
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Голова оргкомітету  

підписано В.В. Ігнатьєв 

«21» березня 2019 року 

 

 

Графік проведення ІІ (обласного) туру обласного конкурсу 

«Кращий вихователь Харківщини» у 2019 році 

 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

  03.04.2019 

 

Спільне засідання 

оргкомітету і журі: 

організація і проведення 

конкурсу «Кращий 

вихователь Харківщини» у 

2019 році. 

 

Час:14.00-16.00 

 

Місце: КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», каб. 28 

04.04.2019 

 

Робота журі: аналіз та 

оцінювання портфоліо, 

представлених учасниками  

ІІ (обласного) туру  

 

Час:9.00-17.00 

 

Місце: КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», каб. 3. 

05.04.2019 

 

Робота журі: аналіз та 

оцінювання портфоліо, 

представлених учасниками  

ІІ (обласного) туру  

 

Час:9.00-16.45 

 

Місце: КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», каб. 3. 
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08.04.2019 

 

Робота журі: аналіз та 

оцінювання портфоліо, 

представлених учасниками  

ІІ (обласного) туру  

 

Час:9.00-17.00 

 

Місце: КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», каб. 3. 

09.04.2019 

 

І (теоретичний) етап. 

Написання тестових завдань 

з теорії та методики 

дошкільного виховання, 

педагогіки, психології: 

- номінація «Вихователь-

новатор»; 

- номінація «Досвідчений 

вихователь»; 

- номінація «Вихователь дітей 

різновікової групи». 

 

Час:10.00-11.30 

 

Місце: КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти» каб. 27, 28 29 

Робота оргкомітету: 

кодування робіт учасників 

Час:11.30-12.00 

 

Робота журі: перевірка 

письмових робіт 

Час:12.00-18.00 

 

10.04.2019 

 

Робота оргкомітету 

 

 

11.04.2019 

 

Робота оргкомітету 

 

12.04.2019 

 

Спільне засідання 

оргкомітету і журі: підбиття 

підсумків І етапу, 

визначення учасників ІІ 

етапу (до 12 учасників у 

кожній номінації). 

 

Час:14.00-16.00 

 

Місце: КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», каб. 28. 

 

Робота оргкомітету: 

Оприлюднення результатів 
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15.04.2019 

 

Робота оргкомітету 

16.04.2019 

 

Робота оргкомітету: 

жеребкування для 

проведення презентації 

учасниками власного 

досвіду  

 

Час:9.30-10.00 

 

ІІ (методологічний) етап. 

Презентація учасниками 

власного професійного 

досвіду (до 12 учасників у 

кожній номінації): 

- номінація «Вихователь-

новатор»; 

- номінація «Досвідчений 

вихователь»; 

- номінація «Вихователь дітей 

різновікової групи». 

 

Час:10.00-13.00 

 

Місце: - номінація 

«Вихователь-новатор» − 

КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти», каб. 29; 

- номінація «Досвідчений 

вихователь»; 

− КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», каб. 27; 

- номінація «Вихователь 

дітей різновікової групи» − 

КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти», каб. 28 

 

17.04.2019 

 

Робота оргкомітету 

18.04.2019 

 

Спільне засідання 

оргкомітету і журі: підбиття 

підсумків 

ІІ етапу, визначення 

учасників ІІІ етапу (по 3 

учасника у кожній 

номінації). 

 

Час:14.00-16.00 

 

Місце: КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», каб. 28. 

 

Робота оргкомітету. 

Оприлюднення результатів 

19.04.2019 

 

Робота оргкомітету 
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22.04.2019 

 

Робота оргкомітету: 

жеребкування учасників для 

перегляду відеозапису 

заняття та його самоаналізу 

 
Час:9.00-9.30 

 

 

ІІІ (практичний) етап 
перегляд відеозапису 

заняття та його самоаналіз   

учасником  

- Місце: - номінація 

«Вихователь-новатор» − 

КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти», каб. 29; 

- номінація «Досвідчений 

вихователь»; 

− КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», каб. 27; 

- номінація «Вихователь 

дітей різновікової групи» − 

КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти», каб. 28. 

 

Робота журі: аналіз заняття 

та самоаналізу 

 

Час:9.30 -13.00 

 

23.04.2019 

 

Робота оргкомітету 

 

24.04.2019 

 

Спільне засідання 

оргкомітету і журі:  

визначення переможців та 

лауреатів конкурсу «Кращий 

вихователь Харківщини» у 

2019 році у кожній 

номінації. 

 

Час:14.00-16.00 

 

Місце: КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», каб. 28. 

 

Робота оргкомітету: 

Оприлюднення результатів 

 

 

 

 

 
 

 

 

Олена Кононенко 705 03 11 

 

Любов Пoкpoєвa 731 21 31 


