНКО Сергій, старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

6. САВВІЧ Олександр, методист Центру методичної та аналітичної  роботи    КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти». 

7. СІВАЧЕНКО Інесса, викладач кафедри виховання й розвитку  особистості КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти». 

 
 

 

 

 

Алла ОСТАПЕНКО, 

Юлія ПОСМІТНА, 

Наталя ГАЛУШКО, 731-69-06 

 

 


