
 
 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ  

 

НАКАЗ 
 

16.12.2016                                              Харків                                               № 493 

 

Про проведення І та ІІ турів 

обласного конкурсу «Кращий 

вихователь Харківщини» у 2017 році 

 

З метою розвитку творчості та педагогічної ініціативи вихователів 

дошкільних навчальних закладів Харківської області (у тому числі дошкільних 

підрозділів навчально-виховних комплексів), популяризації кращих зразків 

педагогічного досвіду, вдосконалення іміджу професії вихователя, на 

виконання обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір 

Харківщини» на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної 

ради від 19.12.2013 № 885-VI (зі змінами), відповідно до Положення про 

обласний конкурс «Кращий вихователь Харківщини», затвердженого наказом 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 

03.08.2016 № 315 «Про затвердження Положення про обласний конкурс 

«Кращий вихователь Харківщини», зареєстрованого в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Харківській області 23.08.2016 за № 

17/1501, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести І (районний, міський) та ІІ (обласний) тури обласного 

конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 2017 році за номінаціями: 

«Вихователь груп загального розвитку», «Вихователь груп компенсуючого 

типу», «Вихователь-методист». 

Термін: І (районний, міський) тур − січень-лютий 2017 року 

                                        ІІ (обласний) тур − березень-квітень 2017 року 
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2. Утворити: 

2.1. Організаційний комітет ІІ (обласного) туру обласного конкурсу «Кращий 

вихователь Харківщини» у 2017 році та затвердити його склад (додається). 

2.2. Журі ІІ (обласного) туру обласного конкурсу «Кращий вихователь 

Харківщини» у 2017 році та затвердити його склад (додається). 

3. Начальникам місцевих органів управління освітою: 

3.1 Забезпечити підготовку і проведення І (районного, міського) туру 

обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» (далі – І (районний, 

міський) тур Конкурсу) у 2017 році. 

Термін: січень-лютий 2017 року 

3.2. Забезпечити подання до організаційного комітету ІІ (обласного) туру 

обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 2017 році звіту про 

проведення І (районного, міського) туру Конкурсу у 2017 році (додаток 1) та 

документації учасників ІІ (обласного) туру Конкурсу. 

Термін: до 28.02.2017 

4. Рекомендувати Департаменту освіти Харківської міської ради             

(Деменко О.І.) здійснити аналогічні заходи. 

5. Керівникам навчальних закладів обласного підпорядкування, до складу 

яких входять дошкільні підрозділи:  

5.1. Довести до відома педагогічних працівників дошкільних підрозділів 

інформацію про організацію та проведення ІІ (обласного) туру Конкурсу. 

Термін: січень-лютий 2017 року 

5.2. Визначити у встановленому порядку кандидатури педагогів для 

участі у ІІ (обласному) турі Конкурсу. 

Термін: січень-лютий 2017 року 

5.3. Забезпечити подання до організаційного комітету ІІ (обласного) туру 

обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 2017 році 

документації учасників ІІ (обласного) туру Конкурсу. 

Термін: до 28.02.2017 

6.  Відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та позашкільної 

освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації (Байназарова О.О.) надати консультаційну 
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допомогу працівникам районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів), педагогічним працівникам області з питань підготовки та проведення 

І (районного, міського) туру обласного конкурсу. 

Термін: січень-лютий 2017 року 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 

начальника управління освіти і науки Ігнатьєва В.В. 

 

Заступник директора Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації                          О.О. Труш 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ заступника директора 

Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

16.12.2016 № 493 

Склад організаційного комітету ІІ (обласного) туру 

обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» 

у 2017 році 

1. Ігнатьєв В.В. – заступник директора Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації. 

2. Вольянська С.Є. – проректор з науково-методичної роботи Комунального 

вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», 

кандидат педагогічних наук. 

3. Журенко Л.О. – доцент кафедри теорії і методики професійної освіти 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, 

кандидат педагогічних наук (за згодою). 

4. Коченгіна М.В. – завідувач секції розвивального навчання кафедри методики 

дошкільної та початкової освіти Комунального вищого навчального закладу 

«Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук. 

5. Лященко В.М. – викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти 

Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної 

освіти», голова місцевого осередку Всеукраїнської організації «Асоціація 

працівників дошкільної освіти» Харківської області (за згодою). 

6. Нечай О.М. – завідувач Комсомольського дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 7 «Колосок» Комсомольської селищної ради Зміївського району 

Харківської області, голова Ради завідувачів дошкільних навчальних закладів 

Харківської області (за згодою). 

7. Ярославцева М.І. – старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної 

освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради, кандидат педагогічних наук (за згодою). 
 

Заступник директора Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації                          О.О. Труш 



 5 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ заступника директора 

Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

16.12.2016 № 493 

 

Склад журі ІІ (обласного) туру обласного конкурсу 

«Кращий вихователь Харківщини» у 2017 році 

 

1. Пономарьова Г.Ф. –голова журі, ректор  Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кандидат 

педагогічних наук (за згодою). 

2. Байназарова О.О. – заступник голови журі, заступник начальника управління 

освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації – начальник відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної 

та позашкільної освіти. 

3. Головастікова В.М. – завідувач Комунального закладу «Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 182 комбінованого типу Харківської міської 

ради» (за згодою). 

4. Зуєва О.А. – вихователь Первомайського дошкільного навчального закладу 

№ 10 «Ромашка» Первомайської міської ради Харківської області, переможець 

другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» 

у 2015 році. 

5. Капустіна Н.О. – методист Центру громадянського виховання Комунального 

вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти».  

6. Осьмачко О.І. – методист Науково-методичного педагогічного центру 

Департаменту освіти Харківської міської ради (за згодою). 

7. Роганова М.В. – завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради, доктор педагогічних наук (за згодою). 
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8. Руднєва С.М. – головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 

середньої, корекційної та позашкільної освіти управління освіти і науки 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.  

9. Танько Т.П. – декан факультету дошкільної освіти Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доктор 

педагогічних наук (за згодою). 

 

Заступник директора Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації                          О.О. Труш 
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Додаток 1 до наказу заступника директора 

Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації 

 

16.12.2016 № 493 

 

2028.1 

Звіт про проведення І (районного, міського) туру 

обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 2017 році 

 

№ 

з/п 
Район 

(місто) 

Назва номінації  
Кількість педагогів 

зазначеної категорії  

в районі (місті) 

Кількість педагогів,  

які взяли участь  

у І (районному, 

міському) турі 

Конкурсу 

Із них 

Спеціаліст Спеціаліст 

II категорії 

Спеціаліст 

I категорії 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Звання 

«Вихователь-

методист» 

         

         

         

         

 

 

Байназарова, 705-02-81 

 



Візи: 

 

 

Заступник директора Департаменту 

науки і освіти – начальник управління 

освіти і науки 

 

 

Начальник  управління ресурсного  

забезпечення Департаменту науки і освіти 

 

 

Заступник начальника управління  

освіти і науки Департаменту науки і освіти –  

начальник відділу дошкільної, загальної  

середньої, корекційної та позашкільної освіти 

 

 

Начальник відділу управління персоналом  

та кадрового забезпечення системи освіти  

області управління ресурсного забезпечення  

Департаменту науки і освіти 

 

 

Головний спеціаліст – юрисконсульт відділу  

правового забезпечення діяльності структурних  

підрозділів облдержадміністрації управління  

правової роботи, контролю та забезпечення  

режиму інформації Юридичного департаменту  

Харківської обласної державної адміністрації 

 

 

 

 

В. Ігнатьєв 

 

 

 

С. Дригайло 

 

 

 

 

 

О. Байназарова 

 

 

 

 

 

О. Мірошник 

 

 

 

 

 

 

 

С. Чиркевич 

 

 

 
 

З наказом від 16.12.2016 № 493 ознайомлена 

                                                              В. Луніна 

 

 

 

 

 


