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Н А К А З  

10.12.2021 р.                              Хмельницький                                 № 415–НО 

 
Про затвердження результатів оцінювання робіт 
учасників конкурсу обласної педагогічної виставки 
«Освіта Хмельниччини на шляхах  
реформування» експертними комісіями ХОІППО  
 

Відповідно до Закону України «Про освіту», на впровадження 
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа», виконання наказу обласного 
управління освіти і науки від 6 грудня 2005 року № 490, Положення про 
обласну постійно діючу виставку "Освіта Хмельниччини на шляхах 
реформування" та з метою інформування педагогічної громадськості, 
органів державної влади і управління про прогресивні досягнення освітян 
області, поширення і популяризації перспективного педагогічного досвіду, 
інноваційних технологій, методик навчання і виховання, підвищення рівня 
професійних компетентностей та професійного зростання освітян у 
визначенні та осмисленому впровадженні пріоритетів розвитку освіти на 
сучасному етапі на базі Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти у 2021 році проведено обласний етап 
конкурсу обласної постійно діючої педагогічної виставки «Освіта 
Хмельниччини на шляхах реформування». 

На виставку представлено творчі розробки педагогічних працівників 
закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, закладів 
спеціальної освіти та управлінців у 25 номінаціях. Експертиза матеріалів 
показала, що більшість робіт (73,8%) відповідають вимогам щодо 
оформлення , характеризуються новизною і актуальністю тем, прикладною 
спрямованістю, різноманітні за тематикою, відповідають нормативним 
вимогам, державним освітнім стандартам, мають високий рівень 
естетичного оформлення і практичного спрямування.  



З поданих 1236 робіт – 912 робіт отримали призову кількість балів, 
що становить 73.8% якості від загальної кількості учасників. 

Актуальність та висока якість  творчих робіт переможців дозволяє 
рекомендувати районним (міським) атестаційним комісіям враховувати 
досягнення педагогів-авторів, які отримали дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів 
обласної педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах 
реформування» 2021 року, під час проходження чергової атестації. 

Виходячи з вище зазначеного та відповідно до висновків експертних 
комісій 

 
Н А К А З У Ю: 
 
1.Затвердити рішення експертних комісій обласної постійно діючої 

виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» 2021 року. 
 
2.Головам експертних комісій забезпечити нагородження 

переможців та призерів (дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів, додаток до наказу №1).  
 
3. Відзначити високу ефективність поданих конкурсних робіт у 2021 

році педагогічних колективів закладів освіти з територіальних громад: 
Хмельницької міської територіальної громади (в.о. директора 

Департаменту освіти і науки Кшановську О.В, начальника відділу науки та 
педагогічних кадрів Нагорну В.В.); 

Кам’янець-Подільської міської територіальної громади (начальника 
управління освіти і науки Мельника С.В.); 

Шепетівської міської територіальної громади (начальника 
управління освіти і науки Тихончук Л.І.); 

Чемеровецької селищної ради (начальника відділу освіти молоді та 
спорту Качуріної І.В., провідного спеціаліста відділу освіти молоді та 
спорту Колодій В.В.); 

Полонської міської територіальної громади (начальника відділу 
освіти, молоді та спорту Сітарського В.В.); 

Старосинявської селищної ради (начальника відділу освіти, молоді 
та спорту Пузирука О.М.). 

 
4.Кафедрам, науково-методичним центрам Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти надавати адресну, 
методичну та консультативну допомогу з питань виявлення, аналізу, 
систематизації, узагальнення та поширення педагогічного досвіду та 
інноваційних технологій, керівних та педагогічних кадрів, творчо 
працюючих колективів закладів освіти області.  

 
5.Завідувачу науково-методичного центру викладання інформатики 

інформаційно-комунікаційних технологій, дистанційного навчання 
Ребрині В.А., методистам науково-методичного центру викладання 



інформатики інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного 
навчання Пастернак О.В., Зубику В.В.: 

5.1.З метою запровадження електронної освіти та розробки 
електронного освітнього контенту, вдосконалення ефективності роботи 
щодо поширення та популяризації кращих розробок освітян 
систематизувати матеріали переможців для забезпечення функціонування 
виставки у цифровому форматі на сайті Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти у 2022 році. 

5.2.Методисту науково-методичного центру викладання 
інформатики інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного 
навчання Пастернак О.В. розмістити матеріали переможців виставки на 
сайті «Цифрова лабораторія педагогічного досвіду Хмельницького 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти». 

5.3.Внести до пріоритетних напрямків тематики конкурсних робіт у 
2022 році, напрямки спрямовані: 

на реалізацію концепції нової української школи в адаптаційному 
циклі базової середньої освіти; 

технології та методики дистанційного та змішаного типів навчання в 
організації освітнього процесу; 

напрями організації освітнього процесу із запровадженням STEM-
навчання; 

створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та 
попередження і протидії булінгу; 

методики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 
рамках інклюзивного навчання; 

на реалізацію програми Президента «Здорова Україна» - модель 
здорової школи. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 
Гіджеліцького І.К. 
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