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Про затвердження висновків експертних комісій
обласної постійно діючої виставки
"Освіта Хмельниччини на шляхах
реформування"
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 та відповідно до Положення про обласну постійно діючу виставку "Освіта Хмельниччини на шляхах реформування" продовжується робота щодо виявлення популяризації та поширення прогресивного
педагогічного досвіду, інноваційних технологій, методик навчання і виховання,
підвищення рівня професійної компетентностей та професійного зростання
освітян області.
За період існування постійно діюча обласна педагогічна виставка стала
одним із ефективних засобів формування інноваційної культури педагогічних
працівників. Вона демонструє досягнення та перспективи подальшої модернізації і реформування системи національної освіти. Виставка є найбільшим фаховим зібранням педагогічних розробок в галузі освіти області.
Пріоритетні напрямки тематики матеріалів, презентованих на виставці у
2018 році спрямовані на реалізацію Концепції «Нова українська школа»: оновлення змісту освіти на комптентнісній основі, підвищення ефективності навчального процесу, наскрізний процес виховання , який формує цінності, на формування цифрової культури, децентралізацію та ефективне управління.

Матеріали відображають зміст навчально-виховного процесу з урахуванням
сучасних умов та вимог підвищення ефективності використання нових технологій у педагогічній практиці.
У 2018 році методичними службами районів, міст та ОТГ на виставку
подано 1719 робіт за номінаціями:
- дошкільна освіта – 236 робіт – 208 призових – (88,1 % якість поданих робіт );
- початкова освіта – 291 робота – 243 призових – (83,5 %);
- українська мова та література – 124 роботи – 35 призових - (28,2 %) ;
- іноземні мови (англ.) – 95 робіт – 62 призових – (65,2 %);
- іноземні мови (нім., фр.,) – 18 робіт – 14 призових – (77,8 %);
- зарубіжна література, мови національних меншин України –
63 роботи – 35 призових – (55,6%);
- історія, краєзнавство – 75 робіт – 37 призових – (49,3%);
- правознавство, етика – 14 робіт – 6 призових – (42,9%) ;
- математика – 91 робота – 66 призових – (72,5 %);
- інформатика – 25 робіт – 12 призових – (48 %);
- фізика, астрономія – 41 робота – 18 призових – (43,9 %);
- хімія – 35 робіт – 12 призових – (34,3 %);
- біологія, екологія – 62 роботи – 45 призових – (72,5 %);
- географія, економіка – 57 робіт – 31 призових – (54,3 %);
- виховна робота – 104 роботи – 54 призових – (51,9 %);
- позашкільна освіта – 111 робіт – 103 призових – (92,8 %);
- образотворче мистецтво, худ. культура – 24 роботи – 18 призових – (75 %);
- музичне мистецтво – 16 робіт – 10 призових – (62,5 %);
- фізичне виховання, «Захист Вітчизни» - 27 робіт – 11 призових – (40,7 %);
- бібліотечна справа – 17 робіт – 9 призових – (52,9 %)
- трудове навчання – 38 робіт – 18 призових – (47,3%);
- основи здоров’я – 9 робіт – 4 призових - (44,4 %);
- управлінська діяльність – 34 роботи – 18 призових – (52,9 %);
- спеціальна, інклюзивна освіта – 51 робота – 46 призових – (90,2 %);
- психологія – 61 робота – 43 призових - (70,5%) ;
Реалізуючи пріоритетні напрямки розвитку та реформування освіти, з метою розширення інформаційно-освітнього простору області та наповнення його
якісним контентом ефективних педагогічних практик, підвищенням інтенсивності популяризації та трансформації кращого педагогічного досвіду в освітньому середовищі області, формуванню цифрової культури педагога Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти продовжує роботу
постійно діючої обласної педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на
шляхах реформування» у цифровому форматі.

Модернізація у роботі виставки у новому форматі визначається у зміні форм
подачі матеріалів: заміна друкованої продукції на електронну, розташовану в
мережі Інтернет.
Матеріали цифрової виставки у 2018 році представлено:
- електронними аналогами друкованих посібників;
- наборами тематичних презентацій з методичним супроводом;
- інтерактивними тестами, квест-іграми;
- електронними навчальними посібниками (зошитами);
- електронними навчально-методичними комплектами;
- електронними тематичними галереями;
- віртуальними книгами;
- відео екскурсіями;
- відео майстер-класами;
- електронними програмними засобами.
Режим роботи постійно діючої виставки у електронному форматі забезпечує:
 вільний доступ до інформації;
 можливість трансформувати досвід до віддаленого педагога;
 забезпечує умови створення мотивації для активності у самоосвітній
діяльності та професійному зростанні педагога;
 можливість інтерактивного обміну досвідом.
Високий професійний рівень робіт-переможців дає можливість відвідувачам здобути вичерпну інформацію з актуальних педагогічних проблем, ознайомитись з пріоритетними напрямками педагогічного досвіду області, з особливостями запровадження інноваційних технологій в практику роботи, тощо.
За підсумками роботи експертних комісій зі 1719 поданих робіт – призову
кількість балів отримали 1158 робіт, що становить 67,4 % якості від загальної
кількості. Якість поданих матеріалів у 2018 році підвищилась на 3,2 % ( у 2017
–64,20 % ).
Роботи переможців виставки характеризуються актуальністю, змістовністю, перспективністю, авторською творчістю, науковим підходом до їх розробки, прикладною спрямованістю, ефективним використанням прогресивних технологій у навчально-виховному процесі.
У зв’язку з децентралізацією та утворенням нових об’єднаних територіальних громад та їх методичних служб у 2018 році конкурс відбувся у такому
складі:
- міста: Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута, Старокостянти-

нів, Хмельницький, Шепетівка;
- райони: Білогірський, Віньковецький, Волочиський (сектор), Городоцький, Деражнянський, Ізяславський, Красилівський, Славутський,
Старокостянтинівський, Теофіпольський, Чемеровецький, Шепетівський;
- об’єднані територіальні громади: Волочиська міська ОТГ, Війтовецька ОТГ, Наркевицька ОТГ, Сатанівська ОТГ, Маківська ОТГ, Гуменецька ОТГ, Китайгородська ОТГ, Антонінська ОТГ, Красилівська
міська ОТГ, Летичівська ОТГ, Меджибізька ОТГ, Новоушицька ОТГ,
Полонська міська ОТГ, Понінківська ОТГ, Ганнопільська ОТГ, Старосинявська ОТГ, Чорноострівська ОТГ, Чемеровецька ОТГ, Грицівська ОТГ, Ленковецька ОТГ, Судилківська ОТГ.
- збірні команди:
o Дунаєвецька міська ОТГ , Дунаєвецька селищна ОТГ, Смотрицька ОТГ;
o Кам’янець-Подільський район, Жванецька , Колибаївська ,
Рудська , Староушицька, Слобідсько-Кульчієвецька ОТГ;
o Хмельницький район, Гвардійська, Лісовогринівецька, Олешинська, Розсошанська, Шаровечківська ОТГ;
o Ярмолинецький район, Баламутівська, Солобковецька ОТГ
- Команда шкіл-інтернатів;
- Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою;
- Кам'янець-Подільська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів
«Славутинка»;
- ХОЦНТТУМ.
Не брали участі у обласній педагогічній виставці у 2018 році – Берездівська ОТГ, Гуківська ОТГ, Славутський, Хмельницький обласні ліцеї.
За результатами оцінки експертних комісій високі показники мають матеріали, представлені методичними службами:
серед міст:
- м. Кам’янця-Подільського (кількість призових балів – 5270, рівень якості
поданих робіт – 84.6%, рейтинг за призовими роботами – 3,224);
-

м. Хмельницький (кількість призових балів – 3537,6, рівень якості поданих
робіт – 73%, рейтинг за призовими роботами -2,786,);

-

м. Шепетівка (кількість призових балів – 2950, рівень якості поданих робіт
– 72,4%, рейтинг за призовими роботами -2,859,);

серед районів:

-

Кам’янець-Подільський район (кількість призових балів – 2303, рівень якості поданих робіт – 62,2%, рейтинг – 2,321);

-

Старокостянтинівський район (кількість призових балів – 1460,4, рівень
якості поданих робіт – 68,7%, рейтинг -2,278,);

-

Віньковецький район (кількість призових балів – 1289, рівень якості поданих робіт – 68,1%, рейтинг -2,500);

серед ОТГ:
-

Полонська міська, ОТГ (кількість призових балів – 1921,6, рівень якості
поданих робіт – 55,%, рейтинг -2,091,);

-

Дунаєвецька міська ОТГ (кількість призових балів – 1858,2, рівень якості
поданих робіт – 64,7%, рейтинг -2,364);

-

Чемеровецька ОТГ (кількість призових балів – 1821, рівень якості поданих
робіт – 89,6 %, рейтинг -2,767,);

- ХОЦНТТУМ (якість поданих робіт – 100%, рейтинг – 1,778, кількість
призових балів – 734,2);
В ході оцінювання матеріалів експертними комісіями виявлено ряд недоліків: у 32,6%, спостерігається недостатній рівень якості робіт поданих на виставку, з них – не коректне надання посилань – 2,6,% (46) робіт не відкрились.
При розміщенні роботи в мережі Інтернет не оптимізується розмір файлу
для швидкого завантаження, не надається спільний доступ до розміщеної роботи, замість посилання на роботу вказується адреса власної електронної скриньки, за посиланнями на сайти чи блоги не розміщено заявлених робіт, за посиланням розміщено роботу іншого автора, тощо. Це свідчить про недостатній
рівень цифрової компетентності. Дискваліфіковані були роботи –плагіат, роботи , які вже брали участь у виставці в попередні роки.
Експертні комісії визнали низьким рівень якості підготовки матеріалів, у
номінаціях: «Українська мова та література » – 28,2% , «Хімія» – 34,3%, «Фізичне виховання та предмет «Захист Вітчизни» – 40,7%. Більшість із цих робіт не
відповідають вимогам до друкованої та електронної продукції . Роботи не містять актуальності, наукового підходу до розв’язання педагогічної проблеми,
елементів власного педагогічного досвіду, потребують значних доповнень та
корекції, а також не мають належного естетичного оформлення.
Виходячи з вище зазначеного,
Н А К А З У Ю:
1.Затвердити рішення експертних комісій обласної постійно діючої виставки

«Освіта Хмельниччини на шляхах реформування».
2.Нагородити дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів переможців виставки
(Додаток до наказу №1)
3. Відзначити високу ефективність роботи Кам’янець-Подільського НМЦ (Залевська С.Д. ), Хмельницького НМЦ (Каліночкіна Ю.М.), Шепетівського ММК
(Петрук А.В. ), Кам’янець-Подільського РМК (Желізник Н.А.), Старокостянтинівського РМК (Гунько Т.М.), Віньковецького РМК (Саврій С.Г.), МК Полонської міської ОТГ (Багінська Н.П.), МК Дунаєвецької міської ОТГ (Фурман Л.М.),
МК Чемеровецької ОТГ (Колодій В.С.),
ХОЦНТТУМ ( Гончарука Г.М.) щодо пошуку, популяризації та трансформації
кращих педагогічних практик та інноваційних здобутків педагогів.
4.Завідуючим районними (міськими) методичними кабінетами, науково методичними центрами, методичними сервісними центрами, начальникам відділів
освіти ОТГ:
4.1.Продовжити роботу щодо пошуку ефективних форм вивчення, узагальнення
та трансформації перспективного педагогічного досвіду в практику роботи
освітян області, підвищення якості матеріалів, що подаються на виставку.
4.2. Подати друковані роботи переможців (І-ІІ місце відповідно додатку до наказу № 1) на стаціонарну виставку до 1.02.2019 року ( кабінет 109, Пастернак
О.В.)
4.3. З метою модернізації освіти області, розширення освітнього простору та
трансформації кращого педагогічного досвіду свого регіону завідувачам
РМК(ММК) НМЦ, керівникам методичних служб відділів освіти ОТГ, директорам обласних ліцеїв, шкіл-інтернатів активізувати участь педагогів у обласній педагогічній виставці «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування».
4. Кафедрам, центрам, відділам Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти надати адресну методичну та консультативну допомогу працівникам методичних кабінетів з питань виявлення, аналізу, систематизації, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду та інноваційних технологій, керівних та педагогічних кадрів, творчо працюючих колективів загальноосвітніх навчальних закладів області.
5. Завідувачу науково-методичного центру викладання інформатики. інформаційно-комунікаційних технологій, дистанційного навчання Ребрині В.А., методистам науково-методичного центру викладання інформатики інформаційнокомунікаційних технологій, дистанційного навчання Пастернак О.В., Дрижалу
О.М.
5.1. З метою вдосконалення ефективності роботи щодо поширення та популя-

ризації кращих здобутків освітян систематизувати матеріали переможців для
забезпечення функціонування виставки у цифровому форматі на сайті Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2019 році.
5.2. Методисту науково-методичного центру викладання інформатики інформаційно-комунікаційних технологій, дистанційного навчання Пастернак О.В.
забезпечити наповнення сайту «Цифрова лабораторія педагогічного досвіду
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти» матеріалами переможців виставки.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора Попика О.Ф.
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