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ВСТУП
У 2015 році діяльність Комунального вищого навчального закладу
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (далі
академія) була спрямована на створення сприятливих умов для навчання та
професійного розвитку педагогічних працівників навчальних закладів регіону
згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої
на задоволення потреб особистості, суспільства й держави.
Основними завданнями академії в 2015 році були:
1. Забезпечення органічного поєднання в змісті навчання педагогічних
працівників психолого-педагогічної та фахової складових.
2. Здійснення психолого-соціального супроводу навчально-виховного процесу
й методичної роботи в навчальних закладах області.
3. Видання навчальної, науково-методичної, науково-популярної, довідкової
літератури з метою інформаційно-методичного забезпечення професійного
розвитку освітян.
4. Здійснення науково-методичного супроводу дослідно-експериментальної та
інноваційної діяльності навчальних закладів та закладів освіти регіону.
5. Продовження системної роботи з педагогічними працівниками Херсонщини
щодо своєчасного виявлення обдарованої молоді, її соціальної підтримки та
науково-методичного супроводу навчання й розвитку.
6. Спрямування роботи навчальних закладів області на психолого-педагогічне
проектування взаємодії працівників дошкільних навчальних закладів з
дітьми 5-річного віку та забезпечення наступності в роботі дошкільного
навчального закладу й початкової ланки освіти.
7. Розробка та реалізація заходів щодо підготовки вчителів до запровадження
Базового компоненту дошкільної освіти, Державного стандарту початкової
загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти, нових програм, підручників, посібників.
8. Підвищення комп’ютерної грамотності вчителів та удосконалення вмінь
ефективного використання інтернет-технологій у навчальному процесі.
9. Здійснення моніторингу якості навчальних досягнень учнів, особистісно
професійного розвитку педагогічних працівників та розвитку регіональної
системи післядипломної педагогічної освіти.
10.Удосконалення організації та структури управління процесом модернізації
діяльності районних (міських) методичних служб відповідно до Положення
про районний (міський) методичний кабінет (центр).
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1.1. Структура
Комунального вищого навчального закладу
«Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської обласної ради
У 2015 році з метою оптимізації діяльності академії було змінено її структуру.
 Ректорат (5):
- ректор;
- перший проректор, проректор з наукової роботи;
- проректор з навчально-методичної роботи;
- проректор з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості
освіти;
- проректор з адміністративно-господарської роботи.
Структурні підрозділи академії
 Кафедри (5):
- кафедра педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності;
- кафедра теорії і методики викладання суспільствознавчих й гуманітарних
дисциплін;
- кафедра теорії і методики виховання;
- кафедра теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології;
- кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних та
технологічних дисциплін.
 Науково-методичні відділи (8):
- науково-методичний відділ управління навчальними закладами та
координації діяльності районних (міських) методичних установ;
- науково-методичний відділ інноваційної діяльності;
- науково-методичний відділ суспільствознавчих й гуманітарних
дисциплін;
- науково-методичний відділ виховання;
- науково-методичний відділ дошкільної, початкової освіти і розвитку
дитини;
- науково-методичний відділ природничо-математичних та технологічних
дисциплін;
- науково-методичний відділ практичної психології та соціальної роботи;
- науково-методичний відділ інформаційних технологій та дистанційного
навчання;
 Науково-методичні лабораторії (25):
- науково-методична лабораторія управління навчальними закладами та
координації діяльності районних (міських) методичних установ;
- науково-методична лабораторія корекційної педагогіки і психології;
- науково-методична лабораторія освітньо-професійної й освітньо-наукової
підготовки;
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- науково-методична лабораторія інноваційної діяльності та роботи з
обдарованою молоддю;
- науково-методична лабораторія курсової перепідготовки;
- науково-методична лабораторія виховання;
- науково-методична лабораторія дисциплін художньо-естетичного циклу;
- науково-методична лабораторія фізичної культури та захисту Вітчизни;
- науково-методична лабораторія перспективного педагогічного досвіду;
- науково-методична лабораторія дошкільної освіти;
- науково-методична лабораторія початкової освіти;
- науково-методична лабораторія української мови і літератури;
- науково-методична лабораторія російської мови, зарубіжної літератури та
національних меншин;
- науково-методична лабораторія іноземних мов;
- науково-методична лабораторія математики;
- науково-методична лабораторія інформатики, інформаційних технологій
та дистанційного навчання;
- науково-методична лабораторія фізики та астрономії;
- науково-методична лабораторія хімії;
- науково-методична лабораторія біології та основ здоров’я;
- науково-методична лабораторія географії та економіки;
- науково-методична лабораторія технологій;
- науково-методична лабораторія практичної психології та соціальної
роботи;
- науково-методична лабораторія зовнішнього оцінювання та моніторингу
якості освіти;
- науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін;
- медіа-лабораторія.
 Докторантура, аспірантура
 Магістратура
 Науково-педагогічна бібліотека
 Видавничий відділ
 Музей історії народної освіти
 Гуртожиток
 Їдальня (2)
 Канцелярія
 Бухгалтерська служба
 Господарський відділ
1.2. Вчена рада
Засідання вченої ради академії проводились у третій четвер кожного
непарного місяця. Протягом 2015 року було проведено сім засідань вченої ради
(з яких 2 позачергових) де розглядались питання організації навчального
процесу в академії, основні напрями наукових досліджень, оцінка науковопедагогічної діяльності структурних підрозділів академії та інші питання.
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І засідання
1. Про затвердження плану роботи Академії на 2015 рік.
2. Про затвердження плану роботи Вченої ради на 2015 рік.
3. Про виконання плану роботи кафедр і бібліотеки за 2014 рік та основні
напрями роботи на 2015 рік.
4. Про звіт бухгалтерії за 2014 рік та ухвалення бюджету академії на 2015 рік.
5. Про звіт видавничого відділу.
6. Про результати роботи академії над науково-дослідною темою «Теоретикометодологічні основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її
кадрового забезпечення».
7. Про затвердження норм часу науково-педагогічних працівників кафедр на
2015 рік.
8. Про рекомендації до друку і надання грифу КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» навчальній, методичній та науковій літературі.
ІІ засідання
1. Про завершення експериментальної роботи в Скадовській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів № 3 з теми «Особистісно орієнтована система розвитку
професійної компетентності педагога як засіб підвищення якості освіти».
2. Про завершення експериментальної роботи в Першопокровскій
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Нижньосірогозького району з теми
«Упровадження компетентісного підходу до виховання активної
особистості».
3. Про рекомендації до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» навчальній, методичній та науковій літературі.
ІІІ засідання
1. Про закінчення експериментальної роботи в Брилівській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів Цюрупинського району з теми «Організаційнопедагогічні умови профільного навчання природничого напрямку у
загальноосвітній школі сільської місцевості».
2. Про результати роботи кафедри теорії і методики дошкільного виховання та
початкового навчання над науково-дослідною темою «Удосконалення
фахової майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних
закладів і вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти».
3. Про рекомендації до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» навчальній, методичній та науковій літературі.
ІV засідання
1. Про внесення змін до загальної структури Комунального вищого
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської обласної ради.
V засідання
1. Про закінчення експериментальної роботи у Новомаячківській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Цюрупинського району з теми
«Упровадження державно-громадського управління в межах освітнього
округу».
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2. Про упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у системі
післядипломної освіти педагогічних кадрів Херсонщини.
3. Про затвердження тематики спецкурсів, лекцій і практичних занять
науково-педагогічних працівників академії на 2015-2016 навчальний рік.
4. Про рекомендації до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» навчальній, методичній та науковій літературі.
VІ засідання
1. Про рекомендації до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» навчальній, методичній та науковій літературі.
VІІ засідання
1. Про хід експериментальної роботи в Скадовській загальноосвітній школі ІІІІ
ступенів
Чаплинського
району
з
теми
«Формування
здоров’язбережувальних і здоров’яформувальних компетентностей у
школярів».
2. Про підготовку до впровадження очно-дистанційної освіти в системі
підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів області.
3. Звіт докторантів, аспірантів і здобувачів про хід роботи над дисертаційними
дослідженнями.
4. Про рекомендації до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» навчальній, методичній та науковій літературі.
1.3. Навчально-методична рада
Засідання навчально-методичної ради проходило кожного парного місяця,
відповідно до плану академії. Із 5 засідань 2 відбувались у формі вебінарів:
І засідання
1. Про затвердження плану роботи навчально-методичної ради на 2015 рік.
2. Про залучення науково-методичних ресурсів КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», районних (міських) і шкільних методичних служб до
реалізації обласної науково-методичної проблеми.
3. Про стан і перспективи впровадження курсу «Фінансова грамотність» у
навчальних закладах Херсонської області.
4. Про виконання рішення № 1 засідання навчально-методичної ради від
19.12.2013 «Про моніторинг як складову підвищення ефективності системи
управління якістю освіти».
5. Про виконання рішення № 2 засідання навчально-методичної ради від
20.02.2014 «Про діяльність районних (міських) методичних кабінетів щодо
забезпечення науково-методичного супроводу процесу реалізації обласної
науково-методичної проблеми».
ІІ засідання
1. Про використання педагогічних технологій у дошкільних навчальних
закладах м. Каховки.
2. Про виконання рішення № 1 засідання навчально-методичної ради від
20.02.2014
«Про психологічний супровід інклюзивної освіти в
загальноосвітніх навчальних закладах Херсонської області».
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ІІІ засідання
1. Про організаційно-методичну діяльність РМК, керівників загальноосвітніх
навчальних закладів, учителів щодо формування предметної компетентності
на уроках хімії в Іванівському і Нижньосірігозькому районах.
2. Про виконання рішення № 1 засідання навчально-методичної ради від
24.04.2014 «Про організаційно-методичний супровід фізкультурнооздоровчої і спортивно-масової роботи в загальноосвітніх закладах
м. Херсона».
IV засідання
1. Про національно-патріотичне виховання учнів у загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладах Білозерського району.
2. Про виконання рішення № 1 засідання навчально-методичної ради від
18.06.2014 «Про роботу районних методичних кабінетів Високопільського і
Горностаївського районів щодо впровадження у загальноосвітніх
навчальних закладах нових програм освітньої галузі «Суспільствознавство».
V засідання
1. Про затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Херсонської області на 2016 рік.
2. Про використання ІКТ в сучасному навчальному закладі Херсонської
області.
3. Про виконання рішення № 1 засідання навчально-методичної ради від
23.10.2014 «Про реалізацію змістових ліній навчання на уроках світової
літератури у загальноосвітніх навчальних закладах Голопристанського
району».
1.4. Експертна рада
Протягом 2015 року на засіданнях експертної ради на підставі
Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад
здійснювалась експертиза матеріалів науково-дослідної, експериментальної
роботи.
Мета засідання експертної ради – оцінка якості науково-дослідної,
експериментальної роботи в освітніх установах і вироблення рекомендацій з її
продовження або завершання.
На засіданнях проводилася експертиза ефективності дослідноекспериментальної роботи в навчальних закладах; розглядалися заявки на
початок експериментальної діяльності навчальних закладів.
1.5. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних
працівників академії
З метою оновлення та розширення знань, формування нових
професійних компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній,
організаційно-управлінській діяльності; засвоєння інноваційних технологій,
форм, методів та засобів навчання; здобутої освіти, досвіду практичної роботи
та професійної діяльності; вивчення педагогічного досвіду, сучасного
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виробництва, методів управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки
і виробництва та перспективами їх розвитку було забезпечено умови для
підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників
академії.
Довгострокове підвищення кваліфікації:
Таблиця 1
№
1.

Прізвище, імя, по
батькові
Слободенюк Л.І.

Посада
Проректор

2.

Ворона О.І.

Методист

3.

Дичок С.М.

Методист

Термін, місце
проходження
26.01-26.06
Університет
менеджменту освіти
14.04-13.11
Університет
менеджменту освіти
10.01-09.10
Університет
менеджменту освіти

Форма
Очно-дистанційна
Очно-дистанційна
Очно-дистанційна

Короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, семінарипрактикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, тренінги, вебінари, «круглі
столи» тощо):
Таблиця 2
№
з/
п
1.

ПІП
науковопедагогічного
працівника
Наково-педагогічні
працівники
академії

Посада

2.

Моїсеєв С.О.

Завідувач
кафедри

3.

Моїсеєв С.О.

Завідувач
кафедри

4.

Моїсеєв С.О.

Завідувач
кафедри

Форма проходження

Термін
проходження

Спецкурс
«Підготовка
педагогічних кадрів
до використання
інформаційнокомунікативних
технологій у
професійній
діяльності»
Форум українських
патріотичних справ
«Ми - Українці!»
Всеукраїнський
семінар «Розвиток
масового футболу»
(м. Київ у Будинку
футболу)
Всеукраїнський
семінар-тренінг на
тему: «Посилення
практичного

16.04.2015

Сертифікат

14-16 жовтня
2015 р.

Сертифікат

25 листопада
2015 року

Сертифікат

11 грудня
2015 р.

Сертифікат
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Звітність

5.
6.

Примакова В.В.
Жорова І.Я.

Доцент
Професор

7.

Кузьміч Т.О.

Викладач

8.

Корецька Л.О..

Викладач

9. Юзбашева Г.С.
10. Шолохова Н.С.

Доцент
Старший
викладач

Мазаева К.В.
Назаренко В.С.
Ізотова Г.М.
Гаврилюк Г.М.
Асламова Т.А.

Викладач

11.
12.
13.
14.
15.

Методист
Викладач
Викладач

16. Асламова Т.А.

Викладач

17. Асламова Т.А.

Викладач

18. Асламова Т.А.

Викладач

компоненту у
навчальній програмі
«Захист Вітчизни»
для 10-11 класів
загальноосвітніх
навчальних
закладів»
Авторський семінар
Є Брунера
«Системний підхід в
освіті»
Тренінг «Підготовка
консультантівметодистів з метою
підтримки вчителів
у процесі
впровадження у
школах публікації
«Уроки з
підприємницьким
тлом»
Семінар
«Соціальнопедагогічна сутність
процесу
формування
особистості
дошкільників
засобами
туристськокраєзнавчої роботи»
Тренінг «Підготовка
консультантівметодистів з метою
підтримки вчителів
у процесі
впровадження у
школах публікації
«Уроки з
підприємницьким
тлом»
Всеукраїнський
установчий семінар
«Освіта для
демократичного
громадянства в
Україні»
Тренінг «Системний
підхід у терапії та
освіті»
Курс «Медіаосвіта і
медіа грамотність»
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29.10.-01.11.
2015 р.

Сертифікат

6-8 жовтня
2015р.

Свідоцтво

11.11.-18.11.

Сертифікат

6 - 8 жовтня

Свідоцтво

16-17
листопада

Сертифікат

29.10.-01.11.
2015 р.

Сертифікат

3-5 вересня

Сертифікат

19. Єлігулашвілі М.С.

Викладач

20. Єлігулашвілі М.С.

Викладач

21. Єлігулашвілі М.С.

Викладач

22. Єлігулашвілі М.С.

Викладач

23. Єлігулашвілі М.С.

Викладач

24. Гаврилюк Ю.С.

Викладач

25. Вострікова В.В.

Доцент

26. Вострікова В.В.

Доцент

27. Вострікова В.В.

Доцент

28. Рідкоус О.В.

Старший
викладач

Курс «Інструменти
діалогу» на базі
Нансенівського
центру миру та
діалогу (Осло /
Ліліхамер
(Норвегія)
Курс «Основи
медиації та
управління
конфліктом»
(Сараєво Боснія,
Одеса / Київ
Україна)
Тренінг для освітніх
координаторів
мандрівної виставки
«Кожен має право
знати свої права»
Тренінг для
тренерів «Освітні дії
на захист прав
людини»
Тренінг для майстер
тренерів «Навчання
медіаграмотності
громадян»
Тренінг для
тренерів з питань
«Застосування
інноваційних
технологій в
освітньому процесі»

Червень
Очна сесія

Сертифікат

Червень

Сертифікат

Квітень

Сертифікат

Лютий

Сертифікат

Вересень –
листопад

Сертифікат

Січень

Сертифікат

Проект підготовки
DAF
мультиплікаторів
України м.Київ,
Швебіш Галль
(Німеччина)
Семінар
«Викладання
фонетики на уроках
німецької мови»
Воркшоп «Європа?
Я хочу це знати»

Протягом
року

Сертифікат

Березень

Сертифікат
ГетеІнституту

Листопад

Міжнародна
благодійна
миротворча
програма

Лютий,
березень,
квітень,
травень

Сертифікат
ГетеІнституту
Сертифікат
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29. Юзбашева Г.С.

Доцент

30. Шолохова Н.С.

Старший
викладач

31. Ізотова Г.М.

Методист

32. Мазаева К.В.

Викладач

33. Філончук З.В.
34. Юзбашева Г.С.

Доцент
Доцент

35. Мазаева К.В.

Викладач

36. Філончук З.В.
37. Ізотова Г.М.

Доцент
Методист

«Альтернативи
насиллю»
Авторський семінар
«Проектування
навчального
процесу в контексті
вимог
компетентнісного
виміру якості
природничоматематичної
освіти»

9-11.12.

Навчання
як березень
уповноважена особа
Українського
центру оцінювання
якості освіти у 2015
році;
члени
експертної групи з
визначення
порогового
бала
«склав / не склав» з
географії,
хімії,
біології, математики
під час проведення

Сертифікат

Посвідчення

ЗНО.
38. Агачева Ю.А.,
39. Раєвська І.М.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Неннова О.В.
Слободенюк Л.І.
Шиманович І.О.
Воскова І.В.
Туркот Т.І.
Комінарець Т.В.
Стребна О.В.
Стребна О.В.,
Комінарець Т.В.

49. Стребна О.В.
50. Раєвська І.М.

Старший
викладач
Старший
викладач
Викладач
Доцент
Викладач
Викладач
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент

Доцент
Старший
викладач

Міжнародний
29.10.-01.11.
педагогічно2015 р.
психологічний
фестиваль
«Перспектива-2015»

Сертифікат

Науковометодичний семінар
«Тематика
здорового
харчування у змісті
освіти початкової
школи: молоко та
молочні продукти»
Авторський семінар
«Особливості
викладання
навчального
предмета

07.04.2015

Сертифікат

19.02.2015

Сертифікат
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51. Жорова І.Я.

Професор

«Природознавство»
у початковій школі»
Навчальнодемонстраційна
сесія «Інновації в
освіті»

20-21.11.2015

Сертифікат

Стажування
 Сагач Г.М. (професор) − стажування у Пряшівському університеті в м.
Пряшеві (Словаччина) (вересень-грудень 2015 р.);
 Кузьменко В.В. – освітня програма до Прибалтики Литва, Естонія,
Фінляндія, Латвія (28 березня – 4 квітня 2015 р.);
 Слюсаренко Н.В. – освітня програма до Прибалтики Литва, Естонія,
Фінляндія, Латвія (28 березня – 4 квітня 2015 р.).

1.6. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами
та громадськими організаціями в межах України
Протягом року науково-педагогічні працівники академії активно
співпрацювали із вищими навчальними закладами, освітніми установами та
громадськими організаціями в межах України, а саме:
 Національна академія педагогічних наук України (організація та
проведення
VIІІ Міжнародної
науково-практичної
конференції
і
ХХІІ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з
сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості» 24-25 вересня 2015 року);
 лабораторія початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України
(апробація методичних посібників; моніторингові дослідження з теми
«Формування ключової компетентності вміння вчитися»);
 Інститут проблем виховання НАПН України (підготовка тренінгу з
національно-патріотичного виховання);
 ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (участь у
україно-австрійському проекті «Формування компетенцій з проектного
менеджменту для інноваційного розвитку шкіл для керівників шкіл України»);
 Національний
педагогічний
університет
ім.
М.П.Драгоманова
(організація та участь у конференціях, залучення науковців до проведення
лекційних занять, зустріч з автором підручника «Хімія. 7 клас», О.Г.Ярошенко
для слухачів курсів);
 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
(участь у всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною
участю з теми «Інноваційний вимір розвитку природничо-математичної та
технологічної освіти», 29-30 жовтня 2015 року);
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 Одеський національний університет ім. І.І. Мєчнікова (створення та
забезпечення розвитку Центру лідерства (сесії з стратегічного планування,
підготовка та проведення літніх шкіл, розробка інформаційно-організаційного
пакету для клієнтів);
 Криворізький національний університет (участь у всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною участю з теми «Інноваційний
вимір розвитку природничо-математичної та технологічної освіти», 29-30
жовтня 2015 року)
 Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
(Проведення онлайн-зустрічей для слухачів курсів; робоча зустріч завідувачів
районними (міськими) методичними кабінетами Миколаївщини з методистами
та педагогами Цюрупинщини (11 листопада 2015 року, м. Цюрупинськ) з
питань втілення Стратегії розвитку обласної методичної служби та обміну
науково-методичним досвідом);
 Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка
(організація та участь у конференціях);
 Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки (творчі
зустрічі, круглі столи; участь в організації роботи секції «Виховання культури
читання у сучасній бібліотеці» в межах VIІІ Міжнародної науково-практичної
конференції і ХХІІ Всеукраїнських педагогічних читань
«Василь
Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб
особистості» 24-25 вересня 2015 року; спільне видання збірки матеріалів
роботи секції в межах конференції);
 Державна
науково-педагогічна
бібліотека
України
імені
В.О. Сухомлинського
НАПН
України
(організація
та
проведення
VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції і ХХІІ Всеукраїнських
педагогічних читань
«Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю:
виховуємо культуру потреб особистості» 24-25 вересня 2015 року; створення
рубрик у науково-методичному журналі «Таврійський вісник освіти» «В. Сухомлинський у діалозі з сучасністю», «Педагогічне бібліотекознавство»;
спільне видання збірки уривків з творів «В. О. Сухомлинський про формування
культури потреб особистості»);
 Обласна наукова бібліотека ім. О.Гончара (видавнича продукція,
проведення практичних занять зі слухачами, ознайомлення слухачів з
інформативними можливостями Інтернет-ресурсів бібліотеки з проблем
викладання всесвітньої історії в середніх навчальних закладах);
 Гете-Інститут в Україні (участь у «Проекті підготовки DAF
мультиплікаторів України» за підтримки Міністерства освіти і науки України,
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відвідування методико-дидактичних семінарів, проведення методикодидактичного семінару м.Херсон);
 Британська Рада в Україні (онлайн програми; літні та зимові школи для
вчителів англійської мови);
 Французький Альянс в Україні (проведення уроків та семінарів для
вчителів французької з носіями французької мови);
 Українська Асоціація імені Василя Сухомлинського (організація та
проведення
VIІІ Міжнародної
науково-практичної
конференції
і
ХХІІ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з
сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості» 24-25 вересня 2015 року;
видання збірки матеріалів конференції у 3-х частинах, збірника наукових праць
«Педагогічний альманах», організація та проведення Всеукраїнського
фестивалю педагогічних ідей «Гуманізація освітнього простору у вимірі
педагогіки В. О. Сухомлинського»)
 Всеукраїнська культурна освітня асоціація Гуманної педагогіки
(авторський семінар Ш.Амонашвілі «Пам'ять», оформлення документації з
участі у Всеукраїнському експеременті; діяльність Херсонського обласного
відокремленого підрозділу Всеукраїнського громадського об’єднання
«Всеукраїнська культурна освітня асоціація Гуманної Педагогіки»);
 Асоціація вчителів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» (семінарпрактикум «Можливості використання методу усної історії у викладанні
новітньої історії в загальноосвітній школі»);
 Асоціація керівників шкіл України (участь у засіданнях клубу «Директор
школи» (щокварталу);
 Асоціація керівників закладів нового типу України «Відроджені гімназії
України» (Всеукраїнський науково-практичний семінар на базі шкіл
Скадовського району (червень), участь у Всеукраїнському семінарі м.
Хмельницький (жовтень), науково-практичних конференціях);
 Міжнародна організація «Ми разом – співдружність особливих сімей»
(конференція «Затримка розвитку мовлення і психіки Сучасні методи
лікування»; конференція «Шість стратегій для розвитку соціальних навичок у
дітей з аутизмом»; Міжнародна конференція з проблем аутизму "Відкривая
двері");
 Всеукраїнський народний університет ім. Г. Сковороди (духовно-наукове
просвітництво, круглі столи, конференції, презентації);
 Український центр вивчення історії Голокосту (організація та
проведення обласного науково-методичного семінару «Методологічні та
методичні засади вивчення культурних взаємовпливів в історії Європи та
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України», Міжнародного дня вшанування пам’яті жертв Голокосту»,
Міжнародного дня толерантності, Дня пам’яті жертв голодоморів);
 Український інститут національної пам’яті (проведення круглих столів
«До 25 річниці Революції на граніті», «До 150 річниці з дня народження
митрополита Андрея Шептицького», «До дня вшанування жертв голодоморів»);
 Видавнича група «Основа», консалтинговий центр «Перспектива»
(організація 7 вебінарів для слухачів курсів, проведення 3 авторських вебінарів
«Технологія соціального проектування»);
 Херсонський обласний центр здоров’я та спортивної медицини
(проведення практичних занять для слухачів курсів);
 Федерація дитячих організацій (участь у роботі координаційної ради);
 Комунальний заклад «Обласний територіальний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради
(проведення практичних занять для слухачів курсів);
 Благодійний фонд «Сфера Добра» (семінар «Психоедукація як первинний
засіб роботи з психологічною травмою»; семінар «Робота з дітьми в умовах
підвищенного стресу»);
 Херсонський осередок Української спілки психотерапевтів (творчі
зустрічі, круглі столи);
 Херсонська Торгово-промислова палата (організація та проведення
VІ Міжнародного екологічного форуму «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста
планета»);
 Херсонська обласна молодіжна громадська організація «Молодіжний
центр регіонального розвитку» (проведення освітніх заходів щодо промоції
європейської інтеграції, популяризації толерантних моделей поведінки та
протидії дискримінації; підготовка довідкової інформації, методичних
розробок, навчальних посібників);
 Херсонська обласна організація підтримки дітей із синдромом Дауна та
їх сімей «Сонячні діти Херсонщини» (семінар «Соціально-емоційний розвиток
дітей з синдромом Дауна»: основні нарямки роботи з дітьми з особливими
потребами, особливості формування мовлення у дітей з синдромом Дауна;
семінар «Особливості сенсорного розвитку дітей з синдромом Дауна»; семінар
«Розвиток дитини з синдромом Дауна: закономірності в різних сферах і
загальна динаміка. Соціальні фактори, що впливають на розвиток дитини з
синдромом Дауна»)
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ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних
та регіональних програм
2.1. Державні програми
1. Державна цільова програма «Національний план дій з реалізації Конвенції
про права інвалідів» на період до 2020 року:
 участь у навчально-методичних семінарах з питань інклюзивної освіти;
 лекції для вихователів, дефектологів;
 проведення 3-денного науково практичного семінару для вчителівлогопедів з питань допомоги дітям із тяжкими вадами мовлення
2. Державна цільова соціальна програма «Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству» на період до
2015 року»:
 поширення досвіду впровадження в навчально-виховний процес
«Шкільної медіації», як одного з способів розв’язання конфліктних ситуацій.
3. Державна цільова соціальна програма «Про затвердження плану заходів
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі
людьми на період до 2015 року»:
 забезпечення використання комплексного підходу фахівцями соціальної
сфери й освітянами у роботі з дітьми та батьками щодо питань безпечної
міграції, профілактики торгівлі людьми, залучення їх до реалізації соціальноекономічних ініціатив;
 організація і проведення педагогічними працівниками профілактичних
заходів з проблеми запобігання торгівлі людьми, комерційної сексуальної
експлуатації дітей та насильству над дітьми, безпеки дітей в Інтернеті в
навчальних закладах, в тому числі з використанням методики «рівнийрівному»;
 розроблення, видання і розповсюдження методичних та інформаційних
матеріалів;
 забезпечення доступу дітей до інформаційно-консультативної підтримки.
4. Державна цільова соціальна програма «Соціально-педагогічна і
психологічна робота у конфліктний та постконфліктний період (на період
проведення АТО)»:
 скоординовано співпрацю щодо надання психологічної допомоги
учасникам навчально-виховного процесу;
 організовано для тих, хто безпосередньо працює з постраждалими,
психологічну і професійну супервізію, проведено навчальні семінари,
забезпечено методичними матеріалами.
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5. Державна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної
природничо-математичної освіти на період до 2015 року:
 оновлення технологій викладання освіти. Науково-педагогічні працівники
впроваджують, доповнюють та розширюють зміст навчального матеріалу
(теоретичний і практичний) у процесі застосування освітніх технологій в
навчальному процесі як: компетентнісно-орієнтоване навчання (В.Д.Шарко),
технологія диференційованого навчання (Г.С.Юзбашева), когнітивну освітню
технологію
(Н.С.Шолохова),
технологія
розвивального
навчання
(З.В.Філончук);
 розробка комплектів завдань з відповідною ресурсною підтримкою.
Комплекти завдань: для вчителів хімії: а) Навчальні програми інтегрованих
гуртків. Хімія. 7-11 класи. Частина І, ІІ. (Г.С. Юзбашева); для вчителів фізики:
а) навчально-методичні посібники «Методика формування екологічної
компетентності учнів основної школи у процесі навчання фізики», «Збірник
фізичних задач та дослідницьких завдань екологічного змісту для учнів
основної школи» (В.Д.Шарко), б) Бібліотечка «Учитель-учителю». Методична
серія для вчителів фізики (Н.С.Шолохова); для вчителів географії: а) Учнівські
дослідження з географії материків і океанів : навч.-метод. посібник
(З.В.Філончук).
6. Концепції реалізації державної політики у сфері інформування та
налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань
європейської інтеграції України на період до 2017 року:
 координування мережі євроклубів;
 проведення Дня Європи;
 висвітлення основних положень реалізації концепції під час курсової та
семінарської підготовки освітян;
 поповнення фонду літератури, електронних посібників (Зокрема
передачанових книг від Інституту євроатлантичного партнерства та
Фонду КонрадаАденауера);
 консультування вчителів, студентів, учнів з питань європейського і
євроатлантичного співробітництва;
 проведення заходів до Дня Європи (Нова Каховка, Каховка, Високопілля
таБілозерський район)
7. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі.
 основні положення «Концепції літературної освіти в 11-річній
загальноосвітній школі» аналізувалися й утілювалися на заняттях для вчителів
української мови і літератури, російської мови і літератури з тем «Актуальна
українська література», «Компаративний аналіз на уроках літератури»;
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 розроблено методичні рекомендації щодо організації та проведення
Всеукраїнського Шевченківського уроку;
 здійснено систематичний запис телепередач із циклу «Літературна
скарбниця Таврійського краю», в якій аналізувалися процеси в українській та
світовій літературах;
 вийшло в ефір на ОДТРК «Скіфія» три телепередачі, присвячені постаті
й творчості Т.Г.Шевченка, у яких оприявнювалися маловідомі факти з життя
поета;
 Проведено Шевченківські читання і видано збірку матеріалів учасників
читань.
8. Концепція профільного навчання в старшій школі.
 лекційний курс «Нобелівські лауреати з літератури ХХІ ст.» доповнено
темами «Мо Янь – нобеліант 2012 року» й «Еліс Манро – нобелівська лауреатка
2013 року»;
 на семінарських заняттях з теми “Нововведені імена у програмах з
української літератури” здійснюється науково-методичний супровід реалізації
“Концепції профільного навчання в старшій школі”;
 організовано роботу обласної творчої групи з питання «Нові імена в
шкільній програмі зі світової літератури»;
 організовано роботу авторської творчої майстерні з теми: «Сучасна роль
ІКТ в реалізації інтегрованого підходу до навчання англійської мови в умовах
ЗНЗ»;
 організовано роботу школи перспективного педагогічного досвіду
учителів математики з теми «Розв’язування нестандартних задач як один із
засобів розвитку математичних здібностей учнів».
9. Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання
молоді:
 висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової та
семінарської підготовки освітян.
10.Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів:
 висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової та
семінарської підготовки освітян;
 проведення постійно діючої школи молодого класного керівника з теми
«Місце класного керівника в системі виховання учнів»;
 консультування заступників директорів з виховної роботи, класних
керівників, педагогів організаторів.
11.Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту:
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 висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової та
семінарської підготовки освітян;
 координація дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх
шкіл з тем: «Створення інноваційного навчального закладу «Школа формування навичок здорового способу життя», «Формування відповідального
ставлення до власного здоров’я в учнів загальноосвітньої школи в умовах
компетентнісно орієнтованої освіти»;
 надання консультативної допомоги вчителям міста;
 організація роботи обласної творчої групи з теми: «Календарне
планування уроків фізичної культури для учнів 1-4 класів загальноосвітніх
навчальних закладів»;
 проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращий
інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами
футболу.
12.Програма патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в
навчальних закладах України:
 висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової та
семінарської підготовки освітян.
13.Державна цільова соціальна програма підтримки сім’ї., програма
«Сімейні цінності» для учнів 8-9 класів:
 висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової та
семінарської підготовки освітян.
14.Державна цільова соціальна програма «Молодь України»:
 висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової та
семінарської підготовки освітян.
15.Концепція національно-патріотичного виховання молоді:
 висвітлення основних положень реалізації концепції під час курсової та
семінарської підготовки освітян;
 проведення Всеукраїнського Фестивалю педагогічних ідей «Гуманізація
освітнього простору у вимірі педагогіки В.О. Сухомлинського» із виданням
збірки «Я – патріот України, я – громадянин планети Земля»;
 проведення Всеукраїнської науково-методичної конференції «Виховання
особистості: національно-патріотичний вимір» (16 квітня 2015 року).
16.Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні:
 висвітлення основних положень реалізації стратегії під час курсової та
семінарської підготовки освітян;
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 координація
дослідно-експериментальної
роботи
на
базі
загальноосвітньої школи з теми: «Формування життєвої стратегії особистості
учнів засобами технології соціального проектування»;
 проведення круглого столу для педагогічних працівників області з теми:
«Виховання громадянина у сучасному соціокультурному просторі».
17.Концепція реалізації державної політики у сфері протидії поширенню
наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки:
 висвітлення основних положень реалізації концепції під час курсової та
семінарської підготовки освітян.
18.Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на
період до 2015 року:
 висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової та
семінарської підготовки освітян.
19.Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики
правопорушень на період до 2015 року:
 висвітлення основних положень реалізації концепції під час курсової та
семінарської підготовки освітян.
2.2. Регіональні програми
1. Обласна програма «Інклюзивне навчання у навчальних закладах області» до
2015 р:
 обласні науково-практичні семінари для педагогічних працівників шкілінтернатів, вчителів інклюзивних класів, практичних психологів та соціальних
педагогів інтернатних закладів «Створення безпечного середовища в
навчальних закладах» (на базі академії);
 обласний науково-практичний семінар для вчителів інклюзивних класів
«Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в
умовах ЗНЗ».
2. Програма розвитку національних меншин Херсонської області на 2010-2015
роки:
 співпраця та консультування мовних асистентів, викладачів курсів
німецької мови для національної меншини німців Херсонщини;
 проведення спільних заходів до пам”ятних дат (день толерантності, день
пам”яті жертв Голокосту).
3. Обласна програма «Молодь Херсонщини» на 2011-2015 роки:
 висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової та
семінарської підготовки освітян.
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4. Обласна програма сприяння розвитку громадського суспільства «Свідома
громадськість та відкрита влада» на період до 2015 року:
 участь у проведенні громадської експертизи програми (проведено 2
наради з підготовки робочої групи, яка буде відповідати за проведення
громадської експертизи, сформовано експертну групу).
5. Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини у Херсонській
області до 2016 року:
 участь у проведенні заходів програми та моніторингу її виконання;
 проведено підготовку гідів до проведення навчальних заходів на базі
мандрівної експозиції «Я маю право знати про свої права»;
 Участь у проведенні обласного конкурсу на розробку правового заходу
«Права людини починаються з прав дитини ».
 Участь у обласному конкурсі на кращий правовий захід «Світ дитинства,
захищений правом».
6. Обласна програма з утвердження гендерної рівності на період до
2016 року:
 проведення семінарів з основ гендерної рівності для різник категорій
слухачів курсів підвищення кваліфікації. Формат – одноденний тренінг. У
межах курсової перепідготовки проведено 18 одноденних семінарів для
вчителів усіх категорій в академії.
7. Обласна програма розвитку туризму та курортів на 2011-2015 роки:
 висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової та
семінарської підготовки освітян.
8. Програма розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на
2013 – 2017 роки:
 висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової та
семінарської підготовки освітян.
9. Програми розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2013 –
2017 роки:
 наукове консультування викладачів училищ культури та музичного щодо
використання освітніх технологій;
 регулярне інформування освітян щодо культурних заходів у місті та
області, відвідування театрів, музеїв тощо;
 участь у підготовці й проведенні урочистої церемонії нагородження
учнівської та студентської молоді – переможців мовно-літературних конкурсів.
Усі переможці отримали подарунки – книжки, надані Лігою українських
меценатів та придбані за спонсорські кошти.
10.Обласна програма «Молодь Херсонщини» на 2011-2015 роки
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 координування мережі євроклубів, проведення інформаційних та
просвітницьких заходів;
 експонування виставки «Разом» у навчальних закладах м.Нової Каховки,
Каховського, Цюрупинського районів.
11.Обласна програма сприяння розвитку громадського суспільства
 робота у робочій групі експертів з проведення громадської експертизи
програми проведення аналізу на відповідність індексу публічності діяльності
Херсонської міської ради.
12.Обласна програма підтримки сім’ї на період до 2016 року:
 висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової та
семінарської підготовки освітян.
13.Обласна програма «Обдарована дитина»:
 організовано роботушколи «Ерудит» олімпійського резерву для учнів 5-6
класів з математики та для учнів 7-10 класів юних математиків, фізиків, хіміків,
біологів. На протязі року учні, які бажають займатися поглиблено з предметів
відвідують заняття (очно-заочно). Викладачі кафедри працюють за програмою
підготовки школярів до олімпіад. Матеріал розглядається на теоретичному
рівні, так і практичному. Створено сайт для учнів та вчителів хімії
https://chemolymp.wordpress.com;
 підготовлено та проведено ІІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад,
підготовлені команди до участь у ІУ етапі Всеукраїнських олімпіад. У
листопаді-грудні 2015 року підготовлені завдання для ІІ етапу Всеукраїнських
предметних олімпіад. Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук
З.В. Філончук є членом журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії –
22.03.-26.03.2015. (наказ Міністерства освіти і науки від 06.03.2015. №248),
Всеукраїнського турніру юних географів (наказ Міністерства освіти і науки від
12.10.2015. №1070).
 сприяння залученню школярів області до участі у Міжнародному
математичному конкурсі «Кенгуру», Міжнародних інтерактивних конкурсах
«Колосок», «Бобер», «Геліантус». Проведено вебінари з питань особливостей
організації і проведення відповідних Міжнародних конкурсів у ЗНЗ
Херсонської області. За результатами участі у Міжнародному інтерактивному
природничому конкурсі «Колосок-2015» Херсонська область посіла 5-те
рейтингове місце серед областей України. За підсумками міжнародної гри з
природознавства «Геліантус - учитель» –2015» призові міста отримали:
Глазунов М.М. методист з освітньої галузі «Природознавство» комунальної
установи «Скадовський районний методичний кабінет» Скадовської районної
ради Херсонської області, Швороб Н.В. учитель фізики Шевченківської
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загальноосвітньої школи Скадовської районної ради Херсонської області,
Токолова Н.А. учитель географії Херсонської гімназії № 3 м. Херсона.
14.Участь у регіональній програмі «Дистанційна академія ELNIK»:
 вчителі-предметники та лабораторія інформатики прийняли участь у 12
вебінарах дистанційної академії ELNIK;
 було проведено лабораторією інформатики 4 вебінари з тематики
«Хмарні технології в навчально-виховному процесі»;
 у дистанційному режимі 48 учителів початкових класів пройшли
спецкурс «Методика викладання предмету «Інформатика» в початковій школі»;
 створено та організовано роботу платформи дистанційного навчання
moodle при КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Зареєстровано
всіх завідувачів предметних лабораторій, та розпочато навчання двох
дистанційних груп (учителі початкових класів, керівники ЗНЗ).
ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня
З метою аналізу та узагальнення нових теоретичних і прикладних
результатів досліджень, координації зусиль фахівців у галузі здійснення
комплексного наукового розгляду педагогічних проблем та способів їх
вирішення із залученням широкого кола науковців, обміну досвідом на базі
академії проведено науково-практичні та науково-методичні конференції,
педагогічні та краєзнавчі читання:
1. VIІІ Міжнародна науково-практична конференція і ХХІІ Всеукраїнські
педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю:
виховуємо культуру потреб особистості» (24-25 вересня 2014 р.).
2. Міжнародний педагогічно-психологічний фестиваль «Перспектива-2015»
(29 жовтня -01 листопада 2015 року).
3. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Інноваційний вимір розвитку природничо-математичної та технологічної
освіти» (29-30 жовтня 2015 року).
4. Всеукраїнська науково-методична конференція «Виховання особистості:
національно-патріотичний вимір» (16 квітня 2015 року).
5. І Всеукраїнська науково-методична веб-конференція з міжнародною участю
«Теоретико-методологічні основи розвитку освіти і управління
навчальними закладами» ( 23 грудня 2015 року).
6. ІІ Всеукраїнський Фестиваль педагогічних ідей «Гуманізація освітнього
простору у вимірі педагогіки В.О.Сухомлинського» (лютий-травень
2015 року).
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7. Обласна науково-практична конференція «Розвиток фахової майстерності
педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів і вчителів
початкових класів у системі післядипломної освіти: реалії та перспективи»
(23 брезня 2015 року).
8. Обласна науково-практична конференція «Володимир Великий – творець
середньовічної європейської держави-України» (13 жовтня 2015 року).
9. V Обласні краєзнавчі читання «Й. К. Пачоський – видатний дослідник
Таврійського краю (до 150-річчя від дня народження)» (27 січня 2015 року).
10.Обласний круглий стіл «Психолого-педагогічні ідеї О.В. Запорожця» (до
110 річниці з дня народження) (16 грудня 2015 року).
11.Обласні педагогічні читання «Соціальна педагогіка Фрідріха Дістервега і
сучасна освіта (225 років від дня народження) (1 грудня 2015 року).
12.Круглий стіл з теми «Здоров'язбережувальний компонент соціалізуючого
простору» (червень 2015 року).
13.Круглий стіл «Соціально-психологічні та особистісні чинники розвитку
естетичної та творчої обдарованості школяра» (17 лютого2015 р., м. Київ,
Інститут обдарованої дитини).
14.Регіональні виставки національно-патріотичного спрямування «З Україною
в серці!» та «12 історій із життя переселенців» (16 квітня 2015 року).
15.Педагогічна виставка науково-методичних видань «В.О. Сухомлинський –
видатний педагог» (вересень, жовтень 2015року).
16.Педагогічна виставка «Інноваційний вимір розвитку природничоматематичної та технологічної освіти» (29-30 жовтня 2015 року).
За результатами проведених заходів видані збірки матеріалів
конференцій.
У 2015 році академію було організовано проведення ІІ Всеукраїнського
Фестивалю педагогічних ідей «Гуманізація освітнього простору у вимірі
педагогіки В.О.Сухомлинського» (13-14.05.2015).
До участі в Фестивалі були представлені роботи за номінаціями:
1. Використання гуманістичних виховних ідей В.О. Сухомлинського у
формуванні морально-ціннісних якостей особистості (авторські навчальні
програми, творчі проекти, опис інновації, електронні портфоліо педагога,
портфоліо дітей, сценарії виховних заходів, інноваційні форми роботи з
батьками, медіауроки).
2. «Крок до зірок». У номінації беруть участь педагоги зі стажем роботи до
п’яти років (конспекти уроків, сценарії освітніх заходів, результати
проведення педагогічних експериментальних досліджень, добірки вправ,
завдань, ігор тощо із використанням ІКТ).
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3. «Я – патріот України, я – громадянин планети Земля» (розробки уроків,
сценаріїв, свят з іноземної мови для початкової школи, «Щоденники добрих
справ», презентації, відеофільми про зустріч з відомими людьми, героями
сучасності, ілюстровані твори дітей з теми «Я – за Мир» (на рідних та
іноземних мовах).
4. Казкотворення за участі дітей (ілюстровані авторські казки).
Провідною метою фестивалю було виявлення, пропагування
інноваційних ідей та освітніх технологій, поширення творчих здобутків,
упровадження перспективного педагогічного досвіду в практику роботи
навчальних закладів, творчої реалізації гуманістичних ідей Велета Педагогіки –
В.О. Сухомлинського. Усього на фестиваль було подано близько 350 робіт від
педагогів, творчих педагогічних колективів, бібліотечних працівників, учнів,
які представляли Херсонську, Кіровоградську та Львівську області.
За результатами фестивалю видано три збірки: збірник авторських
дитячих казок за творами В.О. Сухомлинського «Веселкова країна дитинства»
(170 казок); збірник матеріалів переможців фестивалю; збірник матеріалів за
номінацією «Я – патріот України, я – громадянин планети Земля».
Повні версії робіт конкурсантів з презентаціями, медіауроками,
відеофрагментами заходів та занять, що представлені на чотирьох дисках,
отримали всі учасники заходу.
У звітному періоді науково-педагогічні і педагогічні працівники академії
також брали активну участь у роботі конференцій з актуальних проблем освіти,
що проводились іншими установами та закладами освіти як в Україні так і за
кордоном: 35 – Міжнародних науково-практичних конференцій (з них 5 у
країнах близького та дальнього зарубіжжя ), 18 – всеукраїнських науковопрактичних конференцій та педагогічних читань.
З метою аналізу та узагальнення нових теоретичних і прикладних
результатів досліджень, координації зусиль фахівців в галузі здійснення
комплексного наукового розгляду педагогічних проблем та способів їхнього
вирішення із залученням науковців, обміну досвідом протягом 2015 року
науково-педагогічні працівники академії брали активну участь у роботі
форумів, конференцій, семінарів, круглих столів тощо:
Міжнародні науково-практичні конференції:
1. Міждународна наукова конференція (Urgent Problems of Pedagogy and
Psychology – 2015) «Актуальные проблемы педагигики и психологии
(19 липня 2015 року, м. Будапешт).
2. Міжнародна науково-практична конференція «Українська освітня реформа у
європейській перспективі. Зміни починаються зі школи» (14-15 вересня,
2015 року м. Київ).
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3. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна початкова освіта:
традиції, інновації та перспективи» (19-20 березня 2015 року, Херсон).
4. Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення
особистості: проблеми і перспективи» (11-12 листопада 2015 року,
м. Хмельницький).
5. Міжнародна психологічна конференція «Гештальт дебюти. Формування та
розвиток практики» (4-5 жовтня 2015 року, м.Херсон).
6. Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія,
психологія, педагогіка» (03 грудня 2015 року, м.Суми).
7. Міжнародна науково-практична конференція «Становлення і розвиток
акмеології: теоретичні і прикладні аспекти» (29 травня 2015 р. м. Житомир).
8. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасно початкова освіта:
традиції, інновації та перспективи» (19-20 вересня 2015року, м.Херсон).
9. Міжнародна Інтернет конференція «Современные проблеми и решения в
науке, транспорте, производстве и образовании» (16-28 июня 2015года,
г.Херсон).
10.Міжнародна наукова конференція «Дидактика фізики як концептуальна
основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього
фахівця фізико-технологічного профілю» – на базі Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка (7–9 жовтня 2015 р,
м.Кам’янець-Подільськ).
11.Міжнародна науково-практична конференція «Освіта як фактор формування
людського капіталу та економічного розвитку», 25 червня – 7 липня 2015
року, Черкаси – Добрич (Болгарія).
12.Міжнародна науково-практична конференція «ICTERI 2015: 11th International
Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Application» (14-16
травня 2015року, м.Львів).
13.Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні науково-методичні
проблеми математики у вищій школі» (25-26 червня 2015 року, м.Київ.).
14.Международна научна школа «Парадигма». Лято – 2015 (гр. Варна,
Республика България, 20-23 август, 2015 г.).
15.Міжнародна інтернет-конференція «Актуальні питання професійної
підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у вищих
навчальних закладах» (м. Глухів, ГНПУ імені Олександра Довженка, 5-6
листопада 2015 року).
16.Міжнародна науково-практична конференція «Становлення і розвиток
акмеології: теоретичні і прикладні аспекти» (29 травня 2015 року,
м.Житомир).
28

17.Міжнародна науково-практична конференція до 85-річчя психологопедагогічного факудьтету «Розвиток творчої діяльності вчителя в системі
післядипломної освіти» (5-6 листопада 2015 року, Кривий Ріг).
18.Міжнародна науково-практична конференція «Становлення та розвиток
акмеології: теоретичні і прикладні аспекти» (29 травня 2015 року,
м.Житомир).
19.9 Міжнародна науково-практична конференція «Історичні та духовні
чинники консолідації української держави, нації та суспільства» (5-6
листопада 2015 року, м. Ужгород)
20.ІІ Міжнародна науково-практична конференція імені член-кореспондента
НАПН України В.К.Сидоренка, «Актуальні питання графічної підготовки:
теорія, практика та шляхи розвитку» (27 лютого 2015 року, м. Київ).
21.ІІ (VI) Міжнародна науково-практична конференція «Ціннісний вимір
політичної діяльності: сепаратизм як фактор політичної нестабільності» (2627 червня 2015 року, м. Херсон).
22.ІІ Міжнародний конгрес «Етнодизайн у контексті українського
національного відродження Європейської інтеграції» (29-30 червня 2015 р. м.
Косів, Івано-Франківськ).
23.ІІІ Міжнародний конгрес «Етнодизайн у контексті українського
національного відродження та європейської інтеграції» (4-6 листопада 2015
року, м. Полтава).
24.ІІІ-а Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Розвиток
сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи», 26-27 березня
2015 року у м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний
університет.
25.IV Міжнародна науково-практична конференція «Педагогические основы
становления субъектности в образовательном пространстве: проблема, поиск,
решение» (28-29 жовтня 2015 року, м. Біробіджан, Росія).
26.V Міжнародна науково-практична конференція імені академіка
Д.О.Тхоржевського, «Освітня галузь «Технологія»: реалії та перспективи»
(28 лютого 2015 року, м. Київ).
27.VІ Міжнародної науково-практичгної інтернет-конференції «Сучасні
економічні системи: стан та перспективи» (14-15 травня 2015 року,
м.Хмельницький).
28.VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний
супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах
трансформації освіти» (22 травня 2015 року, м. Київ).
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29.VIІІ Міжнародна наукова конференція пам’яті Анатолія Миколайовича
Лапутіна «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та
спорту» (м. Чернігів, ЧНПУ, 15-16 жовтня 2015 року).
30.Х Міжнародна наукова конференція «Дидактика фізики як концептуальна
основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього
фахівця фізико-технологічного профілю» (7-8 жовтня 2015 р. м. Кам'янецьПодільський).
31.Х Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у
контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (19-21 листопада
2015 року, м. Київ).
32.ХІ Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття
рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2015) (25-29 травня
2015 року, с. Залізний Порт).
33.XV Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотизм у системі
сучасних суспільних цінностей» (14 травня 2015 року, м. Київ).
34.XVI Міжнародна конференція з математичного моделювання МКММ-2015
(15-19 вересня 2015 року, м.Херсон).
Всеукраїнські науково-практичні конференції:
1. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Інноваційний вимір розвитку природничо-математичної та технологічної
освіти» (29-30 жовтня 2015 р., м. Херсон).
2. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю
«Дитинство в соціально-педагогічному дискурсі» (15-16 квітня 2015 року,
м.Дрогобич).
3. Всеукраїнська науково-методична конференція «Виховання особистості:
національно-патріотичний вимір» (16-17 квітня 2015 року, м. Херсон).
4. Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Науково-методичне
забезпечення професійної підготовки фахівців в системі юридичної освіти»
(19 листопада 2015 року, м.Херсон).
5. І Всеукраїнська виставка-презентація «Післядипломна педагогічна освіта в
контексті сучасних цивілізаційних змін» (22 травня 2015 року, м.Київ).
6. І Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Проблеми
цивільного захисту населення: сучасні реалії України» (16 квітня 2015 року,
м. Київ).
7. І Всеукраїнська науково-методична веб-конференція з міжнародною участю
«Теоретико-методологічні основи розвитку освіти і управління навчальними
закладами» (23 грудня 2015 року, м. Херсон).
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8. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільно-політичний та
соціокультурний розвиток південного регіону України: історичні традиції і
сучасні тенденції (21-22 травня 2015 року, м. Одеса).
9. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у
виробництві та в підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та
сфери обслуговування» (22-23 жовтня 2015 року, м.Херсон).
10.V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у
природничій та економічній галузях» (15-17 вересня 2015 р., м. Бердянськ).
11.XV Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотизм у системі
сучасних суспільних цінностей» (14 травня 2015 року, м. Київ).
12.Міжвузівська (заочна) науково-практична конференція «Відносини між
батьками і дітьми: проблеми та шляхи їх розв’язання» (25 лютого 2015 року,
м. Хмельницький).
13.Науково-практична
конференція
«Організація
та
проведення
загальнодержавних тестувань різних ставок: Всеукраїнська українознавча гра
«Соняшник» та зовнішнє незалежне оцінювання», м.Київ;

1.

2.

3.
4.

Міжнародні та Всеукраїнські семінари, круглі столи:
Круглый стол «А.П.Чехов на всю жизнь»: Актуальные проблемы
преподавания русской словесности в учреждениях общего среднего
образования») Взаимодействие содержательных линий школьного курса
русского языка на материале текста (21 октября 2015 года, г.Минск
Национальный институт образования)..
Всеукраїнський «круглий стіл» «Викладання лідерства для посадових осіб
та представників місцевого самоврядування: сутність, виклики,
перспективи» (15 квітня 2015 року, м. Київ).
Всеукраїнський семінар «Психотерапія дітей та підлітків. Новітні тенденції
психотерапії» (жовтень, м.Херсон).
Міжнародний круглий стіл «Славянский круг: народ ищет в гениях себя»
(для старшекласников и педагогов) (лютий 2015 року, Україна-Білорусь).

Науково-педагоігічними працівниками академії взято участь у
конкурсах та фестивалях різного рівня:
1. Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно
зорієнтований урок», м.Рівне.
2. VІ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій у сфері дошкільної
освіти («Організація єдиного інклюзивного освітнього простору у
дошкільній групі навчально-виховного комплексу», Юдіна О.В.).
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3. Конкурс методичних розробок: Назаренко В.С. Єдиний інформаційнометодичний простір на базі порталу «Дистанційне навчання педагогічних
кадрів» (dnpk.16mb.com).
ІV. Наукова діяльність
Аналіз якісного складу науково-педагогічних працівників академії
свідчить про потужний науковий потенціал: науковий ступінь доктора наук
мають 9 вчених, кандидата наук – 37; вчене звання професора – 9 вчених, 25 –
доцента. Теми наукових досліджень вчених спрямовані на розв’язання
актуальних питань сталого розвитку освіти України.
4.1. Науково-дослідна тема, над якою працює академія
У 2015 році наукова діяльність академії була спрямована на розробку
загальновузівської теми «Теоретико-методологічні основи вдосконалення
системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення».
4.2. Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів
академії
Фундаментальні дослідження у галузі методології теорії освіти та
виховання, менеджменту освіти відповідають науково-дослідним темам
кафедр:
 «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти і управління
навчальними закладами» (кафедра педагогіки, менеджменту освіти й
інноваційної діяльності);
 «Теоретико-методичні засади підготовки педагогічних працівників до
розбудови виховного простору як інтегративного чинника соціалізації
підростаючого покоління» (кафедра теорії і методики виховання);
 «Науково-методичний супровід запровадження інновацій в системі
курсової перепідготовки вчителів суспільствознавчих і гуманітарних
дисциплін» (кафедра теорії і методики викладання суспільствознавчих і
гуманітарних дисциплін);
 «Науково-методичне забезпечення якості післядипломної освіти вчителів
на інноваційній основі» (кафедра теорії і методики викладання природничоматематичних та технологічних дисциплін);
 «Теоретико-методичні засади удосконалення професійної компетентності
педагогів дошкільної, початкової освіти й працівників психологічної служби в
системі неперервної освіти» (кафедра теорії і методики дошкільної, початкової
освіти й психології).
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4.3. Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів,
здобувачів
У річищі науково-дослідних тем кафедр науково-педагогічні працівники
академії працювали над наступними індивідуальними науковими темами:
1. Специфіка індустріальної модернізації на Херсонщині (Водотика С.Г.,
доктор історичних наук, професор).
2. Виховання особистості учня в умовах сімейно-шкільного простору
(Голобородько Є.П.,
доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України).
3. Культурознавчі та філологічні аспекти формування особистості ХХІ
століття (Голобородько Я.Ю., доктор філологічних наук, професор).
4. Управління розвитком професіоналізму вчителів у системі післядипломної
освіти (Жорова І.Я., доктор педагогічних наук, доцент).
5. Формування наукової картини світу школярів у ХХ столітті
(Кузьменко В.В., доктор педагогічних наук, професор).
6. Новітні тенденції в українській риториці (Сагач Г.М., доктор педагогічних
наук, професор).
7. Трудова підготовка дівчат в історії вітчизняної школи (Слюсаренко Н.В.,
доктор педагогічних наук, професор).
8. Теоретичні засади методичної підготовки вчителя фізики (Шарко В.Д.,
доктор педагогічних наук, професор).
9. Інноваційні підходи до державного управління в сучасних суспільноекономічних умовах (Лопушинський І.П., доктор наук з державного
управління, професор).
10.Організаційно-педагогічні умови вдосконалення навчального процесу в
системі післядипломної освіти (Зубко А.М., кандидат педагогічних наук,
професор).
11.Удосконалення комплексів дидактичного забезпечення трудової підготовки
учнів ЗНЗ (Вишневський В.П., кандидат педагогічних наук, доцент),
12.Розвиток творчого потенціалу молодших школярів (Воронюк І.В., кандидат
психологічних наук, доцент).
13.Формування готовності вчителів у післядипломній освіті до позакласної
виховної роботи зі старшокласниками (Воскова І.В., кандидат педагогічних
наук).
14.Психолого-педагогічні засади формування мовленнєвих умінь і навичок
вчителів (Вострікова В.В., кандидат педагогічних наук, доцент).
15.Упровадження міжкультурної освіти в загальноосвітні навчальні заклади
(Гончаренко Л.А., кандидат педагогічних наук, доцент).
16.Особливості викладання математики на академічному та стандартному
рівнях профільного навчання (Зоріна І.А., кандидат фізико-математичних
наук, доцент).
17.Особливості розвитку пізніх постмодерних текстів у російській літературі
ХХ-ХХІ ст. (Комінарець Т.В., кандидат філологічних наук, доцент).
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18.Формування суспільного ідеалу в умовах полікультурного освітньовиховного простору (Корецька Л.О., кандидат педагогічних наук).
19.Проектування науково-дослідницької діяльності у навчанні математики на
сучасному етапі (Котова О.В., кандидат фізико-математичних наук).
20.Соціально-економічні
аспекти
модернізації
сучасної
освіти
(Кохановська О.В., кандидат педагогічних наук).
21.Шляхи нарощення людського капіталу як чинник модернізації
(Кузьменко Ю.В., кандидат педагогічних наук, доцент).
22.Медіаосвітня функція сучасного виховного процесу в загальноосвітньому
навчальному закладі (Кузьміч Т.О., кандидат педагогічних наук).
23.Науково-методичне забезпечення використання регіонального заповідного
фонду в контексті екологічної освіти (Литвиненко О.І., кандидат
біологічних наук, доцент).
24.Особистісно орієнтований підхід до фізичного виховання дітей та молоді
(Моїсеєв С.О., кандидат педагогічних наук, доцент).
25.Формування успішної управлінської діяльності керівника сучасного
навчального закладу (Назаренко Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент).
26.Впровадження хмарних технологій в навчально-виховний процес
(Назаренко В.С., кандидат педагогічних наук).
27.Післядипломна педагогічна освіта у Франції в контексті українських реалій
(Несін Ю.М., кандидат педагогічних наук).
28.Моніторинг емоційної налаштованості учня до участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні (Одайник С.Ф., кандидат педагогічних наук,
доцент).
29.Проблема управління процесом соціалізації
учнівської молоді
(Панагушина О.Є., кандидат педагогічних наук, доцент).
30.Інформаційне забезпечення управління в загальноосвітньому навчальному
закладі (Петров В.Ф., кандидат педагогічних наук, доцент).
31.Теоретико-методичні засади професійного розвитку вчителів у
післядипломній освіті (Примакова В.В., кандидат педагогічних наук,
доцент).
32.Розвиток дослідницьких умінь учителіа початкової школи у системі
післядипломної педагогічної освіти (Раєвська І.М., кандидат педагогічних
наук).
33.Теоретичні підвалини вивчення проблем модернізації (Савенок Л.А.,
кандидат історичних наук, доцент).
34.Дистанційне навчання як шлях доступності та безперервності
післядипломної педагогічної освіти (Самойленко О.М., кандидат
педагогічних наук, доцент).
35.Робота з обдарованими дітьми (Слободенюк Л.І., кандидат психологічних
наук, доцент).
36.Підготовка вчителів початкових класів у післядипломній освіті до
громадянського виховання учнів у позаурочній діяльності (Стребна О.В.,
кандидат педагогічних наук, доцент).
34

37.Професійно-педагогічна підготовка до превентивного виховання дітей і
молоді (Туркот Т.І., кандидат педагогічних наук, доцент).
38.Розвиток творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної
педагогічної освіти (Устинова Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент).
39.Створення системи забезпечення економічної соціалізації учнів у
загальноосвітніх
навчальних
закладах
(Філончук З.В.,
кандидат
педагогічних наук, доцент).
40.Основні теорії і практики компаративного аналізу художнього твору
(Худенко О.М., кандидат педагогічних наук).
41.Модернізація аграрного сектору України кінця ІХХ-ХХ ст. (Цибуленко Г.В.,
кандидат історичних наук, доцент).
42.Теорія і практика деонтологічної підготовки молодих учителів в системі
післядипломної освіти (Чумак Л.В., кандидат педагогічних наук).
43.Формування комунікативних умінь учнів на уроках фізики у допрофільних
класах (Шолохова Н.С., кандидат педагогічних наук).
44.Підготовка педагогів до використання інноваційних педагогічних
технологій
у
процесі
профільного
навчання
старшокласників
(Шиманович І.О., кандидат педагогічних наук).
45.Дослідження проблеми природокористування в шкільному курсі «Екологія»
(Щербіна Т.І., кандидат біологічних наук, доцент).
46.Навчально-методичне забезпечення диференційованого навчання з хімії у
школі (Юзбашева Г.С., кандидат педагогічних наук, доцент).
Наукові дослідження докторантів кафедри педагогіки, менеджменту освіти й
інноваційної діяльності:
1. Розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні
(1948-2012 роки) (Примакова В.В.).
Наукові дослідження аспірантів кафедри педагогіки, менеджменту освіти й
інноваційної діяльності:
1. Національне виховання учнівської молоді в творчій спадщині М.Куліша
(1898-1942 рр.) (Фокіна Т. Ю.).
2. Підготовка вчителів у післядипломній освіті до реалізації проектнотехнологічного підходу в трудовій підготовці школярів (Гаврилюк Г.М.).
3. Педагогічні умови реалізації андрагогічного підходу у професійній
підготовці робітників морського транспорту (Черненко Н.І.).
4. Організаційно-педагогічні засади фізичної підготовки молодших
школярів (1947-1991 рр.) (Чижик Т.Г.).
5. Розвиток методик вивчення іспанської мови у вищих педагогічних
навчальних закладах України в 1962-2014 рр. (Бажанова В.В.).
6. Розвиток інформаційно-освітнього середовища у вищих морських
навчальних закладах України (1944-2012 рр.) (Солодовник А.О.).
7. Виховання здорового способу життя у дітей в дошкільних навчальних
закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
(Горобець І.А.).
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8. Розвиток ідей гуманізації дошкільної освіти у вітчизняній педагогічній
думці (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (Кисла Н.В.).
9. Розвиток комунікативної підготовки школярів у вітчизняній педагогічній
думці (1962-1991 рр.) (Щетина Т.П.).
10.Просвітницько-педагогічна діяльність духовної і світської інтелігенції на
півдні
України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)
(Надєждіна І.М.).
11.Формування мовної картини світу старшокласників загальноосвітніх шкіл
в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (Ткаченко В.І.).
12.Становлення та розвиток краєзнавчої освіти в Україні у ХХ столітті
(Горова І.М.).
13.Розвиток дошкільної освіти на Півдні України (друга половина ХХ –
початок ХХІ століття) (Добровольська Л.В.).
14.Розвиток початкової природничої освіти в Україні (друга половина ХІХ –
перша половина ХХ століття) (Дронова Н.В.).
15.Розвиток іншомовної комунікативної компетенції фахівців морської
галузі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (Золотовська В.С.).
16.Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової освіти в Грузії
(Остапенко Л.В.).
17.Розвиток початкової освіти у вітчизняній педагогічній теорії і практиці
(1920-1958 рр.) (Шугай Я.М.)
Наукові дослідження здобувачів кафедри педагогіки, менеджменту освіти й
інноваційної діяльності:
1. Формування готовності майбутнього соціального працівника до роботи з
молодіжними громадськими організаціями (Криницький Є.А.).
2. Формування почуття патріотизму дітей у дошкільних навчальних
закладах України (Мусієнко В.С.).
3. Формування
художньо-естетичної
компетентності
майбутніх
культурологів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
(Чернова О.В.).
4. Розвиток нижчої професійної освіти на Півдні України у ІІ Половині
ХІХ- початку ХХ століття (Гончар М.В.).
5. Розвиток професійно-технічної освіти на Півдні України (1958-1998 рр)
(Данилова О.І.).
6. Формування пізнавальних потреб старшокласників у процесі навчання
природничих дисциплін з використанням проектних технологій
(Лисицький В.М.).
7. Формування професійно-комунікативної компетентності курсантів вищих
морських навчальних закладів у фаховій підготовці (Роменський О.В.).
8. Формування предметної компетентності в учнів старшої школи у процесі
вивчення предметів фізико-математичного циклу (Сафонова І.Я.).
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9. Формування
художньо-естетичної
компетентності
культурологів засобами інформаційно-комунікаційних
(Чернова О.В.).

майбутніх
технологій

4.4. Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах,
семінарах, форумах тощо регіонального рівня
У 2015 році науково-педагогічними та педагогічними працівниками
академії було організовано та здійснено науково-методичний супровід 2
регіональних науково-практичних конференцій, 1 обласних педагогічних
читань, 1 краєзнавчих читань; 7 авторських науково-практичних семінарів 10
обласних організаційно-методичних семінари; 8 обласних постійно діючих
семінарів; 63 обласних науково-практичних семінарів; 8 міжрайонних і
районних науково-практичних семінарів. Всього заходами було охоплено
8754 педагогів.
У 2015 році на базі КВНЗ «Хероснська академія неперервної освіти
організовано і проведено 2 регіональних науково-практичних конференцій та 2
педагогічних та краєзнавчих читань, 9 круглих столів:
1. Обласна науково-практична конференція «Розвиток фахової майстерності
педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів і вчителів
початкових класів у системі післядипломної освіти: реалії та перспективи»
(23 брезня 2015 року).
2. Обласна науково-практична конференція «Володимир Великий – творець
середньовічної європейської держави-України» (13 жовтня 2015 року).
3. V Обласні краєзнавчі читання «Й. К. Пачоський – видатний дослідник
Таврійського краю (до 150-річчя від дня народження)» (27 січня 2015 року).
4. Обласні педагогічні читання «Соціальна педагогіка Фрідріха Дістервега і
сучасна освіта (225 років від дня народження) (1 грудня 2015 року).
5. Обласний круглий стіл «Психолого-педагогічні ідеї О.В. Запорожця» (до
110 річниці з дня народження) (16 грудня 2015 року).
6. Круглий стіл з теми «Здоров'язбережувальний компонент соціалізуючого
простору» (червень 2015 року).
7. Регіональний круглий стіл «Патріотичне виховання учнівської молоді:
проблеми, здобутки, перспективи» (26 травня 2015 року).
8. Регіональний круглий стіл «Застосування нових форм і напрямів військовопатріотичного виховання учнівської молоді» 28 жовтня 2015 року.
9. Круглий стіл «До 25 річниці Революції на граніті» (17 жовтня 2015 року).
10.Круглий стіл «До 150 річниці з дня народження митрополита Андрея
Шептицького» (23 листопада 2015 року).
11.Круглий стіл «До дня вшанування жертв голодоморів».
12.Круглий стіл до відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв
Голокосту(27 січня 2015 року).
13.Круглий стіл до відзначення Міжнародного дня толерантності (17 листопада
2015 року).
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14.Регіональні виставки національно-патріотичного спрямування «З Україною
в серці!» та «12 історій із життя переселенців» (16 квітня 2015 року).
15.Педагогічна виставка науково-методичних видань «В.О. Сухомлинський –
видатний педагог» (вересень, жовтень 2015року).
16.Педагогічна виставка «Інноваційний вимір розвитку природничоматематичної та технологічної освіти» (29-30 жовтня 2015 року).
17.Виставка до Міжнародного дня прав людини (7-11 грудня 2015 року).
Протягом 2015 року було проведено такі науково-практичні
семінари, майстер-класи, тренінги:
Науково-методичний відділ управління навчальними закладами та
координації діяльності районних (міських) методичних установ:
1. Науково-практичний семінар «Керівник школи як суб`єкт управління
стратегічним розвитком навчального закладу».
2. Науково-практичний семінар «Забезпечення мережевої взаємодії
суб`єктів післядипломної педагогічної освіти».
3. Науково-практичний семінар «Засоби методичної роботи щодо
формування креативної складової професійної моделі сучасного педагога
і керівника».
4. Науково-практичний семінар «Напрями підвищення якості освіти на
інноваційній основі».
5. Науково-практичний семінар «Сучасні підходи до формування
контингенту педагогічних працівників щодо підвищення кваліфікації».
6. Науково-практичний семінар «Інноваційні підходи до викладання
предметів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації».
7. Спецкурс «Управління інноваційними змінами».
8. Спецкурс «Соціальне проектування»

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Науково-методичний відділ інноваційної діяльності:
Науково-практичний семінар «Національно-патріотичне виховання учнів
загальноосвітньої школи засобами бібліотечної роботи»
Науково-практичний семінар «Інноваційна діяльність у системі навчання,
виховання й управління»
Науково-практичний семінар «Інноваційна діяльність освітньої мережі
району щодо упровадження здоров’язберігаючих технологій в сучасний
соціально-освітній простір».
Науково-практичний семінар «Удосконалення організаційних засад
проведення Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, турнірів,
конкурсу-захисту МАН».
Майстер-клас «Можливості STEM – освіти при вивченні іноземних мов».
Майстер-клас «Шкільна бібліотека – інформаційний і культурно
просвітницький центр навчального закладу».
Майстер-клас «Розвиток дослідницьких якостей учнів засобами
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бібліотечної роботи»
Науково-методичний відділ практичної психології та соціальної роботи:
1. Науково-практичний семінар «Розлади спектру аутизму в дітей».
2. Науково-практичний семінар «Організація інклюзивного навчання дітей з
особливими освітніми потребами в умовах ЗНЗ».
3. Науково-практичний семінар «Організація інклюзивного навчання дітей з
особливими освітніми потребами в умовах ЗНЗ».
4. Науково-практичний семінар «Виховання емоційної культури і
конструктивної поведінки особистості».
5. Науково-практичний семінар «Впровадження у практику діяльності
алгоритмів взаємодії працівників психологічної служби системи освіти та
працівників інших органів і служб у справах дітей».
6. Науково-практичний семінар «Прогнозування та профілактика
соціальних ризиків у соціально-педагогічному оточенні вихованців,
учнів, студентів».
7. Науково-практичний семінар«Теоретико-практичні засади організації
інклюзивної освіти в навчальному закладі»
8. Навчальний семінар «Надання психологічної допомоги дорослим та дітям
в ситуації соціально-політичної кризи».
9. Навчально-методичний семінар «Психолого-педагогічний супровід
дитини від 3-х років з синдромом Дауна в умовах дитячого закладу».
10.Тренінг «Попередження насильства стосовно дітей».
Науково-методичний відділ виховання:
1. Науково-практичний семінар «Розвиток художньо-практичних умінь
учителів художньої культури».
2. Науково-практичний семінар «Мистецька терапія як новий напрям
професійної діяльності вчителів музичного, образотворчого мистецтва та
художньої культури».
3. Науково-практичний семінар «Національно-патріотичне виховання дітей
і молоді в позашкільних закладах».
4. Науково-практичний семінар «Реалізація міжнародного проекту
морального виховання учнів «Родинна твердиня» в ЗНЗ»
5. Майстер-клас «Застосування інноваційних вихованих технологій з
учнями в позаурочний час у школах та позашкільних закладах».
6. Майстер-клас «Нетрадиційні техніки в роботі з папером: айріс-фолдінг,
паперовий тунель».
7. Майстер-клас «Вивчення законів перспективи на уроках образотворчого
мистецтва».
8. Майстер-клас «Методика комплексного музично-співочого виховання за
системою Д.Огороднова».
9. Майстер-клас «Творчість як необхідна умова професійної майстерності
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педагога».
10.Майстер-клас «Формування загальнолюдських моральних цінностей
засобами мистецтва».
11.Майстер-клас «Вокально-хорові навички як дієвий засіб музичного
виховання».
12.Майстер-клас «Ігрові технології на уроках музичного мистецтва».
13.Майстер-клас «Основи музичного виховання та методика викладання
музичного мистецтва в загальноосвітньому навчальному закладі».
14.Майстер-клас «Аплікація як дієвий компонент арт-терапії».
15.Майстер-клас «Кольоротерапія — один із напрямів здоров’язберігаючих
технології».
16.Майстер-клас «Лялькотерапія — мистецтво самовираження та
самосцілення».
17.Майстер-клас «Педагогічне керівництво самостійними заняттями
школярів».
18.Спецкурс «Особистісно орієнтований підхід до фізичного виховання
школярів»
19.Спецкурс «Надання екстреної медичної допомоги потерпілим».
20.Спецкурс «Медичний супровід фізичного виховання учнів у ЗНЗ»
Науково-методичний відділ дошкільної, початкової освіти і розвитку дитини:
1. Науково-практичний семінар «Особливості викладання навчального
предмета «Природознавство» у початковій школі»(заст. гол. ред.
видавничого дому «Освіта» І.В.Красунська).
2. Науково-практичний семінар «Формування в учнів навичок здорового
способу життя у системі роботи школи І ступеня».
3. Науково-практичний семінар «Упровадження Базового компоненту
дошкільної освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти в
практику роботи навчальних закладів області».
4. Науково-практичний семінар «Методика викладання навчального курсу
«Інформатика» у початковій школі».
5. Науково-практичний семінар «Тематика здорового харчування у змісті
освіти початкової школи: молоко та молочні продукти».
6. Науково-практичний семінар «20 років «Крок за кроком»: успіхи,
можливості, перспективи».
7. Науково-практичний семінар «Формування ключових і предметних
компетентностей учнів 4 класу початкової школи».
8. Науково-практичний семінар «Патріотичне виховання дітей дошкільного
віку».
9. Науково-практичний семінар «Компетентнісний підхід до реалізації
змісту математичної освіти молодших школярів» (Г.П.Лишенко, канд.
пед. наук, доцент, зав. кафедри педагогіки і методик викладання
дисциплін природничо-гуманітарниго циклу Київського ун-ту ім..
Б.Грінченка);
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10. Науково-практичний семінар «Особливості викладання навчального
предмета «Природознавство» у початковій школі» (заст. гол. ред.
видавничого дому «Освіта» І.В.Красуцька)
Науково-методичний відділ суспільствознавчих і гуманітарних дисциплін:
1. Науково-практичний
семінар
«Організаційно-методичні
аспекти
проведення державної підсумкової атестації з української мови (переказ)
в 11 класі».
2. Науково-практичний семінар «Реалізація змістових ліній нового
Державного стандарту базової і повної середньої освіти на уроках
української мови і літератури».
3. Науково-практичний семінар «Мультимедійні технології навчання на
уроках світової літератури як засіб формування інформаційної культури
педагога й учнів».
4. Науково-практичний семінар «Розвиток особистості учня як суб’єкта
активної читацької діяльності».
5. Науково-практичний семінар «Нові імена в шкільному курсі зарубіжної
літератури (за програмою 5-9 кл.)».
6. Науково-практичний семінар «Розвиток когнітивних навичок учнів на
уроках російської мови і зарубіжної літератури».
7. Міжрайонний науково-практичний семінар «Види аналізу художнього
тексту на уроках світової літератури».
8. Науково-практичний семінар «Методологічні та методичні засади
вивчення культурних взаємовпливів в історії Європи і України».
9. Науково-практичний семінар «Можливості використання методу усної
історії у викладанні новітньої історії в загальноосвітній школі».
10.Тренінг «Гендерні аспекти викладання прав людини».
11.Тренінг «Історія прав людини» (науково-методичний супровід реалізації
проекту «Мої права-моя гідність».
12.Тренінг «Підготовка консультантів-методистів з метою підтримки
вчителів у процесі впровадження у школах публікації «Уроки з
підприємницьким тлом»
13.Майстер-клас «Фонові знання на уроках позакласного читання».
14.Майстер-клас «Компаративний аналіз художніх творів на уроках світової
літератури».
15. Майстер-клас «Формування комунікативних умінь та навичок учнів на
уроках російської мови».
16.Майстер-клас «Основні принципи аналізу художнього тексту».
17.Майстер-клас «Використання ІКТ при роботі з обдарованими дітьми».
18. Майстер-клас «Особливості створення учительських блогів».
19.Майстер-клас «Викладання історії без підручника».
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Науково-методичний відділ природничо-математичних та технологічних
дисциплін:
1. Науково-практичний семінар «Історизм як засіб формування
національного самоусвідомлення учнів у процесі вивчення шкільного
курсу фізики»;
2. Науково-практичний семінар «Система астрономічних задач для розвитку
продуктивного мислення учнів»;
3. Науково-практичний семінар «Теоретичні аспекти використання
електронних підручників на уроках фізики»;
4. Науково-практичний семінар «Проектування навчального процесу в
контексті компетентнісного виміру якості природничо-математичної
освіти (автор – Шарко В.Д., доктор педагогічних наук, професор)»;
5. Міжрайонний науково-практичний семінар «Використання навчальних
технологій у старшій профільній школі».
6. Науково-практичний
семінар
«Результативність
використання
роздаткового матеріалу з елементами діалогового навчання на уроках
хімії».
7. Науково-практичний семінар «Екологічна стежка як сучасна форма
екологічного навчання і виховання».
8. Науково-практичний семінар «Регіональні особливості формування
природничо-наукової компетентності учнів на уроках біології: досвід і
перспективи».
9. Науково-практичний семінар «Основи антропогенезу: нова наукова
інформація».
10.Міжрайонний
науково-практичний семінар «Шляхи реалізації
інноваційного змісту освітньої галузі «Технології».
11.Науково-практичний семінар «Шляхи удосконалення викладання
технологічної освіти в Херсонській області».
12.Науково-практичний семінар «Підвищення ефективності уроку
математики засобами інформаційно-комунікаційних технологій».
13. Науково-практичний семінар «Професійний саморозвиток вчителів
математики в освітньому інтернет просторі».
14.Науково-практичний семінар «Особливості організації роботи з
обдарованими дітьми в ході підготовки до олімпіади з математики».
15.Науково-практичний семінар «Дистанційне навчання – нові інформаційні
можливості української освіти»;
16. Науково-практичний семінар «Реалізація загальних завдань шкільної
математичної освіти в процесі діяльності молодого вчителя»;
17.Міжрайонний науково-практичний семінар «Система науково-методичної
роботи з вчителями математики щодо поліпшення якості математичної
освіти»
18.Науково-практичний семінар «Міждисциплінарне вивчення педагогічних
умов економічної соціалізації учнівської молоді»;
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19.Міжрайонний семінар «Роль курсів за вибором у формуванні фінансової
культури учнів ЗНЗ» .
20.Науково-практичний семінар «Проблеми формування фінансової
культури учнів у сучасній школі».
21.Міжрайонний науково-практичний семінар «Методика формування
«підприємницького тла» уроку географії».
22.Майстер-клас «Система роботи вчителя при підготовці учнів до хімічних
олімпіад».
23.Майстер-клас «Розвиток особистості засобами ІКТ на уроках хімії в 10-11
класах».
24.Майстер-клас «Віртуальна навчальна лабораторія вчителя хімії
загальноосвітніх закладів».
25.Майстер-клас «Формування і розвиток практичних умінь учнів базової
школи».
26.Майстер-клас
«Техніко-технологічне
наповнення
мотиваційного
компоненту навчального процесу з фізики».
27.Майстер-клас «Використання елементів астрономії при вивчені фізики».
28.Майстер-клас «Розв’язування нестандартних задач як один із засобів
розвитку математичних здібностей учнів».
29.Майстер-клас «Орігамі як засіб активізації діяльності учнів під час
вивчення геометричного матеріалу».
30.Майстер-клас «Реалізація в шкільному курсі математики понять
алгебраїчний та геометричний фрактал».
31.Майстер-клас «Застосування проблемно-символічного конструктора на
уроках географії»
Науково-методичний відділ інформаційних технологій та дистанційного
навчання
1. Вебінар «Хмарні технології в освіті».
2. Вебінар «Використання плагінів для електронних таблиць».
3. Вебінар «3D журнал замість презентації, як ефективний засіб мотивації
учнів до навчання».
4. Науково-практичний семінар «Створення і використання інтерактивних
навчальних матеріалів».
5. Науково-практичний семінар «Створення і використання інтерактивних
навчальних матеріалів в умовах навчально-виховного процесу в ЗНЗ».
6. Майстер-клас «Електронне хмарне портфоліо».
7. Тренінги з використання хмарних технологій.
У 2015 році також проведено обласний фестиваль «Простір щасливого
дитинства», у якому брали участь представники 17 районів Херсонської області
та міст Гола Пристань, Каховка, Нова Каховка, Херсон. На фестиваль було
представлено
92 відеоролики
за такими
номінаціями: «Молодь в
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інформаційному просторі»,
«Молодь зберігає пам'ять», «Молодь навчається милосердю», «Молодь
загартовує дух та тіло», «Молодь вміє мріяти і діяти», «Молодь примножує
народні традиції та звичаї», «Молодь дбає про навколишнє середовище»,
«Молодь в інформаційному просторі».
За результатми фестивалю видано збірку для освітян.
4.5. Експертно-аналітична діяльність
Підготовка зауважень та пропозицій до проектів нормативно-правових
актів
До проектів Законів України «Про освіту», «Про післядипломну освіту»
тощо. Направлені відповідні пропозиції та зауваження до Комітету Верховної
ради України з питань освіти і науки.
Підготовка пропозицій до проекту Закону України про відновлення
фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів щодо
включення санаторіїв-профілакторіїв закладів післядипломної освіти (передані
Комітету з освіти і науки Верховної Ради України).
Апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм,
електронних та технічних засобів навчання.
Співробітниками лабораторії початкового навчання спільно з працівниками
кафедри проведено експертизу 13 підручників для учнів 4 класу, а саме: 5
підручників «Основи здоров’я» (Т.М.Клюєва), 4 підручника «Українська мова»
для шкіл з російською мовою навчання (О.В.Стребна), 3 підручника «Я у світі»
(Т.І.Туркот). А також організовано апробацію 5 підручників для учнів 3 класу
початкової школи, а саме:
1. «Трудове навчання» (автори: І.М.Веремійчик, В.П.Тименко) для
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
2. «Трудове навчання» (автори: В.К.Сидоренко, Н.В.Котелянець) для
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
3. «Русский язык» (автори: І.М.Лапшина, Н.М.Зорька) для загальноосвітніх
навчальних закладів з навчанням українською мовою;
4. «Русский язык» (автори: В.І.Статівка, О.І.Самонова)
для
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
5. «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням
англійської мови» ( автори: М.Є Ростоцька, О.Д.Карп’юк).
Апробація зазначених підручників відбувалась у 25 навчальних закладах
області. З метою якісного організації процесу апробації було проведено
науково-методичний семінар для учасників апробації, на сайті академії
розміщено нормативно-правові та методичні матеріали щодо організації та
здійснення апробації навчальної літератури.
Результати апробації
заслуховувались на засіданні навчально-методичної ради академії.
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Рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації,
збірників, відгуки на автореферати
Протягом 2015 року науково-педагогічні працівники активно долучались
до рецензування наукової, навчальної і науково-методичної літератури,
програм:
1. «Природа – джерело виховання учнів»(В.О.Сухомлинський): Методичні
рекомендації – укл. Стребна О.В. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти». – 2015 – с.84
2. Діагностика професійної діяльності вчителя початкової школи: збірник
діагностичних матеріалів / укл. І.М. Раєвська. – Херсон: КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти». – 2015. – 68с.
3. Розробки конспектів уроків з навчального предмета «Природознавство» для
3 класу / за заг.ред. О.В.Стребної. – Херсон КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти». – 2015 – 292 с.
4. Методична розробка «Розробка композиційних лейтмотивів і стилю
фольклорного танцю у постановці хореографічної картинки «На
херсонському баштані» із застосуванням відображення трудового процесу
українського народу засобами дитячої гри з елементами краєзнавчого
характеру» Тимошенко О.В.
5. Методичні рекомендації з теми «Оптимізація уроків фізичної культури та
гімнастики навчального закладу інноваційного типу засобами використання
нестандартного обладнання», автор Коваленко І.В.
6. Методичні рекомендації «Підготовка майбутніх учителів до виховання учнів
у Польщі: використання польського досвіду в освітньо-виховному просторі
України», автор Янкович І. І.
7. Навчальна програма для студентів ОКР магістр «Вступ до університетських
студій» / Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; укладач: Терентьєва Н.О. – Черкаси:
Видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 58 с.
8. Монографія Васильєвої Світлани «Розвиток професійного статусу вчителя:
теорія та історія».
9. Методичні рекомендації до спецкурсу «Соціалізація дитини в сім’ї» для
студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.010106 Соціальна
педагогіка денної і заочної форм навчання «Соціалізаційний вплив сім’ї на
формування дитини» (автор Дереш В. С.).
10.Навчально-методичний посібник «Освітні технології сучасних навчальних
закладів» (автори О. Янкович, Ю. Беднарек, А. Анджієвська).
11.Монографія «Теорія і практика виховання господарської культури учнів та
дорослих у Західній Україні (друга половина ХІХ – початок 40-х рр. ХХ
ст.)» (автор Білавич Г.В.).
12.Монографія «Теоретичні і методичні основи художньо-графічної підготовки
майбутнього вчителя технологій» (автор Бойчук В.М.).
13.Програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації
«Фінансова грамотність» (автор Філончук З.В.).
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14.Навчальний посібник для студентів спеціальності: 6.010201. Фізичне
виховання*, 6.010202. Спорт «Правові основи організації та управління
фізичною культурою та спортом в Україні» (автор Кан Ю.Б.).
15.Дидактичний комплект для уроків трудового навчання «Творчий проект»
для учнів 5-9 класів (укладачі: Г.М.Гаврилюк, Т.В.Стрижова).
16.Навчальна програма елективного курсу для студентів усіх спеціальностей та
форм навчання «Гендерне виховання студентів з особливими потребами в
інтегрованому освітньому середовищі вищого навчального закладу» (автор
Султанова Н.В.).
17.Навчальна програма для студентів ОКР магістр «Робота з архівними
(історичними) джерелами» (уклад. Терентьєва Н.О.).
18.Учитель одаренных детей: / А.И. Еремкин. Белгород: ИД «Белгород» НИУ
«БелГу», 2015. – 272с.
19.Монографія «Розвиток навчально-пізнавальної компетенції учнів основної
школи в навчанні фізики» (рецензент Шарко В.Д.).
20.Навчально-методичний посібник «Методика викладання фізики вищої
школи», автор Л.С. Недбаєвська.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Рецензування дисертаційних робіт:
Мусієнко В. С. «Формування почуття патріотизму в дітей у дошкільних
навчальних закладах (1930-1991 р.р.)» : дисертаційне дослідження на
здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
Васильєва О.В. «Формування комунікативної компетентності молодших
школярів засобами міжпредметних зв’язків» : дисертаційне дослідження на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Жорова І.Я. «Розвиток професіоналізму вчителів природничих дисциплін у
системі післядипломної освіти України (1940-і рр. ХХ - початок ХХІ ст.)» :
дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія
педагогіки.
Бабишена М.І. «Формування професійно значущих якостей майбутніх
суднових офіцерів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін»:
дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти.
Данилова О.І. «Розвиток професійно-технічної освіти на Півдні України
(1958-1998 рр.)» : дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка
та історія педагогіки.
Черненко Н.І. «Педагогічні умови реалізації андрагогічного підходу у
професійній підготовці робітників морського транспорту» : дисертаційне
дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі
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спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
7. Криницький Є.А. «Формування готовності майбутніх соціальних
працівників до роботи з молодіжними громадськими організаціями» :
дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти.
8. Шишкіна Г.О. Теоретичні і методичні засади інтеграції змісту дисциплін
природничо-математичного і професійного циклів підготовки майбутніх
учителів технологій : дисертаційне дослідження на здобуття наукового
ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти.
9. Цоколенко О.А.Формування професійної компетентності майбутніх
вчителів фізики в процесі навчальної практики: дисертаційне дослідження
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
10.Панченко Т.В. Формування предметної компетентності з астрономії у
старшокласників з використанням системи засобів наочності: дисертаційне
дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі
спеціальності 13.00.02 – теорія та методика вивчення (фізики).
11.Сафонова І.Я. Формування предметної компетентності в учнів старшої
школи у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу:
дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання.
12.Гаврилюк Г.М. Підготовка вчителів у післядипломній освіті до реалізації
проектно-технологічного підходу в трудовому навчанні учнів: дисертаційне
дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі
спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
13.Гончар М.В. Розвиток нижчої професійної освіти на Півдні України у ІІ
половині ХІХ – початку ХХ століття : дисертаційне дослідження на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
14.Фролова О.О. Формування соціокультурної компетенції майбутніх
судноводіїв у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін:
дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти.
15.
Опонування дисертаційних робіт:
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
1. Шеремет О.В. «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до
орфоепічної роботи в умовах трилінгвального навчального середовища»), .
2. Смолінська О.Є. «Теоретико-методологічні засади організації культурноосвітнього простору педагогічних університетів України» за спеціальністю
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
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3. Опалюк Т.Л. «Дидактичні умови реалізації адаптивної функції навчання
студентів у процесі професійної підготовки вчителя» за спеціальністю
13.00.09 – теорія навчання.
4. Абжалова Р.Р. «Розвиток знань старшокласників про хімічні елементи на
факультативних заняттях між предметного спрямування» за спеціальністю
13.00.02 – теорія та методика вивчення (хімії).
Відгуки на автореферати:
1. Кравченко Т.П. «Формування у старших підлітків ціннісного ставлення до
власного здоров’я у процесі туристсько-краєзнавчої роботи», поданого на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності
13.00.07 – теорія і методика виховання.
2. Шуляр В.І. «Теоретико-методологічні засади сучасного уроку української
літератури в основній і старшій школі», поданого на здобуття наукового
ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та
методика вивчення (української літератури).
3. Шугала Н.А. «Науково-педагогічна спадщина Ніколая Фредеріка Северина
Грундтвіга в контексті розвитку освіти Данії» поданого на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності за
спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
4. Коновальчук І.І. «Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у
загальноосвітніх навчальних закладах», зі спеціальності 13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки.
5. Рябовол Л.Т. «Система навчання правознавства учнів основної і старшої
школи» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання.
6. Цідило І.М. «Теорія і методика підготовки майбутніх інженерів-педагогів до
застосування інтелектуальних технологій у професійній діяльності» зі
спеціальностей: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.10 –
інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
7. Пономарьова В.В. «Формування професійних інтересів учнів вищих
професійно-технічних навчальних закладів поліграфічної галузі в процесі
виробничої практики», зі спеціальності 13.00.04 − теорія та методика
професійної освіти.
8. Бурова Е.В. «Організація взаємодії «вищий педагогічний навчальний заклад
– загальноосвітня школа» в освітньому просторі України другої половини
ХХ століття», зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія
педагогіки.
9. Головацька Ю.Б. «Система магістерської підготовки перекладачів в
університетах Канади», зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти.
10.Терлецька Л.П. «Формування пізнавальної активності учнів у навчальній
діяльності загальноосвітніх шкіл України (друга половина ХХ – початок
ХХІ ст.)», зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія
педагогіки.
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11.Балабуст Н.Ю. «Підготовка педагогічних кадрів для шкільної освіти в
Подільській губернії (1864-1917 рр.)», зі спеціальності 13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки.
12.Бойко Я.А. «Формування екологічної культури учнів старших класів у
сучасній середній школі США», зі спеціальності 13.00.07 – теорія і
методика виховання.
13.Калашнік Н.В. «Формування міжкультурної комунікативної компетентності
в іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах України», зі
спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.
14.Гапонова О.Ю. «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності
учителів початкової школи в системі післядипломної освіти», зі
спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
15.Сушенцев А.О. «Професійне вдосконалення виробничого персоналу
машинобудівної галузі у США», зі спеціальності 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти.
16.Гавриленко І.І. «Організаційно-педагогічні засади управлінської діяльності
А. С. Макаренка в Трудовій колонії ім. М. Горького» за спеціальністю
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
17.Гук С.В. «Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації в
університетах Великої Британії» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти.
18.Проц М.О. «Теорія і практика розвитку авторської школи в Україні (друга
половина ХХ – початок ХХІ ст.)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки.
19.Бигар Л.І. «Становлення та розвиток лікувального напряму в фізичному
вихованні студентів вищих навчальних закладів України (друга половина
ХХ – початок ХХІ століття)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки.
20.Кобзар В.М. «Формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх
технологів у коледжах аграрного профілю» за спеціальністю 13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти.
21.Бивалькевич Л.М. «Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до розвитку
технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів» за
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
22.Калашнікова Л.Ю. «Формування соціальної позиції студентів у навчальновиховному середовищі педагогічного університету» за спеціальністю
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти..
23.Мартинюк О.С. «Теоретико-методичні засади виконання комп’ютерноорієнтованого фізичного експерименту в процесі навчання майбутніх
учителів фізики» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти.
24.Шишкін Г.О. «Теоретичні і методичні засади інтеграції змісту дисциплін
природничо-математичного і професійного циклів підготовки майбутніх
учителів технологій» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика
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професійної освіти.
25.Благун Н.М. «Методологія соціально-функціонального управління
загальноосвітнім навчальним закладом» за спеціальністю 13.00.06 – теорія і
методика управління освітою.
26.Бургун І.В. «Теоретико-методичні засади розвитку навчально-пізнавальних
компетентностей учнів основної школи» за спеціальністю 13.00.09 – теорія
навчання.
27.Семенишева Р.В. «Формування наукового світогляду старшокласників у
процесі вивчення фізики» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика
вивчення (фізика).
28.Париш Н.М. «Формування екологічної культури у майбутніх інженернопедагогічних фахівців у процесі професійної підготовки» за спеціальністю
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
4.6.Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних
листів, концепцій, положень тощо
Положення:
1. Положення про видавничий відділ
2. Положення про збірник наукових праць «Педагогічний альманах»
3. Положення про науково-методичний збірник «Таврійський вісник освіти»
4. Положення про бюлетень «Педагогічний проспект»
5. Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і
науково-педагогічних працівників академії.
6. Положення про організацію навчального процесу в магістратурі.
7. Положення про організацію дипломного проектування (магістерські роботи)
Інструктивно-методичні листи:
1. Умови та порядок проведення другого (обласного) туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2016.
2. Інструктивно-методичний лист щодо початку нового 2015/2016 навчального
року та ін.
3. Про надання інформації щодо здійснення заходів з організації літніх мовних
таборів; про вебінар щодо організації літніх мовних таборів (за участі
заступників директорів з м. Херсона та Дніпровської ЗОШ Білозерського
району).
4. Про звітність щодо проведення літніх мовних таборів.
5. Про вебінар для вчителів англійської мови щодо залучення їх до онлайн
навчання за програмами Британської Ради в Україні.
6. Про конкурси для вчителів та учнів від видавництва ММ Паблікейшнз.
7. Про залучення вчителів до участі у програмі "Go Global" ("Вчителі
англійської - агенти змін").
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Монографії:
1. Голобородько Я. Ю.
Винниченкіана.
Кіровоградський
портал
/
Я. Ю. Голобородько // Чернецька В. М. Володимир Винниченко: Нотатник
епохи : монографія / В. М. Чернецька. – Кіровоград, 2015. – С. 4-8.
2. Корецька Л. О. Становлення та функціонування соціальних інституцій в
умовах освітньо-виховного простору Півдня України (друга половина ХІХ –
початок ХХ століть) : монографія / Любов Олександрівна Корецька. –
Херсон, 2015. – 232 с.
3. Назаренко В. С. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності
вчителів у системі післядипломної освіти : монографія / Вадим Сергійович
Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. – 207 с.
4. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та актуальні проблеми
сьогодення : колективна монографія / В. В. Кузьменко, Г. М. Сагач,
Н. В. Слюсаренко та ін. ; за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. –
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 253 с.
5. Примакова В. В. Післядипломна освіта вчителів початкових класів в
Україні: ґенеза та перспективи : монографія / В. В. Примакова. – Херсон :
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 318 с.
6. Шарко В. Д. Нові технології в шкільний і вузівській дидактиці у фізиці :
колективна монографія / В. Д. Шарко, І. В. Коробова, Т. Л. Гончаренко ; за
ред. В. Д. Шарко. – Херсон : Вид. ХДУ, 2015. – 300 с.
Підручники та навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і
науки України:
1. Мачача Т. С. Трудове навчання (для дівчат) : підруч. для 7 кл. загальноосвіт.
навчальних закладів / Т. С. Мачача, В. П. Титаренко, Г. М. Гаврилюк. –
Харків : Сиция, 2015. – 225 с.
2. Мачача Т. С. Трудовое обучение (для девочек) : учебн. для 7 кл.
общеобразовательных учебн. завед. с обучением на рус. яз. / Т. С. Мачача,
В. П. Титаренко, Г. М. Гаврилюк. – Харьков : Сиция, 2015. – 225 с.
3. Шарко В. Д. Збірник фізичних задач і завдань екологічного змісту для
основної школи : навчальний посібник / В. Д. Шарко, Н. В. Куриленко. –
Херсон : Видавництво В.С. Вишемирський, 2015. – 48 с.
4. Шарко В. Д. Методика формування екологічної компетентності учнів
основної школи у процесі навчання фізики : навчальний посібник /
В. Д. Шарко, Н. В. Куриленко. – Херсон : Видавництво В.С. Вишемирський,
2015. – 156 с.
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Підручники, навчальні, навчально-методичні посібники та методичні
рекомендації:
1. Веселкова країна дитинства (збірка авторських дитячих казок за творами
В. О. Сухомлинського) / за ред. Т. В. Комінарець, І. М. Раєвської. –
Херсон : Айлант, 2015. – 160 с.
2. Гаврилюк Г. М. Усі уроки трудового навчання. 7 клас. Блок 1. Інваріантна
складова / Г. М. Гаврилюк, В. В. Данілушкін. – Х. : Вид. група «Основа»,
2015. – 238, [2] с. : іл., табл. – (Серія «Усі уроки»).
3. Гаврилюк Г. М. Усі уроки трудового навчання. 7 клас. Блок 2. Інваріантна
складова / Галина Михайлівна Гаврилюк. – Х. : Вид. група «Основа», 2015. –
206, [2] с. : іл., табл. – (Серія «Усі уроки»).
4. Гаврилюк Г. М. Як працювати з комплектом робочих зошитів. Творчий
проект. 5-9 класи : методичні рекомендації / Галина Михайлівна Гаврилюк. –
Х. : Вид. група «Основа», 2015. – 22, [2] с.
5. Духовно-інтелектуальні виміри виховного слова: мистецтво авторської
казкотерапії
(присвячується
45-літтю
відходу
у
Вічність
В. О. Сухомлинського) / уклад. Г. М. Сагач, Т. О. Кузьміч, О. Д. Лозович. –
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 50 с.
6. Єлігулашвілі М. Організація навчання з питань дискримінації. Практичний
посібник / М. Єлігулашвілі, І. Федорович, С. Пономарьов. – К., 2015 – 136 с.
7. З життя творців фізичної науки : навчальний посібник / П. Д. Голуб,
О. В. Овчаров, О. Д. Насонов, Т. І. Туркот, О. А. Коновалов. – Кривий Ріг :
Вид. Р. А. Козлов, 2015. – 298 с.
8. Ігрова діяльність в ДНЗ : творчий проект / за заг. ред. Т. В. Комінарець. –
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 108 с.
9. Інтерактивні методи навчання як засіб формування підприємливості.
Частина 1 / уклад. К. В. Мазаєва, З. В. Філончук. – Х. : Вид. група «Основа»,
2015. – 123 с. – (Б-ка журн. «Біологія»; Вип. 9).
10.Інтерактивні методи навчання як засіб формування підприємливості.
Частина 2 / уклад. К. В. Мазаєва, З. В. Філончук. – Х. : Вид. група «Основа»,
2015. – 124 с. – (Б-ка журн. «Біологія»; Вип. 10).
11.Левандовська О. І. Нові імена в шкільній програмі зарубіжної літератури
(7 клас) : методичні рекомендації / О. І. Левандовська. – Херсон, 2015.
12.Навчально-методичний посібник з курсу «Система соціального захисту в
Україні». Програма курсу / уклад. Л. О. Корецька. – Херсон, 2015. – Вид. 1. –
37 с.
13.Назаренко В. С. Професійний успіх педагога як соціально-педагогічна
проблема : наук.-метод. посібник / В. С. Назаренко, Л. М. Назаренко,
С. Ф. Одайник. – Харків : Вид-во «Основа», 2015. – 207 с.
14.Назаренко В. С. Професійний успіх педагога як соціально-педагогічна
проблема : науково-метод. посібник. Частина І / В. С. Назаренко,
Л. М. Назаренко, С. Ф. Одайник. – Х. : Вид. група «Основа», 2015. – 96 с. –
(Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип. 7).
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15.Назаренко В. С. Професійний успіх педагога як соціально-педагогічна
проблема : науково-метод. посібник. Частина ІІ / В. С. Назаренко,
Л. М. Назаренко, С. Ф. Одайник. – Х. : Вид. група «Основа», 2015. – 80 с. –
(Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип. 8).
16.Превентивне виховання дітей та молоді : навчально-методичний посібник /
уклад. Т. І. Туркот. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2015. – 147 с.
17.«Природа – джерело виховання учнів» (В. О. Сухомлинський) / уклад.
О. В. Стребна. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. – 84 с.
18.Розробки конспектів уроків з навчального предмета «Основи здоров'я» для 3
класу / за заг. ред. Т. М. Клюєвої. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2015. – 160 с.
19.Розробки конспектів уроків з навчального предмета «Природознавство» для
3 класу / за заг. ред. О. В. Стребної. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2015. – 292 с.
20.Сагач Г. М. Божий світ і ми: красномовство у термінах і поняттях / Галина
Михайлівна Сагач. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 300 с.
21.Сагач Г. М. Дивосвіт педагогічного красномовства В. О. Сухомлинського:
мистецтво логокреації (казкотерапії) / Галина Михайлівна Сагач. – Херсон :
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 40 с.
22.Система морального виховання у спадщині В. О. Сухомлинського :
методичні рекомендації / за заг. ред. О. В. Рідкоус. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 52 с.
23.Українська мова. 5 клас. І семестр (за підручником С. Я. Єрмоленко,
В. Т. Сичова) / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич,
М. В. Чаловська / за ред. Є. П. Голобородько. – Х. : Вид. група «Основа»,
2015. – 126, [2] с.
24.Українська мова. 5 клас. ІІ семестр (за підручником С. Я. Єрмоленко,
В. Т. Сичова) / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич,
М. В. Чаловська / за ред. Є. П. Голобородько. – Х. : Вид. група «Основа»,
2015. – 132, [4] с.
25.Українська мова. 6 клас. І семестр (за підручником О. В. Заболотного,
В. В. Заболотного) / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич,
М. В. Чаловська / за ред. Є. П. Голобородько. – Х. : Вид. група «Основа»,
2015. –118, [2] с.
26.Українська мова. 6 клас. ІІ семестр (за підручником О. В. Заболотного,
В. В. Заболотного) / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич,
М. В. Чаловська / за ред. Є. П. Голобородько. – Х. : Вид. група «Основа»,
2015. –132, [4] c.
27.Українська мова. 6 клас. І семестр (за підручником О. П. Глазової) /
Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич, М. В. Чаловська ; за
ред. Є. П. Голобородько. – Х. : Вид. група «Основа», 2015. – 118, [2] с.
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28.Українська мова. 6 клас. ІІ семестр (за підручником О. П. Глазової) /
Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич, М. В. Чаловська ; за
ред. Є. П. Голобородько. – Х. : Вид. група «Основа», 2015. – 132, [4] с.
29.Українська мова. 6 клас. І семестр (за підручником С. Я. Єрмоленко,
В. Т. Сичова,
М. Г. Жук)
/
Л. П. Марецька,
К. Ю. Голобородько,
Т. Г. Окуневич, М. В. Чаловська / за ред. Є. П. Голобородько. – Х. : Вид.
група «Основа», 2015. – 126 с.
30.Українська мова. 6 клас. ІІ семестр (за підручником С. Я. Єрмоленко,
В. Т. Сичової,
М. Г. Жук)
/
Л. П. Марецька,
К. Ю. Голобородько,
Т. Г. Окуневич, М. В. Чаловська ; за ред. Є. П. Голобородько. – Х. : Вид.
група «Основа», 2015. – 136 с.
31.Українська мова. 7 клас. І семестр / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько,
Т. Г. Окуневич,
М. В. Чаловська,
О. П. Данилова ; за
ред.
Є. П. Голобородько. – Х. : Вид. група «Основа», 2015. – 132, [4] с.
32.Усі уроки української мови. 7 клас. ІІ семестр / Є. П. Голобородько,
К. Ю. Голобородько, О. А. Павлик, С. В. Мунтян, І. А. Бондаренко. – Х. :
Вид. група «Основа», 2015. – 237, [3] с.
33.Філончук З. В. Учнівські дослідження з географії материків і океанів : навч.метод. посібник / Зоя Володимирівна Філончук. – Х. : ВГ «Основа», 2015. –
93 [3] с. : іл., табл. – (Серія «Бібліотека журн. «Географія»; Вип. 7).
Програми:
1. «Ave, Skovoroda!» : програма авторського елективного спецкурсу з
медіаосвітнім компонентом для учнів 9 (10,11) класів загальноосвітніх
навчальних закладів / уклад. Г. М. Сагач. Т. О. Кузьміч. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 25 с.
2. Варіативний модуль «Гребля на байдарках і каное» навчальної програми з
фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-11 класи /
авт.-укл. С. О. Моїсеєв, І. В. Бреус. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2015. – 18 с.
3. Навроцька М. М. Розвиток професійного іміджу педагога : програма
спецкурсу / М. М. Навроцька. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2015. – 18 с.
4. Освітянська спадщина В. О. Сухомлинського : програма елективного
спецкурсу з елементами кінопедагогіки для учнів 10 (11) класів
загальноосвітніх навчальних закладів / укладачі: Голобородько Є. П.,
Кузьміч Т. О. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. – 23 с.
5. Педагогіка Серця В. О. Сухомлинського у вимірах ХХІ століття : програма
спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників
загальноосвітніх навчальних закладів / уклад. Г. М. Сагач, Т. О. Кузьміч. –
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 23 с.
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Програма спецкурсу «Іміджева політика навчального закладу» для
слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх
навчальних закладів / укладач Т. О. Кузьміч. – Херсон : КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2015. – 36 с.
7. Программа по русскому языку для 7 класса общеобразовательных учебных
заведений с русским языком обучения / Е. П. Голобородько и др. // Русская
словесность в школах Украины. – 2015. – № 4. – С. 2-5.
8. Становлення та функціонування соціальних інституцій в умовах освітньовиховного простору Півдня України (ІІ половина ХІХ – початок
ХХ століть)». Програма спецкурсу / уклад. Л. О. Корецька. – Херсон,
2015. – Вид. 1. – 19 с.
9. Фінансова грамотність в основній школі. Навчальна програма спецкурсу
для слухачів курсів підвищення кваліфікації / З. В. Філончук [та ін.] //
Географія та економіка в рідній школі. – 2015. – № 11. – С. 4-18.
10. Фінансова грамотність в основній школі. Програма спецкурсу для слухачів
курсів підвищення кваліфікації / З. В. Філончук [та ін.] // Економіка в
школах України. – 2015. – № 11. – С. 4-21.
11. Фінансова грамотність у початковій школі. Навчальна програма спецкурсу
для слухачів курсів підвищення кваліфікації / З. В. Філончук [та ін.] //
Географія та економіка в рідній школі. – 2015. – № 10. – С. 16-30.
12. Фінансова грамотність. Програма спецкурсу для слухачів курсів
підвищення кваліфікації / З. В. Філончук [та ін.] // Географія та економіка в
рідній школі. – 2015. – № 12. – С. 8-20.
13.Фінансова грамотність: програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення
кваліфікації / З. В. Філончук [та ін.] // Економіка в школах України. – 2015. –
№ 9. – С. 52-79.
Робочі зошити:
1. Гаврилюк Г. М. Робочий зошит. Творчий проект. 5-6 класи / Г. М. Гаврилюк,
Т. В. Стрижова. – 4-те вид., перер. – Х. : Вид. група «Основа», 2015. – 16 с. :
іл., табл. – (Серія «Навчаємось проектувати»).
2. Гаврилюк Г. М. Робочий зошит. Творчий проект. 7-8 класи / Г. М. Гаврилюк,
Т. В. Стрижова. – 4-те вид., перер. – Х. : Вид. група «Основа», 2015. – 16 с. :
іл., табл. – (Серія «Навчаємось проектувати»).
3. Гаврилюк Г. М. Робочий зошит. Творчий проект. 9 клас / Г. М. Гаврилюк,
Т. В. Стрижова. – 4-те вид., перер. – Х. : Вид. група «Основа», 2015. –
16 с. : іл., табл. – (Серія «Навчаємось проектувати»).
4. Усі уроки української мови. 7 клас. І семестр / Є.П.Голобородько, К.Ю.
Голобородько, О.А. Павлик, С.В. Мунтян, І.А. Бондаренко. – Х. : Вид. група
«Основа», 2015. –159. [3] с. – ( Серія»Усі уроки»).
6.
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5. Усі уроки української мови. 7 клас. ІІ семестр / Є.П.Голобородько, К.Ю.
Голобородько, О.А. Павлик, С.В. Мунтян, І.А. Бондаренко. – Х. : Вид. група
«Основа», 2015. –237. [3] с. – ( Серія»Усі уроки»).
4.7. Формування інформаційної бази даних
про наукову діяльність академії
Щорічно в академії укладається бібліографічний покажчик, де
представлено перелік публікацій педагогічних та науково-педагогічних
працівників Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської обласної ради. Науковий і науковометодичний доробок колективу поділяється на рубрики за видами: монографії,
навчальні і методичні посібники, методичні рекомендації, програми, статті,
опублікованих у фахових виданнях, збірниках матеріалів конференцій, інші
види публікацій.
В бібліотеці академії та на кафедрах створено каталоги друкованих
праць співробітників, а також представлено безпосередньо видання в оригіналі.
На кафедрі менеджменту освіти створено каталог друкованих і
електронних ресурсів з питань управління методичними службами,
навчальними закладами, скомплектовано «Бібліотеку молодого керівника».
Підготовлено до видання каталог експериментальної діяльності
навчальних закладів Херсонщини у якому сформульовані засадничі аспекти
експериментальної педагогічної діяльності, представлено різні моделі
впровадження кожного з експериментів у навчально-виховний процес,
виокремлено їх позитивні сторони.
V. Науково-методична діяльність
5.1. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи
методиста, школи методистів-кореспондентів, школи молодого керівника,
творчі майстерні, лабораторії
Школа молодого фахвця
У 2015 році при КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
працювало 7 шкіл молодого фахівця, а саме:
1. Для вчителів математики з теми: «Реалізація загальних завдань шкільної
математичної освіти в процесі діяльності молодого вчителя» (18-19.11).
2. Для методистів РМК(ММК), керівників МО, учителів фізики з теми
«Теоретичні аспекти використання електронних підручників на уроках
фізики» (17-18.11).
3. Лабораторією ППД спільно з КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей
ім. Дніпрової Чайки» було організовано та проведено обласну Школу
56

4.

5.
6.

7.

молодого фахівця «Інформаційно-комунікативні технології для шкільної
бібліотеки» для шкільних бібліотекарів (19–23.10).
Для вчителів трудового навчання зі стажем до 3-х років з теми:
«Професійно-фахова адаптація молодих учителів до сучасних змісту і
методики технологічної освіти молоді» (26-28.09).
Для молодих класних керівників з теми: « Основні орієнтири виховання
учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (02-06.02).
Для новопризначених керівників психологічних служб з теми: « Діяльність
районної психологічної служби з питань методичного забезпечення
працівників психологічної служби».
Для вчителів української мови і літератури зі стажем до 3-х років з темси:
«Науково-методичний супровід адаптації молодого фахівця» (12-13.10).

Обласні школи методиста
У 2015 році для методистів РМК (ММК), керівників методичних об’єднань,
методистів-кореспондентів, керівників ЗНЗ проходили заняття у рамках
обласної школи методистів у різних формах, а саме:
1. Практичний семінар для методистів Новокаховського, Білозерського,
Цюрупинського РМК з теми: «Організаційно-педагогічні засади створення
моделі соціалізуючого простору».
2. Науково-практичний семінар для методистів іноземних мов Р(М)МК,
керівників методоб’єднань з теми «Практичні аспекти роботи фахового
вдосконалення вчителів іноземних мов у 2015 році».
3. Вебнарада щодо особливостей організації діяльності методичних служб
області в 2015-2016 н.р. для завідувачів Р(М)МК, директорів ЗНЗ.
4. На базі Білозерського району семінар для методистів РМК (ММК) з
дошкільної освіти з теми «Шляхи вдосконалення сучасної системи
дошкільної освіти й умови забезпечення її якості».
5. На базі Бехтерської ЗОШ Голопристанського району для керівників
районних методичних об’єднань, учителі фізичної культури семінартренінг з теми «Організація методичного супроводу фізкультурнооздоровчої і культурно-масової роботи у ЗНЗ».
6. Науково-практичний семінар для методистів-кореспондентів з теми
«Педагогічна майстерність учителя як чинник сталого розвитку освіти в
Україні».
7. Веб-нарада щодо організації системи виховної роботи у загальноосвітніх і
позашкільних заклалдах для методистів з виховної роботи.
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Школи перспективного педагогічного досвіду
У 2015 році в академії працювало 11 шкіл перспективного
педагогічного досвіду
8. Використання елементів медіа освіти у навчанні російської мови і
літератури
9. Розв’язування нестандартних задач як один із засобів розвитку
математичних здібностей учнів
10.Система роботи вчителя хімії з обдарованими учнями загальноосвітніх
закладів
11.Рефлексивне управління активним навчанням на уроках географії
12.Формування умінь і навичок самостійної роботи учнів засобами
алгоритмізації навчальних дій
13.Автоматизація вживання лексичних одиниць в усному і писемному
мовленні
14. Розвиток творчого потенціалу учнів засобами ІКТ на уроках французької
мови
15.Організаційно-педагогічні засади формування освітнього округу в сільській
місцевості Державна атестація навчальних закладів: сучасний аспект
16.Грантова підтримка навчального закладу
17.Організація рефлексивної діяльності учнів на уроках фізичної культури
Виявлення, вивчення, узагальнення і впровадження ППД
Ефективне застосування в освіті перспективного педагогічного досвіду
передбачає планомірне проведення широкого кола заходів щодо його
виявлення, вивчення, узагальнення і впровадження, у якому за умови
забезпечення чіткої координації беруть участь заклади освіти області, районні
(міські) управління (відділи) освіти, академія.
За звітний період
видано анотований каталог передового
педагогічного досвіду, у якому розміщені адреси досвіду кращих освітян
Херсонщини, який узагальнений, схвалений та рекомендований до
впровадження районними (міськими) методичними радами, НМЦ, відділами
(управліннями) освіти, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
Анотований каталог вміщує – 234 адреси освітян Херсонщини з усіх освітніх
галузей.
Процес виявлення, вивчення, узагальнення та поширення
перспективного педагогічного досвіду на обласному рівні складає орієнтовно
два роки і включає чотири етапи: інформаційно-мотиваційний, підготовчий,
основний, заключний. На кожному з цих етапів методичний супровід
забезпечували педагогічні працівники науково-методичних лабораторій
академії. При цьому систематизувався зібраний матеріал, здійснювався опис,
визначалася форма узагальнення ППД методистами. Підготовлені матеріали
досвіду розглядалися та обговорювалися на засіданнях відповідних відділів.
Популяризувався перспективний педагогічний досвід у формах відео та
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мультимедійних презентацій, демонстрації відеоматеріалів, обласних та
Всеукраїнських виставках-презентаціях, на обласних семінарах, методичних
об`єднаннях, на курсах підвищення кваліфікації, у міжкурсовий період та під
час роботи творчих груп.
У 2015 році вивчено і занесено до обласної картотеки ППД 28
перспективних досвідів (див. табл. 3), узагальнено і поширено 24 (див. табл.
4). Створено відеотеку перспективного педагогічного досвіду Херсонської
області, а також відеотеку досвіду роботи навчальних закладів регіону.
Таблиця 3
Вивчення та занесення в обласну картотеку перспективного педагогічного
досвіду
№
Тема досвіду
з/п
1. Психологічний супровід становлення і розвитку дітей в
умовах інтернатного закладу
2. Диференційований
2
підхід до дітей з девіантною
.
поведінкою
(правопорушники)
3. Організація
3
логопедичної допомоги дітям дошкільного
.
віку
4. Формування навичок самостійної навчальної діяльності
учнів 5-6 класів при виконанні практичних робіт з
математики
5. Активізація пізнавальної діяльності учнів під час
вивчення геометричного матеріалу в 5-9 класах
6. Техніко-технологічне наповнення мотиваційного
компоненту навчального процесу з фізики
7. Розвиток креативно-синергетичного мислення школярів
засобами декоративно-ужиткової творчості
8. Використання інтернет ресурсів у сучасних умовах
навчання хімії в навчальних закладах освіти сільської
місцевості
9. Використання прогресивних педагогічних технологій на
уроках географії
10. Впровадження хмарних технологій у навчальновиховний процес
11. Інтерактивні засоби навчання на уроках інформатики
12. Формування ціннісних ставлень при виченні шкільного
курсу біології
13. Управління навчально-виховним процесом у сучасному
позашкільному закладі
14. Шкільна бібліотека – інформаційний і культурнопросвітницький центр навчального закладу
15. Організація Центру допризовної підготовки учнівської
молоді на базі загальноосвітньої школи
16. Організація науково-дослідної діяльності
старшокласників на уроках художньої культури
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Форма узагальнення
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації
Брошура, електронний
носій
Брошура, електронний
носій
Буклет і відеофільм
Збірка,
електронний носій
Брошура, електронний
носій
Брошура, електронний
носій
Інтерактивна брошура
Брошура
Брошура, електронний
носій
Брошура, електронний
носій
Брошура,
електронний носій
Брошура, електронний
носій
Брошура,
електронний носій

17. Управлінський аспект організації допрофільної і
профільної освіти у загальноосвітньому навчальному
закладу
18. Акмеологічний підхід в управлінні інноваційними
змінами
19. Моральність як основний компонент розвитку
особистості молодшого школяра
20. Ефективні способи формування орфографічної
пильності в молодших школярів
21. Розвивальні ігри, як засіб інтелектуального розвитку
дошкільників
22. Формування духовно-моральних якостей дошкільників
засобами краєзнавчої роботи
23. Формування мовленнєвих умінь і навичок школярів на
уроках російської мови.
24. Розвиток комунікативної компетентності учнів
засобами ІКТ
25. Автоматизація вживання лексичних одиниць в усному і
писемному мовленні
26. Інтегроване навчання на уроках англійської мови
27. Креативні форми роботи на уроках німецької мови
28. Система роботи з обдарованими дітьми в процесі
вивчення історії

Брошура
Брошура
Брошура
Брошура
Брошура
Брошура
Брошура
Брошура, електронний
носій
Брошура, електронний
носій
Брошура
Брошура, електронний
носій
Брошура, електронний
носій

Таблиця 4
Упровадження перспективного педагогічного досвіду
№
Тема досвіду
з/п
1.
Екологічне виховання як складова корекційно-розвиткової
роботи з дітьми в умовах спеціальної школи
2.
Психологічний супровід становлення і розвитку дітей в
умовах інтернатного закладу
3.
Робота соціального педагога з сім’ями дітей із
функціональними обмеженнями
4.
Розвиток критичного мислення на уроках математики
засобами інноваційних технологій
Формування життєвих компетентностей учнів у процесі
5.
вивчення математики
6.
Реалізація проектно-технологічної діяльності на уроках
трудового навчання в основній школі
7.
Розвиток особистості засобами інформаційних технологій на
уроках хімії в 10-11 класах
8.
Організація пошуково-творчої діяльності учнів на уроках
географії
9.
Формування і розвиток практичних умінь учнів базової
школи
10. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на
уроках інформатики
11. Застосування новітніх технологій у позашкільному закладі
12. Розвиток дослідницьких якостей учнів засобами бібліотечної
роботи
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Форма впровадження
Курси, семінари
Курси, семінари
Курси, семінари
Курси, семінари,
майстер-класи
Курси, семінари,
майстер-класи
Курси, семінари,
майстер-класи
Брошура, електронний
носій
Курси, семінари,
майстер-класи
Курси, семінари,
майстер-класи
Курси, семінари
Курси, семінари
Курси, семінари

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Організація рефлексивної діяльності учнів на уроках
фізичної культури
Компетентнісно орієнтоване навчання музичному мистецтву
в поліхудожньому просторі
Державна атестація навчальних закладів: сучасний аспект
Організаційно-педагогічні засади формування освітнього
округу в сільській місцевості
Продуктивне навчання як спосіб розвитку творчості
молодших школярів
Формування уміння вчитися як ключова компетентність
початкової освіти
Формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку
(за Карлом Орфом)
Місце і роль творчої групи вихователів ДНЗ у структурі
методичної роботи з кадрами
Використання інформаційних технологій навчання російської
мови і літератури у профільній школі
Система роботи з обдарованими дітьми в процесі вивчення
історії
Лексико-граматичний довідник для вчителів англійської
мови
Самореалізація учня на уроках
української мови як основа його
успішної самореалізації

Курси, семінари,
майстер-класи
Курси, семінари
Курси, семінари
Курси,
семінари
Курси, семінари
Курси, семінари
Курси, семінари
Курси, семінари
Брошура, електронний
носій
Брошура, електронний
носій
Курси, семінари
Курси,
семінари

Обласні творчі групи
У 2015 році для всіх категорій учителів області були створені обласні
творчі групи які працювали над розробленням методичних рекомендацій,
збірок практичних матерівалів, методичних посібників з актуальних тем ( див.
табл.5)
Таблиця 5
Аналіз роботи обласних творчих груп
№
Зміст роботи
з/п
1.
Роль керівника-менеджера навчального
закладу у створенні моделі соціалізуючого
простору
2.
Дослідно-експериментальна робота області

3.

«Учитель року -2016»

4.

Взаємодія працівників психологічної служби
ДНЗ і ЗНЗ з метою здійснення ефективного
ступеневого психологічного супроводу та
соціально-педагогічного патронажу на рівні
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Учасники

Форма
узагальнення
Керівники ЗНЗ
Збірка
практичних
матеріалів
Керівники
Методичні
експериментальних рекомендації
ЗНЗ, наукові
консультанти
Методисти
Методичні
академії
рекомендації
Практичні
Методичні
психологи
рекомендації

5.

«район(місто) – навчальний заклад»
ІКТ в логопедичній роботі з дітьми

Учителі-логопеди

6.

Національно-патріотичне виховання учнів у
ЗНЗ

7.

Сучасна шкільна бібліотека через призму
педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського
Планування роботи шкільного методичного
об’єднання вчителів фізичної культури
Усі уроки музичного мистецтва. 6 клас. (З
досвіду роботи вчителів музичного мистецтва
Херсонської області)
Розробки конспектів уроків з навчального
предмета «Природознавство» для 3 класу

8.
9.

10.

11.

Розробки конспектів уроків з навчального
предмета «Основи здоров’я» для 3 класу

12.

Формування почуття патріотизму в дітей
дошкільного віку

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Заступники
директорів з ВР,
педагогиорганізатори,
класні керівники
Шкільні
бібліотекарі
Учителі фізичної
культури
Учителі музичного
мистецтва
Учителі
початкових класів
Учителі
початкових класів

Методичні
рекомендації
Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації
Методичні
рекомендації
Методичні
рекомендації
Збірник
практичних
матеріалів
Збірник
практичних
матеріалів
Методичні
рекомендації

Педпрацівники
ДНЗ, викладачі
кафедри
Гурткова робота в дошкільному навчальному
Педпрацівники
Методичні
закладі
ДНЗ, викладачі
рекомендації
кафедри
Конструктор уроку української мови для 10 Учителі
Методичний
класу філологічного профілю
української мови і посібник
літератури
Нові імена в шкільній програмі зі світової
Учителі світової
Методичні
літератури (7 клас)
літератури
рекомендації
Формування полікультурної компетентності
Учителі історії,
Методичні
учнів у процесі вивчення предметів освітньої
громадянської
рекомендації
галузі «Суспільствознавство»
освіти, етики,
курсу «Людина і
світ»
Організація управління фінансовими
Керівники
Методичні
ресурсами навчальних закладів
дошкільних,
рекомендації
загальноосвітніх і
позашкільних
навчальних
закладів
Проектна робота учнів на уроках французької Учителі
Методичні
мови
французької мови
рекомендації
Робота над посібником «Використання
інноваційних технологій на уроках німецької
мови як другої іноземної»

62

Вострікова В.В.,
Радецька І.В.,
Деменська Н.М.

Методичний
посібник

20.
Професійний саморозвиток учителів
математики в освітньому інтернет-просторі
21.

22.

Орігамі, як засіб активізації пізнавальної
діяльності учнів під час вивчення
геометричного матеріалу
Інтерактивні навчальні матеріали та методика
їх використання в загальноосвітньому
навчальному закладі

24.

Мисленнєві моделі у навчальному процесі
фізики
Розробка збірок план-конспектів уроків із
технічних і обслуговуючих видів праці для
учнів 7-х класів відповідно до нових
навчальних програм та підручників

25.

Формування екологічних компетенцій учнів
засобами сучасних інформаційних технологій

26.

Впровадження технології диференційованого
навчання хімії в старшій школі

27.

Дослідження як складова практичного
компоненту шкільної географії

23.

Учителі
математики

Методичні
рекомендації

Учителі
математики

Методичні
рекомендації

Методисти РМК,
керівники МО,
учителі
інформатики
Учителі фізики

Інтерактивні
методичні
рекомендації

Учителі трудового
навчання

Методисти РМК,
керівники МО,
учителі біології й
екології
Творча група
учителів-практиків

Методичні
рекомендації
Збірка планівконспектів
уроків для
технічних
видів праці (7
клас).
Збірка планконспектів
уроків для
обслуговуючих
видів праці (7
клас)
Методичні
рекомендації

Брошура, Еносій
(навчальнометодичного
забезпечення
уроку хімії)
Учителі географії й Методичні
економіки
рекомендації

Авторські творчі майстерні
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України №69 від 26.01.2012 року «Про створення авторських творчих
майстерень учителів на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти»
академією розроблено «Положення про авторські творчі майстерні», визначено
тематику творчих майстерень учителів з основних предметів та їх керівників.
У 2015 році в академії працювало 7 творчих майстерень:
1. Для керівників ЗНЗ з теми: «Розвиток креативних здібностей сучасного
менеджера». Керівник майстерні Назаренко Л.М., кандидат педагогічних
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2.

3.

4.

5.

наук, доцент кафедри теорії і методики виховання КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти». Основні завдання майстерні: розробити
креативну модель управління інноваційними змінами, сприяти підвищенню
креативного мислення керівників ЗНЗ під час вироблення управлінського
рішення. Результат – видання навчально-методичного посібника.
Для вчителів математики з теми: «Формування компетентностей
обдарованої особистості засобами математики». Керівник - Абдуллаєва
Наталія Петрівна, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, учитель
математики Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 24 з поглибленим
вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської
ради. Основні завдання майстерні: орієнтувати вчителя на досягнення мети
предметних результатів трьох рівнів:
- рівень ключових компетентностей;
-рівень між предметних компетентностей;
- рівень предметних компетентностей.
Для вчителів хімії з теми: «Розвиток розумових здібностей школярів на
основі діалогової форми спілкування». Керівник - Литвиненко Ольга
Вікторівна, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, учитель хімії
Іванівської гімназії. Основні завдання майстерні: з’ясувати стан
сформованості комунікативних навиків (діалогове спілкування) в учнів,
проаналізувати методичне забезпечення з даного питання, створити
методичну розробку щодо узагальнення питання.
Для вчителів економіки з теми: « Формування економічної культури учнів
загальноосвітніх навчальних закладів у процесі вивчення природничоматематичних дисциплін». Керівник - Філончук Зоя Володимирівна,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики
викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти. Основні завдання майстерні :
розвивати мотивацію вчителів до підвищення власного рівня економічної
культури, сприяти формуванню сучасних економічних якостей учителів,
створювати методики формування економічної культури учнів
загальноосвітніх навчальних закладів у процесі вивчення природничоматематичних дисциплін.
Для вихователів дошкільних закладів та вчителів початкових класів з теми:
«Упровадження особистісно орієнтованої моделі навчання за програмою
всебічного розвитку дитини «Крок за кроком» у практику роботи
дошкільних навчальних закладів і початкової школи для вихователів
ДНЗ, учителів початкових класів, батьків». Керівник - Соценко Ганна
Олександрівна, директор Скадовського навчально-виховний комплексу
«Академічна гімназія» Скадовської міської ради Херсонської області,
учитель- методист, заслужений учитель України, міжнародний тренер
програми «Крок за кроком». Основні завдання: поширювати актуальні
педагогічні ідеї особистісно зорієнтованої моделі навчання «Крок за
кроком», розвивати в педагогів здібності до пошуку шляхів вирішення
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методичних проблем і розв’язання педагогічних ситуацій, здійснювати
інформаційно-методичний супровід роботи педагога за програмою «Крок за
кроком».
6. Для вчителів художньо-естетичного циклу з теми: «Використання
художньо-педагогічних технологій навчання на уроках мистецьких
дисциплін». Керівник - Божченко Світлана Дмитрівна, спеціаліст вищої
категорії, учитель – методист, учитель музичного мистецтва, художньої
культури, Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 з
поглибленим вивченням іноземних мов Цюрупинської районної ради
Херсонської області. Завдання: розкрити сутність художньо-педагогічних
технологій навчання, класифікувати художньо-педагогічні технології
навчання, поширювати використання отриманого досвіду в самостійній
творчій роботі вчителів.
7. Для вчителів української мови та літератури з теми: «Особистісно
орієнтований урок української мови: проблеми та переваги». Керівник Марецька Л.П., старший викладач кафедри теорії і методики викладання
гуманітарних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
Завдання:
популяризація
ідей
особистісно
зорієнтованого
і
компетентнісного навчання, окреслення кола проблем психологічної і
фахової готовності вчителя до роботи в системі особистісно зорієнтованого
і компетентнісного навчання та перспективних шляхів їх розв’язання,
ознайомлення з практичним досвідом формування професійної.
5.2. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами
У
2015р. робота науково-методичної лабораторії управління
навчальними закладами була спрямована на реалізацію ІІ (перше півріччя) та ІІІ
етапу (друге півріччя) обласної науково- методичної проблеми «Соціалізація
дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі». З цією метою
керівникам загальноосвітніх навчальних закладів було надано консультації в
науковому та організаційно-методичному аспектах.
У рамках реалізації освітніх програм підвищення кваліфікації керівних
кадрів було підготовлено та проведено 8 потоків курсів, із них 7- очних та 1- за
очно-дистанційною формою навчання.
Усього за рік підвищили свою
кваліфікацію: директори- 100 осіб, заступники директорів з навчальновиховної роботи – 127 осіб, що становить відповідно 100% та 121% від
запланованого.
На курсах директорів та заступників директорів з НВР було проведено
спілкування в режимі он-лайн з директором ГУО «Середня школа №70
м.Мінська ім. Л.Н.Гурт`єва» Є.Рудовою (Бєларусь) з тем: «Управління
процесом соціалізації дітей та учнівської молоді». «Наповнення варіативної
частини навчального плану спецкурсами та факультативами гуманітарного
профілю».
З метою проведення майстер-класів на курси підвищення кваліфікації
керівників шкіл запрошувались заступник директора з навчально-виховної
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роботи ФТЛ Білий В.І., директор УВК№56 м.Херсона Микитюк С.В.,
директори Херсонських ЗОШ №4 ( Місюченко С.І.), 15 (Стратійчук Л.Л.), 39
(Маренчук О.М.), 46 (Дмітрієнко О.Ю.), 51 (Осьмінін П.Ю.), 21 (Лугова Г.Л.),
Семенівського НВК Каховського району (Носенко А.В.), заступник директора
з навчально-виховної роботи Херсонської ЗОШ№24 Бондаренко І.А., заступник
директора з навчально-виховної роботи Херсонської ЗОШ№1 Войтович Л.В.,
методист Новокаховського методичного кабінету Сазонова Л.Г.- призер III
Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання-методист».
При проходженні курсів слухачі мали можливість прослухати спецкурси
к.пед.н., доцента Л.М.Назаренко «Управління інноваційними змінами» та
«Соціальне проектування».
На семінарі для новопризначених керівників шкіл (вересень 2015р.)
«Керівник школи як суб`єкт управління стратегічним розвитком навчального
закладу» розглядалися питання, пов`язані з нормативно-правовими аспектами
управління сучасною системою освіти.
Для завідувачів Р(М)МК, методистів
було організовано обласний
навчально-методичний семінар «Забезпечення мережевої взаємодії суб`єктів
післядипломної педагогічної освіти » (24-26.03.2015р.), на якому були
представлені моделі мережевої взаємодії Р(М)МК та маркетинговий аспект
діяльності методичної служби.
Для керівників шкіл та методистів Р(М)МК у жовтні 2015р. було
організовано та проведено науково-практичний семінар «Засоби методичної
роботи щодо формування креативної складової професійної моделі сучасного
педагога і керівника» ( у формі вебінару).
Під час проведення науково-практичного семінару для методистів
Р(М)МК «Напрями підвищення якості освіти на інноваційній основі» (листопад
2015р.) була проведена нформаційно-роз`яснювальна робота щодо успішної
організації та проведення ЗНО у 2015/2016нр..
У травні-червні 2015р. працівники лабораторії надавали консультації
завідувачам Р(М)МК щодо опрацювання програм розвитку Р(М)МК, проектів
планів роботи на 2015/2016н.р., щодо впровадження Положення про діяльність
науково-методичної ради Р(М)МК, упровадження в роботу методичних служб
Стратегії розвитку методичної служби.
У рамках організації управлінської практики для слухачів курсів
підвищення кваліфікації та з метою ознайомлення з педагогічним досвідом
освітян Миколаївщини і укріпленням ділових партнерських контактів між
освітніми закладами Херсонщини і Миколаївщини слухачі курсів підвищення
кваліфікації керівних кадрів (заступники директорів з навчально-виховної
роботи, листопад 2015р.) стали учасниками зустрічі завідувачів районними
(міськими) методичними кабінетами Миколаївщини з методистами та
педагогами Цюрупинщини. Делегацію гостей очолювала Л.В. Джумська,
завідувач лабораторії менеджменту освіти, старший викладач кафедри
педагогічної та психологічної освіти Миколаївського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти. Керівники методичних служб
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Миколаївщини відвідали ресурсні центри, які розміщуються у Цюрупинській
гімназії (учителів іноземних мов з питань євроінтеграційних процесів, для
батьків і дітей з питань інклюзивної освіти), Цюрупинській спеціалізованій
школі І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов
(громадянської освіти, здоров’язбережувальних технологій).
За результатами роботи обласної творчої групи за темою «Роль
керівника – менеджера навчального закладу у створенні моделі соціалізуючого
простору» у складі завідувача лабораторії управління навчальними закладами
Т.Кузьміч, методиста лабораторії О.Д.Лозович,
директорів Херсонської
ЗОШ№15 Л.Л.Стратійчук та Херсонської ЗОШ№38 Дехканової М.М.,
Новокаховської ЗОШ №1 Зуйко О.М. було узагальнено досвід роботи із
створення моделей соціалізуючого простору та видано відповідну брошуру.
Продовжується робота авторської творчої майстерні (Носенко А.В.,
директор Семенівського НВК Каховської районної ради) щодо поширення
серед керівників шкіл актуальних педагогічних ідей особистісно-зорієнтованої
моделі навчання у процесі створення освітнього простору для розкриття
творчого потенціалу учнів і педагогів.
Разом із кафедрою теорії і методики виховної роботи проведено
обласний фестиваль «Простір щасливого дитинства», у якому брали участь
представники 17 районів Херсонської області та міст Гола Пристань, Каховка,
Нова Каховка, Херсон. На фестиваль було представлено 92 відеоролики за
такими номінаціями: «Молодь в інформаційному просторі», «Молодь зберігає
пам'ять», «Молодь навчається милосердю», «Молодь загартовує дух та тіло»,
«Молодь вміє мріяти і діяти», «Молодь примножує народні традиції та звичаї»,
«Молодь дбає про навколишнє середовище», «Молодь в інформаційному
просторі».
Для заповнення варіативної частини навчального плану ЗНЗ спільно з
доктором педагогічних наук, професором Голобородько Є.П. розроблено
програму елективного спецкурсу з елементами кінопедагогіки «Освітянська
спадщина В.О.Сухомлинського» та спільно з доктором педагогічних наук,
професором Сагач Г.М. програму елективного спецкурсу з медіаосвітнім
компонентом «Ave, Skovoroda! Ідемо за Сковородою»; для слухачів курсів
підвищення кваліфікації спільно з доктором педагогічних наук, професором
Сагач Г.М. розроблено програму спецкурсу «Педагогіка Серця
В.О.Сухомлинського у вимірах ХХІ століття».
На допомогу менеджерем освіти видано:
 Обласна науково-методична проблема «Соціалізація дітей та учнівської
молоді у сучасних умовах»: стан реалізації мети та проблемні питання.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань формувального етапу
обласної науково-методичної проблеми / укладачі: Л.М.Назаренко,
С.О.Воротило, Т.О.Кузьміч – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2015 – 93с.;
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 Управлінський аспект організації допрофільної і профільної освіти у ЗНЗ.
Методична розробка / укладачі: Т.О. Кузьміч, Л.Г. Сазонова – Херсон:
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015 – 38с.;
 Інноваційна форма методичної роботи з педагогічними кадрами –парк
педагогічних технологій. Методична розробка / укладачі: Т. О.Кузьміч,
Н.А.Гмизіна - Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015 – 39с.;
 Управлінський аспект організації самоосвітньої діяльності педагогів.
Методична розробка / укладачі: Т.О. Кузьміч, С.В.Пуляєва – Херсон:
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015 – 28с.;
 Управлінський аспект формування навичок здорового способу життя у
навчально-виховному процесі ЗНЗ. Методична розробка / укладачі:
Т.О.Кузьміч , Л.М.Гайсенюк - Херсон: КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2015 – 45с.;
 Формування креативного мислення керівника сучасного навчального
закладу. Методична розробка / укладачі: Л.М.Назаренко, І.П.Дубас Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015 – 10с.;
 «Ave ,Skovoroda! Ідемо за Сковородою». Програма авторського
елективного спецкурсу з медіаосвітнім компонентом для учнів 9(10, 11)
класів ЗНЗ / укладачі: Г.М.Сагач, Т.О.Кузьміч
- Херсон: КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015 – 25с.;
 «Освітянська спадщина В.О.Сухомлинського». Програма елективного
спецкурсу з елементами кінопедагогіки для учнів 10 (11) класів
загальноосвітніх навчальних закладів / укладачі: Голобородько Є.П.,
Кузьміч Т.О., – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. – 25 с.
 «Педагогіка Серця В.О.Сухомлинського у вимірах ХХІ століття».
Програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації
керівників навчальних закладів та педагогів / укладачі: Сагач Г.М.,
Кузьміч Т.О., - Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. – 37 с.
 Сагач Г.М., Кузьміч Т.О. Створення спецкурсів з медіаосвітнім
компонентом як методична інновація /
Г.М.Сагач, Т.О.Кузьміч //
Таврійський вісник освіти №2(50)– Херсон: КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2015 – С.224-237;
 Кузьмич Т. А, Якубовская О.Э., Лозович О.Д. // Воспитание человеческих
потребностей в педагогике В.А.Сухомлинского: Матеріали VІІІ
Міжнародної науково-практичної конференції і XXII Всеукраїнських
педагогічних читань (24-25 вересня 2015 року, м.Херсон) : в 3 ч. / за заг.
ред. А.М.Зубка. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2015. – Ч.1 – С.186-189;
 «Ave, Scovoroda! Ідемо за Сковородою! Програма авторського
елективного спецкурсу з медіаосвітнім компонентом для учнів 9 (10,11)
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класів
загальноосвітніх навчальних закладів // укладачі: Сагач Г.М.,
Кузьміч Т.О. – Шкільна бібліотека, 2015, - № 8, С.42 – 56.
 Кузьмич Т.А., Рудова Е.В. Социализация учащихся: опыт Беларуси/
Т.А.Кузьмич, Е.В. Рудова // Теоретико-методологічні основи розвитку
освіти і управління навчальними закладами: матеріали І Всеукраїнської
науково-методичної веб-конференції/ за ред. В.В.Кузьменка – Херсон:
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015.
 Кузьмич Т.А., Палий Т.В. Медиаобразование в современном
образовательном пространстве как средство социализации учащихся /
Т.А.Кузьмич, Т.В.Палий // Соціальна педагогіка Фрідріха Дістервега і
сучасна освіта (225 років від дня народження): матеріали обласних
педагогічних читань (01.12.2015 рік м. Херсон) / за заг. ред. Т.В.
Комінарець – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015.
 Програма спецкурсу «Іміджева політика навчального закладу» для
слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх
навчальних закладів / укладач: Т.О.Кузьміч – Херсон : КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2015. – 36 с.
5.3. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової
майстерності педагогічних працівників
На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995року № 489
«Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про Всеукраїнський
конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінетів Міністрів
України від 11 серпня 1995р. № 638 та рішенням колегії Міністерства освіти і
науки України від 25.06.2010р. № 6/1-19, наказів Міністерства освіти і науки
України від 18.09.2014 р. № 1053 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2015» та наказу Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту Херсонської обласної державної адміністрації від 20.11.2014 р. № 518
«Про проведення І –ІІ турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2015» з
02.12 по 20.12.2013 був проведений ІІ тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року-2015» в таких номінаціях: «Правознавство», «Образотворче мистецтво»,
«Українська мова і література», «Хімія».
Для участі у першому етапі ІІ туру Всеукраїнському конкурсу надійшло 40
заявка вчителів області: «Правознавство» - 13, «Образотворче мистецтво» - 5,
«Українська мова і література» - 14, «Хімія» - 8.
Після оцінювання блогу, виконання письмової, проведення майстеркласу до ІІ етапу пройшли 24 учасника, які проводили уроки та зробили його
самоаналіз, виконали творчу роботу (освітній проект). У суперфіналі брали
участь 20 конкурсанти з чотирьох номінацій.
За підсумками двох етапів конкурсу фахові журі визначили переможців
і лауреатів у кожній номінації.
У 2015 році був проведений Всеукраїнський конкурс майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело
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творчості» у номінації «Керівник гуртка - 2015 року» проводився у
відповідності з Положенням про Всеукраїнський конкурс майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело
творчості», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 09.08.2005 р.
№ 530, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.06.2005 р. №
697/10959, та наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних
працівників позашкільних начальних закладів «Джерела творчості» у номінації
«Керівник гуртка - 2015 р.» від 19.10.2012 р. № 1123.
У конкурсі брали участь керівники гуртків художньо-естетичного напряму:
«Керівник гуртка вокального та музичного мистецтва», «Керівник циркового та
театрального мистецтва», «Керівник гуртка хореографічного мистецтва» (13
учасників). На конкурс були представлені матеріали: опис власного досвіду,
презентації педагогічного досвіду, фото, відеоматеріали, результативність
навчально-виховного процесу в гуртку, зміст, форми, прийоми, методи
навчання, власні методичні розробки: проекти, програми, розробки занять,
матеріали про участь у семінарах, конференціях, змаганнях, публікації тощо.
Аналіз конкурсних робіт свідчить про високий рівень науково-теоретичної та
методичної підготовки, професійної компетентності конкурсантів, досконале
володіння різноманітними підходами, методами. Кожен із конкурсантів працює
над пошуком ефективних форм, розробляє і впроваджує інтерактивні методи
навчання в гуртку.
За результатами III етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних
працівників позашкільних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник
гуртка» переможцем стала: Тимошенко О.В.
Відповідно до наказу МОН України від 20.06.2011 р. № 569 був
проведений Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності». У
2015 році конкурс проводився за номінаціями: галерея інноваційного пошуку,
галерея дозвілля, майстерня педагогічного самовдосконалення. У конкурсі
брали участь педагоги-організатори навчальних закладів Херсонської області.
Всього – 16 осіб. Кожен із конкурсантів розкрив цікаві власні педагогічні
здобутки в системі роботи педагогів-організаторів. Переможцями стали 13
педагогів-організаторів.
У 2015 році відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу
«Класний керівник року – 2015», який проводився відповідно до наказів
Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 2015 року № 962 «Про
проведення Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року у 2015 році»,
від 20 грудня 2011 року № 1459 «Про затвердження Положення про
«Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» з метою сприяння
престижності звання класного керівника, його ролі і статусу як компетентного
педагога ХХІ століття, у виконанні завдань, покладених Законом України «Про
загальну середню освіту» на загальноосвітні навчальні заклади. ІІ тур конкурсу
(обласний) проводився у номінаціях «Класний 5-7 класів», «Класний керівник
8-9 класів», «Класний керівник 10-11 класів».
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У заочному етапі конкурсу взяли участь 42 класних керівників
Херсонської області.
На конкурс були представлені матеріали: опис виховної системи класу з
повним розкриттям її компонентів; опис власного педагогічного досвіду, в
якому розкриваються авторські ідеї щодо проектування виховних систем;
цільові програми та проекти, фото- та відеоматеріали про участь у семінарах,
конференціях.
У процесі оцінювання конкурсних матеріалів було проведено тестування
з теорії та методики виховної роботи та конкурсні випробування: творчий
конкурс «Я – класний керівник», педагогічний брифінг – відповіді на загальну
ерудицію.
Аналіз конкурсних робіт свідчить про високий рівень науковотеоретичної та методичної підготовки, професійної компетентності
конкурсантів, володіння різноманітними формами, методами та засобами
виховної роботи. У конкурсних матеріалах класні керівники демонстрували
власні творчі моделі виховної системи та їх науково-методичне обґрунтування,
сучасні виховні педагогічні технології, авторські програми з проблеми
виховання.
У практичній діяльності класних керівників-учасників конкурсу
пріоритетними напрямами виховання є національно-патріотичне, громадянське,
духовно-моральне, родинно-сімейне, формування здорового способу життя.
За результатами ІІ туру (обласного) конкурсу «Класний керівник року»
переможцями стали:
Сергій Іванович Федоров – класний керівник 6 класу Гаврилівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Каланчацької районної ради;
Оксана Іванівна Онопченко – класний керівник 8 класу Тарасівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Цюрупинської районної ради;
Катерина Сергіївна Задніпряна – класний керівник 10 класу Херсонської
гімназії № 1 Херсонської міської ради
На виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 07 вересня 2011 року № 1030 «Про затвердження Положення про
Всеукраїнський конкурс «Інноваційний урок фізичної культури та урок
фізичної культури з елементами футболу» (далі Конкурс) та управління
освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації від 04 лютого
2015 р. № 39 «Про конкурс на кращий інноваційний урок фізичної культури та
урок фізичної культури з елементами футболу в Херсонській області у 2015
році» 2-3 та 29-30 квітня 2015 року були проведені перший та другий етапи ІІ
тур Конкурсу. Для участі у першому етапі ІІ туру Конкурсу надійшло 12 заяв та
відповідних документів від учителів фізичної культури міст Херсона, Нової
Каховки та Великолепетиського, Верхньорогачицького, Високопільського,
Іванівського, Каланчацького, Каховського, Цюрупинського та Чаплинського
районів.
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Після вивчення поданих матеріалів до наступного етапу ІІ туру Конкурсу
пройшли
представники
м.
Херсона,
Верхньорогачицького,
Великолепетиського, Високопільського та Чаплинського районів.
Протягом двох днів очного етапу фіналісти конкурсу проводили
інноваційні уроки фізичної культури та уроки фізичної культури з елементами
футболу з учнями 4-10 класів Херсонської ЗОШ № 45. Члени журі та присутні
на заході слухачі курсів підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури
КВНЗ «Херсонської академії неперервної освіти» стали свідками справжнього
свята педагогічної майстерності, інноваційних авторських технологій фізичного
виховання дітей та молоді.
За підсумками двох етапів ІІ туру Конкурсу абсолютним переможцем і
переможцем у номінаціях «На кращий інноваційний урок фізичної культури» та
«На кращий урок фізичної культури з елементами футболу» ІІ туру Конкурсу
став Мороз Василь Федорович – учитель фізичної культури Херсонської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 30 з поглибленим вивченням предметів
природничо-математичного циклу, англійської мови Херсонської міської ради.
25 листопада 2015 року у Будинку футболу відбулось представлення
фіналістів конкурсу, учителів фізичної культури з м. Києва, Волинської,
Сумської, Кіровоградської, Херсонської областей, широкій громадськості та
учасникам Всеукраїнського семінару «Розвиток масового футболу в Україні»,
на який були запрошені співробітники регіональних федерацій футболу,
відповідальні за реалізацію національних програм Федерації футболу України з
розвитку масового футболу, методисти з фізичної культури закладів
післядипломної педагогічної освіти, представники Департаменту освіти м.
Києва та провідні вчителі фізичної культури України.
За доброю традицією жеребкування черговості проведення уроків
фіналістами Конкурсу було довірено легендам вітчизняного футболу –
Володимиру Федоровичу Мунтяну і Володимиру Миколайовичу Трошкіну.
Протягом наступних двох днів фіналісти проводили уроки фізичної
культури з елементами футболу та інноваційні уроки фізичної культури з
учнями Скандинавської гімназії м. Києва. Члени журі, учасники семінару та
глядачі стали свідками справжнього свята педагогічної майстерності,
інноваційних авторських технологій фізичного виховання дітей та молоді.
Абсолютним переможцем і переможцем у номінації «Кращий урок
фізичної культури з елементами футболу» конкурсу було визнано Василя
Федоровича Мороза, учителя фізичної культури Херсонської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 30 з поглибленим вивченням предметів природничоматематичного циклу, англійської мови Херсонської міської ради.
Разом із кафедрою теорії і методики виховної роботи проведено
обласний фестиваль «Простір щасливого дитинства», у якому брали участь
представники 17 районів Херсонської області та міст Гола Пристань, Каховка,
Нова Каховка, Херсон. На фестиваль було представлено 92 відеоролики за
такими номінаціями: «Молодь в інформаційному просторі», «Молодь зберігає
пам'ять», «Молодь навчається милосердю», «Молодь загартовує дух та тіло»,
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«Молодь вміє мріяти і діяти», «Молодь примножує народні традиції та звичаї»,
«Молодь дбає про навколишнє середовище», «Молодь в інформаційному
просторі».
5.4. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми
Відповідно до наказу управління освіти і науки обласної державної
адміністрації від 05 січня 2015року № 4 «Про проведення ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015році» упродовж січня – лютого
2015року прийнято участь у організації та проведенні обласних олімпіад з
базових дисциплін. ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських олімпіад з базових
дисциплін проведено на належному організаційному та науковому рівні, чому
сприяло залучення досвідчених учителів, методистів загальноосвітніх
навчальних закладів, науковців Херсонських державних університетів,
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної
освіти» Херсонської обласної ради.
Для проведення олімпіад використано бази шкіл № 4, 24, 27, 30, 31,41, 44,
45, 56, гімназії № 20, Херсонського фізико-технічного ліцею при ХНТУ та
ДНУ Херсонської обласної ради, де було створено відповідні умови.
На підставі результатів ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад були
складені заявки на участь команд Херсонської області в ІV етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін.
Робота з обдарованими дітьми передбачає розвиток здібностей
особистості, її самовизначення, соціальної адаптації та культурного
становлення.
Підтримка та розвиток обдарованості є одним із пріоритетних напрямків
сучасної освіти, оскільки поступ будь – якої країни , регіону, міста залежить саме
від здатності її громадян нестандартно, креативно мислити, впроваджувати
перспективні інновації в різні сфери суспільного життя.
Втіленням саме цього завдання є участь у всеукраїнських олімпіадах з
базових дисциплін.
Команди Херсонської області брали участь у ІУ етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін і здобули 25 призових місця.
 Фізика – 1(І); 3(ІІ); 1(ІІІ)
 Математика – 1(ІІІ)
 Історія – 3(ІІІ)
 Географія –2(ІІІ)
 Англійська мова – 1(ІІ)
 Німецька мова – 1(ІІІ)
 Російська мова та література – 1(ІІ); (ІІІ)
 Українська мова і література – 1(ІІІ)
 Екологія – 1(І); 1(ІІІ); 1(ІІІ)
 Інформаційні технології – 2(ІІ)
 Інформатика – 1(ІІ); 1(ІІІ)
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 Астрономія - 1(ІІІ)
 Трудове навчання – 1(ІІІ)
З 30 березня по 3 квітня 2015 у Херсоні проводився ІV етап Всеукраїнської
олімпіади з інформатики. Інтелектуальні змагання відбувались на базі
Херсонського ліцею Херсонської обласної ради.
Протягом січня-квітня 2015 року на сайті академії висвітлено інформацію
про участь районів у ІІІ (обласному) етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін та результати ІІІ та ІV етапів всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін.
В січні-лютому 2015 року організована підготовка контрольних робіт для
проведення обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук України, Херсонського відділення.
24 січня було проведено фінальний етап XV Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика (підготовлено сценарій відкриття конкурсу,
організовано роботу оргкомітету, відправлення учнівських робіт до Ліги
українських меценатів для перевірки). У результаті учні Херсонської області
вибороли 2 призових місця та отримали грошову винагороду під час урочистостей
у Києві.
12 лютого було проведено урочисте відкриття фінального етапу V
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». У
заході взяли участь представники громадськості, письменники. Подію було
висвітлено в ЗМІ. Учасники були нагороджені дипломами переможця, їм було
вручено пам’ятні подарунки. Роботи учнів були надіслані до м.Києва. у результаті
учні та студенти Херсонської області посіли 17 призових місць.
07 жовтня 2015 року організовано та проведено урочисте відкриття I етапу
VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка на базі Херсонської спеціалізованої школи №52
Херсонської міської ради.
09 листопада 2015 року організовано та проведено урочисте відкриття I
етапу XVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика на базі
Херсонського академічного ліцею ім. О.В.Мішукова при ХДУ Херсонської міської
ради.
02 грудня 2015 року взято участь в організації та проведенні (підготовка
завдань, розроблення критеріїв оцінювання творчих робіт, організація роботи
фахового журі) II етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді імені Тараса Шевченка для студентів вищих навчальних
закладів I-II та III-IV рівнів акредитації на базі КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти».
09 грудня спільно з управлінням освіти і науки Херсонської обласної
державної адміністрації проведено II етап Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика для студентів вищих навчальних закладів I-II та III-IV
рівнів акредитації на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
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12 грудня та 19 грудня 2015 року проведено III етапи Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів Херсонщини, у яких узяли участь відповідно
78 та 124 учні.
Результати участі учнів області у конкурсах:
IV етап конкурсу імені П.Яцика – 2 переможці – 2 стипендіати;
IV етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка – 17 переможців (1 стипендіат);
Конкурс українознавства – 2 переможці;
Конкурс учнівської творчості – 1 переможець.
26 жовтня 2015 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти» відбувся обласний етап ІІ Турніру юних знавців курсу «Фінансова
грамотність». У Турнірі взяли участь 5 команд учнів загальноосвітніх навчальних
закладів, які вивчають даний курс (таких навчальних закладів в області 17).
У рамках обласної програми «Обдарована дитина» науково-методичні
лабораторії сприяли роботі математичної школи олімпійського резерву «Ерудит»
для учнів 5-6 класів та для учнів 7-10 класів, а також школи обдарованих юних
фізиків, хіміків, біологів.
Підготовлено та проведено ІІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад,
підготовлені команди до участь у ІУ етапі Всеукраїнських олімпіад. У листопадігрудні 2015 року підготовлені завдання для ІІ етапу Всеукраїнських предметних
олімпіад.
Працівники академії сприяли залученню школярів області до участі у
Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Міжнародних інтерактивних
конкурсах «Колосок», «Бобер». Проведено вебінари з питань особливостей
організації і проведення відповідних Міжнародних конкурсів у ЗНЗ Херсонської
області. За результатами участі у Міжнародному інтерактивному природничому
конкурсі «Колосок-2015» Херсонська область посіла 5-те рейтингове місце серед
областей України.
Організовано участь школярів у всеукраїнських конкурсах «Лелека»,
«Кришталева сова», «Об’єднаймось, брати мої», у Всеукраїнському конкурсі
учнівських творчих робіт "Історія і уроки Голокосту".
5.5. Науково-методичний супровід виховної роботи
Відповідно до плану академії щодо науково-методичного забезпечення
реалізації регіональної програми «Соціально-педагогічна і психологічна робота у
конфліктний та постконфліктний період (на період проведення АТО)» завідувачем
науково-методичної лабораторії перспективного педагогічного досвіду Ненновою
Оленою Василіною, яка є координатором були проведені наступні заходи:
- надання психологічної, психотерапевтичної допомоги постраждалим:
військовослужбовцям та їх родинам,
сім’ям загиблих військових,
переселенцям;
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- надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного
процесу;
- проведення лекцій з актуальних питань;
- організація та проведення навчальних тренінгів та семінарів для тих
спеціалістів, які працюють з постраждалими;
- виступи у ЗМІ.
У рамках проведення заходів щодо Року В.О.Сухомлинського було
організовано зустрічі слухачів курсів підвищення кваліфікації з завідувачем
кафедри педагогічної майстерності (1986-2007рр), кандидатом педагогічних наук
Галиною Миколаївною Кондратенко, яка розповіла про зустрічі
з відомим
Педагогом. У квітні керівники шкіл стали учасниками лекції «Модель
соціалізуючого освітнього простору Школи Радості В.О.Сухомлинського» (лектор
– Т.О.Кузьміч). Спільно з кафедрою теорії і методики виховної роботи було
створено методичне видання «Духовно-інтелектуальні виміри виховного слова:
мистецтво авторської казкотерапії», де були представлені авторські казки учнів та
педагогів м.Херсона, Херсонської області (Україна), м. Мінська (Республіка
Білорусь).
На виконання заходів щодо вшанування пам’яті князя Київського
Володимира Великого – творця середньовічної європейської держави РусіУкраїни, організовано проведення у загальноосвітніх та професійно-технічних
закладах області тематичних уроків, лекцій, семінарів, засідань за «круглим
столом», спрямованих на вивчення державотворчої діяльності князя Київського
Володимира Великого, визнання важливості прийняття християнства для розвитку
українського суспільства, як невід’ємної частини європейської цивілізації.
Проведено круглі столи до відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв
Голокосту (27 січня), до Міжнародного дня толерантності (17 листопада), до 25
річниці Революції на граніті» (17 жовтня), «До 150 річниці з дня народження
митрополита Андрея Шептицького» (23 листопада), до дня вшанування пам’яті
жертв голодоморів», проведено 7-11 грудня виставку до Міжнародного дня прав
людини .
На курсах проводились майстер-класи з теми «Застосування інноваційних
вихованих технологій з учнями в позаурочний час у школах та позашкільних
закладах». Майстер-класи проводили переможці Всеукраїнських, обласних
конкурсів: Фокіна І.О., Павлова-Сисюк Т.В., Курдюк Н.В., Бондар Л.Д., Адзима
Т.М., Туній О.І., Деденок В.В., Балла О.В., Яник О.В.
В академії існує традиція проведення художніх виставок учителів
образотворчого мистецтва Херсонської області «Від творчого вчителя до творчого
учня», які презентує КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» разом з
науково-методичною лабораторією дисциплін художньо-естетичного циклу.
Відповідно до графіку у виставці взяли участь усі міста і райони Херсонської
області.
Головною ідеєю, метою роботи виставок стало удосконалення фахової
компетентності та педагогічної майстерності вчителів, збагачення їхнього
технологічного потенціалу, дисемінація педагогічного досвіду, підтримка творчих
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учителів образотворчого мистецтва та підвищення престижу педагогічної праці
вчителів освітньої галузі «Мистецтво».
У рамках виставок були проведені творчі зустрічі, екскурсії для вчителів і
учнів шкіл, слухачів курсів підвищення кваліфікації, гостей академії.
Ці виставки дали можливість продемонструвати творчий дар учителів
образотворчого мистецтва, через який вони розвивають креативні здібності учнів,
формують їх інтерес до образотворчого мистецтва, засвоєння різних матеріалів і
технік. У процесі такої роботи формується педагогічна система «Учитель -учень».
На виставках були представлені практично всі види і жанри образотворчого
мистецтва: живопис, графіка, скульптура. Учителі області володіють усіма
засобами художньої виразності: композицією, перспективним зображенням,
колоритом, кольоровою гамою.
У повному обсязі було представлено декоративно-ужиткове мистецтво,
галузь художньої творчості, яка має самостійне мистецьке значення і залежить від
особливостей матеріалу, технології, орнаментації. Були представлені всі техніки і
технології художньої обробки, а саме: ткацтво, вишивки, батик, писанкарство,
різьблення, пластика малих форм, карбування, витинанки, мережива та ін.
У перспективі заплановано організацію художньо-творчих виставок
учнівської молоді та персональні виставки вчителів образотворчого мистецтва
Херсонської області.
Під час кожного заїзду на курси підвищення кваліфікації організовувалися
зустрічі з письменниками Херсонщини як на базі академії, так і на базі
Херсонських бібліотек. Хід зустрічей, які носять традиційний характер і мають
назву «Таврійські самоцвіти», висвітлювалися на регіональному телебаченні
(канал «Скіфія») та сайті академії.
Слухачі курсів також відвідували обласний театр ім. Куліша, музей при
Херсонській академії неперервної освіти, Херсонський обласний краєзнавчий
музей та його літературний відділ Музей-квартиру Б.А.Лавреньова, а також
активно працювали в бібліотеці ім. О.Гончара, бібліотеці сімейного читання.

5.6. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності
інтернатних закладів освіти
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» співпрацює з
громадськими організаціями, які опікуються проблемами дітей з особливими
потребами та особами з інвалідністю: Національною асамблеєю інвалідів України,
Всеукраїнським фондом «Крок за кроком», ВБО «Даун Синдром», ВГО інвалідів
«Українське товариство глухих», «Серце матері», «Сонячні діти Херсонщини»,
Громадською
організацією
«Херсонський
обласний
центр
«Успішна
жінка», Молодіжною
організацією
«Нова
генерація»,
Всеукраїнською
громадською організацією «Жіночий консорціум України», Міжнародним
жіночим правозахисним центром “ЛаСтрада-Україна”..
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На сайті обласної психологічної служби створено та постійно оновлюється
розділ з інклюзивної освіти, де розміщуються матеріали по організації та реалізації
технологій інклюзивної освіти, нормативно-правові документи.
Працівники академії, педагоги закладів з інклюзивною формою навчання є
постійними учасниками телепроекту «Подаруй світло» телеканалу «Скіфія», де
висвітлюються питання навчання та виховання дітей з особливими освітніми
потребами, учасниками телепрограми каналу «Інтер» щодо проблем дітей з
аутизмом. Заходи академії – круглі столи, семінари, конференції постійно
висвітлюються в новинах місцевих телеканалів.
У КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» під час проведення
курсів підвищення кваліфікації учителів та семінарів для різних категорій
педагогічних працівників читаються такі лекції та спецкурси:
1. Профорієнтаційна робота в інклюзивних класах початкової школи (2 л.)
2. Робота з батьками в інклюзивних класах початкової школи (групах ДНЗ).
(4 – 2 л. / 2 – круглий стіл)
3. Психологічні особливості впровадження інклюзії в сучасні заклади
освіти. ( 4 – 2 л. / 2 практ. заняття)
4. Інклюзивна освіта в Україні: реалії та перспективи. (8 – 4 л. / 4 практ.
заняття).
5. Інклюзивна освіта в Україні: реалії та перспективи. (4 – 2 л. / 2 практ.
заняття).
6. Організаційно-методичні аспекти впровадження інклюзивної освіти. (4 - 2
л./ 2 – семінар. заняття).
7. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми
потребами в умовах загальноосвітнього закладу. (4 – 2 л. / 2 практ.
заняття).
8. Діти з особливими потребами: навчання та виховання (8 – 4 л. / 4 практ.
заняття).
9. Спецкурс «Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми
потребами» (36 год)
10.Спецкурс «Корекційна освіта (за нозологіями)» (72 год)
11.. Спецкурс «Використання жестової мови у навчально-виховній роботі з
дітьми» (72 год)
12. Спецкурс «Управління в умовах інноваційних змін» ( 72 год)
13.. Використання інформаційно-комунікативних технологій під час
корекційних занять ( 4 – практ. заняття)
11. Корекційно-розвивальна робота з дітьми з ураженням ЦНС ( 6 – 4 л. / 2
практ. заняття)
12. Особливості роботи з дітьми, що мають порушення емоційно-вольової
сфери (8 – 4 л. / 4 практ. заняття).
13. Тренінг «Розвиток толерантності в учнівському колективі» ( 4 – практ.
заняття)
14. Корекційна робота, спрямована на усунення вад писемного мовлення ( 6
– 4 л. / 2 практ. заняття)
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У закладах, де впроваджувалось інклюзивне навчання проводились
психолого-педагогічні дослідження: «Визначення готовності педагогічних
працівників до інноваційної діяльності», «Визначення рівня креативності
педагогів», в експериментальних закладах визначався Індекс інклюзії,
застосовувалась мотиваційна анкета Н.Г.Лусканової, опитувальник «Школа»,
методика визначення особистісної адаптованості школяра до зовнішнього та
внутрішнього світу за Фурмановим, діагностика шкільної тривожності за
методикою Філіпса, тести Люшера, методика «Експертна оцінка адаптованості
дитини до школи» та ін..
У районах (Великолепетиський, Великоолександрівський, Цюрупинський,
Білозерський, Чаплинський, Генічеський) з метою вивчення освітніх потреб
громади проведено анкетування серед батьків.
Проводилось психолого-педагогічне вивчення рівня соціалізації дітей з
особливими освітніми потребами в класі з інклюзивною формою навчання
(проективні методики, опитувальники, вивчення продуктів діяльності). Було
проведено моніторинг навченості дітей з особливими освітніми потребами в
умовах інклюзивного навчання.
У трьох навчальних закладах області розпочато експерименти з тем, що
пов’язані з інклюзивною освітою:
 «КЗДБ «Теремок» ХОР»
- «Моделювання навчально-корекційного
освітнього простору дошкільного закладу в системі інклюзивної освіти»;
 ЗОШ№4 м. Херсона – «Психолого-педагогічні умови інклюзивної освіти
дітей з особливими потребами в загальноосвітньому просторі»
 Калінінська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст. «Формування єдиного
корекційного простору для дітей з особливими освітніми потребами».
У цих закладах були проведені організаційно-методичні семінари для
експериментальних закладів щодо впровадження інклюзивного навчання:
,«Інноваційна діяльність в системі навчання і управління», «Актуальні питання
інклюзивної освіти», «Організація навчально-виховного процесу в інклюзивній
групі дошкільного навчального закладу», «Теоретико-практичні засади організації
інклюзивної освіти в навчальному закладі», «Організація інклюзивного навчання
дітей з особливими освітніми потребами в умовах ЗНЗ».
Створено ресурсний центр освітнього менеджменту, який здійснював
консультування з питань організації інклюзивного навчання (процедура відкриття
класів, груп у ДНЗ, моніторинг ефективності НВП в інклюзивних класах), зокрема:
Каланчакський, Цюрупинський, Білозерський, Нижньосірогозький, Каланчакський
райони.
На базі експериментального закладу ЗОШ№4 м. Херсона також працює
ресурсний центр для батьків та педагогів. Консультаціями спеціалістів, вчителів
скористувалися не тільки батьки і педагоги школи, а й їх колеги-освітяни з області
(м. Херсон, Білозерський, Голопристанський райони).
При кафедрі педагогіки та психології організований консультативний центр
із забезпечення мережевої взаємодії кафедри та відділу розвитку дитини з
освітянами області, в рамках якого проводилось консультування
педагогів
79

щодо навчання та вихованні дітей з особливими освітніми потребами та роботи з
сім'ями.
Кафедрою освітнього менеджменту впродовж цього періоду було
організовано консультування керівників ЗНЗ, методистів і завідувачів РМК з
різних питань управлінської діяльності. Проводяться постійні виступи перед
заступниками та директорами навчальних закладів на курсах підвищення
кваліфікації, на семінарах для завідувачів РМК з питань організації психологічної
служби системи освіти, особливостей діяльності працівників служби з питань
здійснення супроводу розвитку дітей, створення сприятливих умов освітнього
середовища. Розроблено та презентовано: «Модель психолого-педагогічних умов
формування соціальної компетентності дітей соціально – незахищених категорій»,
«Модель психологічного супроводу інклюзивного навчання», «Завдання керівника
психологічної служби району (міста) щодо організації і супроводу інклюзивного
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,
«Завдання
соціальних педагогів з питань соціального супроводу інклюзивного навчання»,
«Завдання практичних психологів щодо психологічного супроводу інклюзивного
навчання».
Розроблено спецкурси: «Організація інклюзивного навчання дітей з
особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального
закладу», «Корекційна освіта. за нозологіями», «Управління в умовах
інноваційних змін», «Використання жестової мови у навчально-виховній роботі з
дітьми». Відповідно до цих спецкурсів розроблено семінари. Постійно
розробляються нові тренінги, такі , як « Формування толерантного ставлення до
дітей з обмеженими можливостями та їх сімей», «Особливості роботи з
агресивними дітьми».
На всіх семінарах, курсах підвищення кваліфікації проводяться майстеркласи досвідчених педагогів щодо використання нових технологій навчання та
спеціальних методик в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.
«Особливості діяльності соціального педагога з питань організації супроводу дітей
(з досвіду роботи соціального педагога спец-ЗОШ №2)», «Робота з сім’ями дітей з
з особливими потребами (з досвіду роботи практичного психолога спеціальної
ЗОШ-інтернат для глухих дітей)», «Використання мнемотехніки в корекційній
роботі з дітьми".
На засіданнях «круглих столів» піднімаються питання, проблеми, які
постають на шляху впровадження інклюзивної форми навчання: «Соціалізація
дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі: методологічні та
методичні підходи», «Про стан запровадження інклюзивної освіти в навчальних
закладах області» до 2015 р., «Мультидисциплінарний підхід – запорука успіху в
організації навчання та виховання дітей з ООП»
З цією метою проводились тренінги зі слухачами курсів підвищення
кваліфікації та учасниками семінарів працівників психологічних служб
інтернатних закладів з питань: здійснення роботи з охорони здоров’я та
формування здорового способу життя; захисту прав дітей різних категорій
(інвалідів та тих, що вчинили правопорушення); профілактики вчинення
80

правопорушень неповнолітніми; участі дітей у житті суспільства; участі у
проведенні інформаційних і профілактичних акцій; формування позитивного
орієнтованого світогляду молоді; розроблення системи просвітницької роботи для
дітей, підлітків з питань здорового способу життя; запобігання торгівлі людьми, її
первинна профілактика; впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма
учасниками навчально-виховного процесу; розроблення індивідуальних програм
психолого-педагогічного
супроводу
учнів;
розроблення,
видання
та
розповсюдження методичних та інформаційних матеріалів.
За звітний період були проведені семінари.
Для вчителів-дефектологів та вчителів-логопедів :
 «Розлади спектру аутизму в дітей», для педагогічних працівників
інклюзивних класів
- «Організація інклюзивного навчання дітей з
особливими освітніми потребами в умовах ЗНЗ»;
 у жовтні було проведено позаплановий семінар за запитом
Голопристанського району та м. Херсона з теми «Організація інклюзивного
навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах ЗНЗ» для
педагогів інклюзивних шкіл.
 Для керівників психологічних служб та працівників психологічних служб
інтернатних закладів:
 «Виховання емоційної культури і конструктивної поведінки особистості»
(18-19.03.2015р, академія);
 «Впровадження у практику діяльності алгоритмів взаємодії працівників
психологічної служби системи освіти та працівників інших органів і служб
у справах дітей» (23-24.04.2015, 22.10.2015 академія);
 «Прогнозування та профілактика соціальних ризиків у соціальнопедагогічному оточенні вихованців, учнів, студентів» (24-25 листопада 2015
року).
На базі лабораторії корекційної педагогіки і психології працювала обласна
творча група педагогів інклюзивних шкіл з теми: «Дитина з особливими
потребами у загальноосвітньому просторі», а лабораторії практичної психології та
соціальної роботигрупа працівників психологічної служби з теми «Взаємодії
працівників психологічної служби ДНЗ та ЗНЗ з метою здійснення ефективного
ступеневого психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу».
5.7. Науково-методичний супровід дошкільної освіти
Відповідно до нормативних актів Міністерства освіти і науки України, стану
навчально-виховної роботи в дошкільних навчальних закладах області діяльність
педпрацівників
науково-методичної лабораторії дошкільного виховання
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної
освіти» Херсонської обласної ради була орієнтована на повноцінне підвищення
індивідуально-професійного статусу педагога у відповідності до потреб і вимог
сучасних тенденцій розвитку національної освіти України, його фахової та
посадово-функціональної компетентності.
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За 2015 рік курсову перепідготовку здійснили
530 педпрацівників
дошкільних навчальних закладів, із них: 86 керівників дошкільних навчальних
закладів, 32 музичних керівника та 412 вихователя.
Працівниками науково-методичної лабораторії постійно здійснюється
професійний підхід до надання методичних консультацій педпрацівникам
дошкільних навчальних закладів щодо підвищення якості дошкільної освіти,
впровадження в практику різних інноваційних освітніх технологій, розглядаються
питання спрямовані на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти,
виконання Закону України щодо обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого
дошкільного віку.
На постійно діючому науково-методичному семінарі «Упровадження
Базового компоненту дошкільної освіти та Державного стандарту початкової
загальної освіти в практику роботи навчальних закладів області (у онлайн
режимі)» (04.03.2015р.) розглядалися питання щодо сучасних вимог до
програмного, методичного забезпечення навчально-виховного процесу в
дошкільних навчальних закладах. На базі Скадовської гімназії для методистів,
вихователів дошкільних навчальних закладів,
вчителів початкових класів
проведено обласний науково-практичний семінар «20 років «Крок за кроком»:
успіхи, можливості, перспективи» (14.05.2015).
Для вихователів дошкільних навчальних закладів відбувся (25.11.-26.11.2015
р.) обласний семінар із теми «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку».
Учасників семінару ознайомили з історичним аспектом формування почуття
патріотизму, приділили увагу науковим поглядам щодо патріотичного виховання
дітей дошкільного віку. На базі ясла-садка №41 Херсонської міської ради, було
переглянуто інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку «Україна
без кордонів». Педагоги побачили систему роботи ясел-садка з національнопатріотичного виховання, відзначили важливість системності та послідовності в
роботі щодо формування патріотичної свідомості маленьких вихованців.
Відповідно до плану академії відбулося виїзне засідання навчальнометодичної ради академії (23.04.2015), де на базі дошкільного навчального закладу
№8 Каховської міської ради було розкрито питання (Киричук Т.В., завідувач
лабораторії дошкільного виховання) «Про використання педагогічних технологій у
дошкільних навчальних закладах м. Каховки». Також у рамках навчальнометодичної ради відбулася екскурсія дитячим садком та були відвідані заняття в
різних вікових групах.
Співробітники лабораторії брали участь у роботі обласної науковопрактичної конференції «Удосконалення фахової майстерності педагогічних
працівників дошкільних навчальних закладів і вчителів початкових класів у
системі післядипломної освіти: теорія, історія, практика» (24.03.2015). У
підготовці та проведенні Всеукраїнського Фестивалю педагогічних ідей
«Гуманізація освітнього простору у вимірі педагогіки В.О.Сухомлинського» (1314.05.2015), а саме: на базі ДНЗ №10 Херсонської міської ради підготовлено і проведено з
дітьми старшого дошкільного віку інтегроване заняття «Стежинами добра та краси»
(вихователь Жук О.В.); майстер-клас «Використання педагогічної спадщини В. О.
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Сухомлинського у створенні авторської казки щодо екологічного виховання
дошкільників» (вихователь-методист ДНЗ №11 Херсонської міської ради Бихалова
Олена Вікторівна) та презентація авторської казки «Подорож краплинки»
(вихователь ДНЗ №11 Херсонської міської ради Клас В.В.); представлено
матеріали акції «Захист довкілля» (спільна робота дошкільного навчального
закладу з батьками вихованців (завідувач ДНЗ №68 Бойко С. Д.)); розглянуто
роботу над проектом «Виховання гуманістично-спрямованої особистості
дошкільника на засадах педагогічної спадщини В. Сухомлинського» творчої групи
педагогів (Зіняк С. М. вихователь-методист)
Горностаївського ДНЗ №2
Херсонської області. Всі педагоги продемонстрували на практиці актуальність,
ефективність ідей спадщини В. О. Сухомлинського, розкрили важливу тему щодо
морально-етичного виховання підростаючого покоління.
25 вересня брали участь у роботі VIІ Міжнародної науково-практичної
конференції
і
XXІI Всеукраїнських
педагогічних
читаннях
«Василь
Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості», 1
грудня 2015 року в обласних педагогічних читаннях «Соціальна педагогіка
Фрідріха Дистервега і сучасна освіта (225 років від дня народження), 16 грудня в
обласних педагогічних читаннях
26-28 квітня 2015 року в м. Ужгород Киричук Т.В. взято участь у засіданні
членів регіональних творчих груп з питань адаптації і подальшої апробації
спеціального курсу виховної спрямованості «Культура добросусідства» з дітьми
дошкільного віку за проектом «Сприяння розвитку міжкультурної освіти в
Україні».
08 по 12 червня 2015 року в м. Запоріжжя на Всеукраїнському проблемному
семінарі «Формування основ здорового способу життя суб’єктів освітнього
простору ДНЗ: проблеми та шляхи вирішення» (за формою проведення – «Літня
школа для дорослих») Роздорожня В.В. презентувала досвід роботи
Станіславського ДНЗ Білозерського району Херсонської області з теми «Моделі
формування психосоціальної компоненти здоров'я дітей дошкільного віку».
На базі дошкільних навчальних закладів Білозерського району 1516.10.2015р. відбулося засідання обласної школи методиста з теми «Шляхи
вдосконалення сучасної дошкільної освіти та умови забезпечення її якості» за
участю методистів з питань дошкільної освіти районних (міських) методичних
кабінетів області.Педагогічними працівниками лабораторії здійснюється науковометодичне консультування дослідно-експериментальної діяльності педколективів
за темами: «Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах
навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього закладу» (ЗОШ
№ 46 Херсонської міської ради; Скадовська гімназія; Цюрупинські СЗОШ № 4;
ДНЗ № 3; Великоолександрівські ЗОШ № 2; ДНЗ № 2), «Формування
психосоціальної компоненти здоров’я дітей дошкільного віку» (Станіславський
ДНЗ Білозерського району).
Для слухачів курсів підвищення кваліфікації постійно на базі Херсонських
дошкільних навчальних закладів організовується педагогічна практика, науковопрактичні семінари.
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Організовано (Роздорожня В.В.) та проведено з 29 жовтня по 1 листопада
2015 року в рамках Міжнародного пілотного соціально-педагогічного проекту
«Освіта XXI сторіччя: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства» з
метою здійснення модернізації дошкільної, шкільної та позашкільної освіти на
основі впровадження сучасних педагогічних, психологічних та ефективних
оздоровчих технологій на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Міжнародний психолого-педагогічний фестиваль «Перспектива».
З метою удосконалення професійної підготовки вихователів під час курсів
використовується інтерактивна форма навчання як майстер-клас, так проведено за
темами: «Організація занять з конструювання в дошкільному навчальному
закладі» (Мусієнко В.С., методист науково-методичної лабораторії), «Інтерактивні
форми роботи з дітьми в навчально-виховному процесі дошкільних навчальних
закладів » (О.В. Бихалова, вихователь-методист вищої категорії ДНЗ № 11
Херсонської міської ради).
На допомогу методистам дошкільного виховання районних методичних
кабінетів, педпрацівникам дошкільних навчальних закладів підготовлено до друку
статті та методичні рекомендації:
 Роздорожня В.В. Формування валеолегічного світогляду у дітей
дошкільного віку.
 Роздорожня В.В. Робота з батьками щодо патріотичного виховання дітей
дошкільного віку.
 Киричук Т.В. Нетрадиційні форми роботи з батьками майбутніх
першокласників.
 Киричук Т.В. Гурткова робота в дошкільному навчальному закладі
 Роздорожня В.В. Виховання до народження: маленькі секрети //
Дошкілля.UA. – 2015. - №17. – С. 10.
 Моральне виховання дітей дошкільного віку за В. О. Сухомлинським /
Т. В. Киричук, В. В. Роздорожня // Василь Сухомлинський у діалозі з
сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості : матеріали VІIІ
Міжнародної науково-практичної конференції і XXІI Всеукраїнських
педагогічних читань (24-25 вересня 2015 року, м. Херсон) : в 3-х ч. / за ред.
А. М. Зубка. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. – Ч. І. – С. 135-140.
Працівниками лабораторії узагальнено роботу обласних творчих груп з
проблематики: «Формування почуття патріотизму в дітей дошкільного віку»,
«Організація гурткової роботи в дошкільному навчальному закладі».
Вивчено та занесено до обласної картотеки кращі перспективні
педагогічні досвіди: «Формування духовно-моральних якостей дошкільників
засобами краєзнавчої роботи» (Гузь Т.В. вихователь ДНЗ №24 Херсонської
міської ради), «Розвивальні ігри, як засіб інтелектуального розвитку
дошкільників» (Тернавська Н.С. вихователь ДНЗ №17 Генічеської міської
ради).
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5.8. Науково-методичний супровід позашкільної освіти
Система методичної роботи з кадрами позашкільних закладів
результативна і мобільна. Одним із завдань курсової перепідготовки є
оновлення змісту форм, методів та напрямів позашкільної освіти області. Мета
– допомога педагогічним працівникам позашкільних закладів у професійній
діяльності. Систематично на курсах підвищення кваліфікації керівників гуртків
працюють творчі групи з різних напрямів пошуково-дослідницької,
експериментальної роботи. На курсах організовано співпрацю з науковцями
академії, з навчальними позашкільними закладами м. Херсона та області,
громадськими організаціями. Навчально-виховний процес здійснюється
диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів
слухачів. Систематично для слухачів курсів проводяться консультації з різних
напрямів позашкільної роботи.
Створено банк даних науково-методичних матеріалів, документів,
програм, презентацій з досвіду кращих педагогічних працівників позашкільних
закладів.
Система науково-методичної роботи з кадрами позашкільних закладів
забезпечує реалізацію системи заходів щодо підвищення професійної
майстерності педагогів. Для них створюються методичні консультаційні
пункти, проводяться майстер-класи, розробляються методичні рекомендації та
методичні розробки. Систематично проводяться обласні проблемні семінари,
семінари-наради для різних категорій педпрацівників позашкільних закладів.
Спільно з кафедрою теорії і методики виховної роботи були
проведені: обласна науково-методична конференція з теми: «Виховання
особистості: національно-патріотичний вимір»; круглий стіл: «Патріотичне
виховання учнівської молоді». За підсумками конференції, круглого столу були
вироблені методичні рекомендації, видана стаття на тему: «Національнопатріотичне виховання на сучасному етапі».
Створено електронний банк з досвіду виховної роботи національнопатріотичного виховання. Система науково-методичної роботи з кадрами
позашкільних закладів забезпечує реалізацію системи заходів щодо підвищення
професійної майстерності педагогів.
Науково-методичною лабораторією виховання вивчався досвід директора
Центра позашкільної роботи Херсонської міської ради Свинаренко І.П. з теми
«Управління навчально-виховним процесом у сучасному позашкільному
закладі»(брошура, електронний носій, 2016). Впроваджується досвід директора
Центра науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської
ради Бондар Л.Д. з теми «Застосування новітніх технологій у позашкільному
закладі».
У 2015 році був проведений Всеукраїнський конкурс майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело
творчості» у номінації «Керівник гуртка - 2015 року» проводився у
відповідності з Положенням про Всеукраїнський конкурс майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело
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творчості», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 09.08.2005 р.
№ 530, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.06.2005 р. №
697/10959, та наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних
працівників позашкільних начальних закладів «Джерела творчості» у номінації
«Керівник гуртка - 2015 р.» від 19.10.2012 р. № 1123.
У конкурсі брали участь керівники гуртків художньо-естетичного
напряму: «Керівник гуртка вокального та музичного мистецтва», «Керівник
циркового та театрального мистецтва», «Керівник гуртка хореографічного
мистецтва» (13 учасників). На конкурс були представлені матеріали: опис
власного досвіду, презентації педагогічного досвіду, фото, відеоматеріали,
результативність навчально-виховного процесу в гуртку, зміст, форми,
прийоми, методи навчання, власні методичні розробки: проекти, програми,
розробки занять, матеріали про участь у семінарах, конференціях, змаганнях,
публікації тощо. Аналіз конкурсних робіт свідчить про високий рівень науковотеоретичної та методичної підготовки, професійної компетентності
конкурсантів, досконале володіння різноманітними підходами, методами.
Кожен із конкурсантів працює над пошуком ефективних форм, розробляє і
впроваджує інтерактивні методи навчання в гуртку.
Слід відзначити лаконічність та повноту розкриття, найбільш
значущі власні педагогічні здобутки у сфері позашкільної освіти:
 Тимошенко Олена Віталіївна - керівника гуртка Цюрупинського центру
дитячої та юнацької творчості;
 Ганджа Ольга Олексіївна - керівника гуртка міського будинку дитячої
творчості Новокаховської міської ради ;
 Платонова Юлія Володимирівна – керівника гуртка Херсонського Палацу
дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради.
За результатами III етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних закладів «Джерело творчості» у
номінації «Керівник гуртка» переможцем стала: Тимошенко О.В.
VІ. Навчально-методична діяльність
6.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої
підготовки педагогічних працівників
Діяльність академії у 2015 році була орієнтована на повноцінне
підвищення індивідуально-професійного статусу педагога у відповідності до
потреб і вимог сучасних тенденцій розвитку національної освіти України, його
фахової та посадово-функціональної компетентності.
У 2015 році в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
підвищили кваліфікацію за очною формою навчання - 3070 педагогічних
працівників, за очно-дистанційною формою – 41 педпрацівник і через систему
семінарських та тренінгових занять сертифіковано 1742 педпрацівника. Таким
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чином, підвищення кваліфікації пройшли 4853 педагогічних працівника
(ліцензійний обсяг – 4500). Виконання плану підвищення кваліфікації
педагогічних працівників районами (містами) представлено в табл.6.
Таблиця 6
Аналіз виконання плану підвищення кваліфікації педагогічними
працівниками області за 2015 рік
№
з/п

Райони

За І півріччя 2015
р.
План

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

м.Херсон
м.Каховка
м.Н.Каховка
м. Гопри
Бериславський
Білозерський
Великолепетиський
Великоолександрівський

Верхньорогачицький
Високопільський
Генічеський
Голопристанський
Горностаївський
Іванівський
Каховський
Каланчацький
Нововоронцовський
Нижньосірогозький
Новотроїцький
Скадовський
Цюрупинський
Чаплинський
ПТУ
Обл.заклади
Усього

За ІІ півріччя 2015
р.

За 2015 рік

Факт

%
викона
ння

План

Факт

%
викона
ння

План

Факт

%
викона
ння

351 486
65
59
115 114
22
27
65
39
81
99
30
23
34
35
16
10
21
21
80
73
76
56
32
32
24
21
33
25
44
41
16
28
25
20
59
61
87
76
100 111
63
63
49
59
67
116
1555 1695

138%
91%
99%
123%
60%
122%
77%
103%
63%
100%
91%
74%
100%
88%
76%
93%
175%
80%
103%
87%
111%
100%
120%
173%
109%

277
35
85
12
60
68
18
39
11
21
51
57
20
17
24
34
20
21
31
64
69
43
29
39
1145

318
29
68
13
81
63
25
51
24
17
55
68
17
17
28
39
25
22
43
69
106
59
34
104
1375

115%
83%
80%
108%
135%
93%
139%
131%
218%
81%
108%
119%
85%
100%
117%
115%
125%
105%
139%
108%
154%
137%
117%
267%
120%

628 804
100
88
200 182
34
40
125 120
149 162
48
48
73
86
27
34
42
38
131 128
133 124
52
49
41
38
57
53
78
80
36
53
46
42
90
104
151 145
169 217
106 122
78
93
106 220
2700 3070

128%
88%
91%
118%
96%
109%
100%
118%
126%
90%
98%
93%
94%
93%
93%
103%
147%
91%
116%
96%
128%
115%
119%
208%
114%

Прогнозуючи і плануючи курси підвищення кваліфікації, які
відбуваються з урахуванням запитів педагогічних працівників області, науковопедагогічні працівники академії вдосконалювали багатоваріантні навчальні
плани та програми підвищення кваліфікації, запровадили комп’ютерне
діагностування слухачів, розробку, створення і захист випускних робіт
(проектів).
Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів загальноосвітніх
навчальних закладів організовувалося за 92 навчальними програмами.
Враховуючи вимоги пункту 3.20 Типового положення про атестацію
педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки,
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молоді та спорту України від 06.10.2010 № 930 з метою задоволення
професійних потреб освітян, урахування специфіки функціонування
регіональної освітньої системи й особливостей тарифікаційного навантаження
педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів області
академією розроблено й упроваджено технології підвищення кваліфікації
одночасно за двома й більше спеціальностями для вчителів, які викладають
кілька навчальних предметів одного профілю.
На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 20.04.11 № 462
«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» та
23.11.11. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної
загальної освіти» академія працювала над підготовкою педагогів та
організацією роз’яснювальної роботи серед учителів щодо запровадження
означених документів у навчально-виховний процес загальноосвітніх
навчальних закладів Херсонщини. До навчально-тематичних програм курсів
підвищення кваліфікації введено теми лекційних, семінарських та практичних
занять, на яких розкривалися основні положення Державного стандарту та
навчальних програм. У плани проведення конференцій з обміну перспективним
педагогічним досвідом вносилися теми для обговорення проблемних моментів
впровадження нових Державних стандартів у практику. Особливу увагу
приділено введенню в навчально-виховний процес підвищення кваліфікації
вчителів лекційних та практичних занять, пов’язаних з особливостями
викладання предметів у 1-4 класах початкової школи («Компетентнісний підхід
до навчання учнів на уроках природознавства в початковій школі»,
«Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів під час вивчення
предмета «Основи здоров’я», «Методика викладання навчального предмета
«Основи здоров’я» в початковій школі», «Упровадження програми з російської
мови та літератури у початковій школі згідно з новим Державним стандартом»,
«Особливості реалізації нової базової програми з математики за новим
Державними стандартом початкової загальної освіти» тощо).
Працівниками науково-методичних лабораторій початкового навчання та
інформатики продовжено роботу з удосконалення методичного інструментарію
(електронна версія) для підготовки вчителів початкових класів, учителів
інформатики до викладання навчального курсу «Інформатика», що розміщений
на інформаційно-навчальному ресурсі http://dnpk.16mb.com/clubs/1.
У варіативну частину навчально-тематичного плану введено спецкурси з
підготовки вчителів до використання ІКТ, а також програмно-тематичні курси
«Методика викладання навчального предмета «Інформатика» в початковій
школі».
На курсах директорів та заступників директорів з НВР було проведено
спілкування в режимі он-лайн з директором ГУО «Середня школа №70
м.Мінська ім. Л.Н.Гурт`єва» Є.Рудовою (Бєларусь) з тем: «Управління
процесом соціалізації дітей та учнівської молоді». «Наповнення варіативної
частини навчального плану спецкурсами та факультативами гуманітарного
профілю».
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З метою проведення майстер-класів на курси підвищення кваліфікації
керівників шкіл запрошувались заступник директора з навчально-виховної
роботи ФТЛ Білий В.І., директор УВК№56 м.Херсона Микитюк С.В.,
директори Херсонських ЗОШ №4 ( Місюченко С.І.), 15 (Стратійчук Л.Л.), 39
(Маренчук О.М.), 46 (Дмітрієнко О.Ю.), 51 (Осьмінін П.Ю.), 21 (Лугова Г.Л.),
Семенівського НВК Каховського району (Носенко А.В.), заступник директора
з навчально-виховної роботи Херсонської ЗОШ№24 Бондаренко І.А., заступник
директора з навчально-виховної роботи Херсонської ЗОШ№1 Войтович Л.В.,
методист Новокаховського методичного кабінету Сазонова Л.Г.- призер III
Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання-методист».
При проходженні курсів слухачі мали можливість прослухати спецкурси
к.пед.н., доцента Л.М.Назаренко «Управління інноваційними змінами» та
«Соціальне проектування».
Для заповнення варіативної частини навчального плану ЗНЗ спільно з
доктором педагогічних наук, професором Голобородько Є.П. розроблено
програму елективного спецкурсу з елементами кінопедагогіки «Освітянська
спадщина В.О.Сухомлинського» та спільно з доктором педагогічних наук,
професором Сагач Г.М. програму елективного спецкурсу з медіаосвітнім
компонентом «Ave, Skovoroda! Ідемо за Сковородою»; для слухачів курсів
підвищення кваліфікації спільно з доктором педагогічних наук, професором
Сагач Г.М. розроблено програму спецкурсу «Педагогіка Серця
В.О.Сухомлинського у вимірах ХХІ століття».
У рамках проведення заходів щодо Року В.О.Сухомлинського було
організовано зустрічі слухачів курсів підвищення кваліфікації з завідувачем
кафедри педагогічної майстерності (1986-2007рр), кандидатом педагогічних
наук Галиною Миколаївною Кондратенко, яка розповіла про зустрічі
з
відомим Педагогом. У квітні керівники шкіл стали учасниками лекції «Модель
соціалізуючого освітнього простору Школи Радості В.О.Сухомлинського»
(лектор – Т.О.Кузьміч). Спільно з кафедрою теорії і методики виховної роботи
було створено методичне видання «Духовно-інтелектуальні виміри виховного
слова: мистецтво авторської казкотерапії», де були представлені авторські
казки учнів та педагогів м.Херсона, Херсонської області (Україна), м. Мінська
(Республіка Білорусь).
Завідувачем наково-методичної лабораторії управління ЗНЗ Т.О.Кузьміч
було розроблено програму авторського спецкурсу «Іміджева політика
навчального закладу» (для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників
загальноосвітніх навчальних закладів) для участі у Сьомому всеукраїнському
конкурсі на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної
педагогічної освіти, що організовувався за ініціативи Університету
менеджменту освіти НАПН України.
Підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи,
керівників гуртків здійснювалося за диференційованими навчальними планами
відповідно до категорій, особливості яких відображалися в змісті, засобах,
формах і методах педагогічного процесу. Для заступників директорів з
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виховної роботи в навчально-тематичних планах виділені окремі модулі:
наукові основи виховної діяльності, наукові основи управління, внутрішкільний
менеджмент. Для педагогічних працівників позашкільних закладів розроблені
спецкурси з різних напрямів позашкільної роботи.
На курсах підвищення кваліфікації заняття проводились у різних формах
співпраці між учасниками педагогічного процесу: лекції, семінари, конференції,
тренінги, творчі зустрічі, під час яких використовувались інтерактивні методи
навчання. На курсах проводяться майстер-класи.
Метою підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін є
спеціалізоване вдосконалення їх професійної підготовки, шляхом поглиблення,
розширення й оновлення професійних знань, умінь і компетенцій на основі
раніше здобутої вищої освіти та практичного досвіду. На даному етапі
актуальною педагогічною проблемою є упровадження в старшу школу
профільного навчання, що дає можливість створити сприятливі умови для
врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів відповідно до їхнього
професійного визначення, тому багато уваги приділяється в організації курсової
перепідготовки вчителів художньої культури, які працюють у профільних
класах. Важливе місце в навчальних планах відведено ознайомленню слухачів
курсів з електронними засобами навчального призначення, оволодінню
навичками роботи в мережі Інтернет, що підвищує компетентність вчителів з
інформаційно-комунікаційних технологій в мистецькій освіті.
Науково-методичну роботу лабораторія реалізує шляхом організації
масових, групових та індивідуальних форм роботи з педагогами, зокрема —
освітні проекти, створення проектно-орієнтованих навчальних модулів, адже
для налагодження ефективної педагогічної взаємодії сучасному вчителю
необхідно вміти визначити й чітко формулювати цілі, досліджувати ресурси,
передбачати очікувані результати. Проекти, які пропонувались для роботи з
учителями мали інтегрований характер («Маска, відкрий свою таємницю»,
«Небесне і земне в символіці православного храму», «Магія народної іграшки»,
«Послання сивої давнини», «Із легенди у віки», «Літопис Бізюківського
монастиря», «Місто його любові», «Міська ратуша — хранительниця історії
херсонської архітектури», «Золота палітра херсонських художників»,
«Філософія чайної церемонії», «Прогулянка грецьким передмістям»,
«Українські митці у просторі світової культури», «Писанка — вічне минуле і
майбутнє України», «Талант учителя помножений на щиру працю», «Зовсім не
гість з далеких країв», «Живопис — поезія у фарбах», «Вишиванка — скарб
української нації», «Казковий світ образів у музиці М.А. РимськогоКорсакова», «Життя, кохання і мистецтво», «Патріотичні образи в музиці»,
«Шляхами української пісні», «Народна музична культура як основа сучасної
української музики»), що забезпечило багатоваріантний зміст проектів, які
вчителі зможуть використовувати на уроках музичного, образотворчого
мистецтва та художньої культури.
Одним із провідних напрямків діяльності лабораторії фізичної культури і
захисту Вітчизни є забезпечення безперервного навчання вчителів фізичної
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культури, захисту Вітчизни та тренерів-викладачів дитячо-юнацьких
спортивних шкіл і клубів, органічного поєднання курсової та міжкурсової
підготовки на обласному районному та шкільному рівнях. Педагогічна
практика для вчителів фізичної культури, захисту Вітчини та тренеріввикладачів ДЮСШ і клубів проводилась на базі Херсонських загальноосвітніх
навчальних закладів № 1, № 45, № 47, Навчально-виробничого комплексу
Дніпровського району м. Херсона, ВУФК, ДЮСШ № 6, ДЮСШ № 3,
Чорнобаївського НВК Білозерського району
де вони знайомилися з
організацією
фізкультурно-оздоровчої,
спортивно-масової,
військовопатріотичної та навчально-тренувальної роботи. Заняття проводили досвідчені
педагоги: учитель-методист І.В. Некрасова; учитель-методист С.В. Черноусов;
старший учитель О.В. Разуменко, підполковник, спеціаліст вищої категорії
В.Ю. Воловік та директор спортивної школи Метела Г.Д. Під час практики
слухачі курсів спостерігали за особливостями проведення навчальних та
навчально-тренувальних занять досвідченими учителями й тренерами м.
Херсона, відмічали ефективні педагогічні прийоми та знайомились з
інноваційними формами і методами навчально-виховного та навчальнотренувального процесів.
Лекторський склад на курсах підвищення кваліфікації забезпечували –
викладачі кафедр Херсонської академії неперервної освіти, науковці
Херсонського державного університету; працівники Херсонського обласного
центру здоров’я та спортивної медицини, тренери Дитячо-юнацьких
спортивних шкіл м. Херсона, кращі вчителі області.
У 2015 році стало вже доброю традицією проведення науковометодичною лабораторією фізичної культури та захисту Вітчизни спільно з
Херсонською обласною федерацією футболу курсів підвищення кваліфікації
вчителів фізичної культури з методики викладання футболу (07-11 вересня
2015 року – 18 слухачів; 18-23.11.2015 року – 24 слухача).
Слухачі курсів працювали за навчальною програмою підвищення
кваліфікації вчителів фізичної культури з методики викладання футболу
(розміщена за покликанням: http://www.ffu.org.ua/files/ndocs_638.pdf), що
розроблена на виконання Договору від 11.12.2012 року про взаємодію
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Федерації футболу
України в розвитку шкільного футболу в загальноосвітніх навчальних закладах
України в 2013-2016 роках і розрахована на 36 годин.
Теоретичні та практичні заняття з учителями фізичної культури
відбувались на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» та
Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 Херсонської міської
ради. Під час навчання педагоги були ознайомлені з сучасними тенденціями та
актуальними питаннями розвитку шкільного футболу в Україні; методикою
планування, проведення й аналізу робочих, відкритих та конкурсних уроків
футболу; особливостями організації занять футболом у школі з дівчатами та
технологією проведення відкритих розважальних шкіл футболу.
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Після завершення навчання слухачі курсів отримали відповідні
сертифікати КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», Федерації
футболу України «Лідер масового футболу УЄФА» та здобули право навчати
вчителів фізичної культури методиці викладання футболу в районах (містах)
Херсонщини.
Варто відзначити, що згідно з навчально-тематичним планом курсів
підвищення кваліфікації науково-методична лабораторія фізичної культури та
захисту Вітчизни КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» спільно з
Херсонською обласною організацією «Дубрава» (голова – майор запасу
десантних військ Андрій Олександрович Лимар) та вчителем захисту Вітчизни
Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36 Херсонської міської
ради, підполковником запасу Віталієм Юрієвичем Воловиком 21 березня 2015
в урочищі Великі Карабаї Цюрупинського району провели для вчителів захисту
Вітчизни військово-польові збори.
Метою зборів було вдосконалення умінь та навичок слухачів курсів зі
стройової, вогневої та тактичної підготовки. На початку зборів вчителі захисту
Вітчизни були розподілені на 2 відділення, що змагались у стрільбі з
малокаліберної гвинтівки та пістолету, спорядженні магазину, збиранні
розбиранні автомату Калашникова, метанні гранат різних типів, розмінуванні
місцевості, метанні ножів, подоланні смуги перешкод, одяганні
загальновійськового захисного комплекту та виконанні елементів стройової
підготовки. Справжньою окрасою заходу став прохід відділень стройовим
маршем з виконанням патріотичних та козацьких пісень.
Учасники військово-польових зборів дали високу оцінку організації
проведеного заходу, показали високий рівень стройової, вогневої та тактичної
підготовки, а також висловили побажання щодо створення доброї традиції –
проведення військово-польових зборах на кожних курсах підвищення
кваліфікації вчителів захисту Вітчизни.
Під час проведення курсів для вчителів історії було запроваджено нові
форми роботи. Так було проведено 4 майстер-класи Бондаренко Т.А., учителемметодистом, спеціалістом вищої категорії, учителем історії СЗОШ № 24
Херсонської міської ради "Використання ІКТ при роботі з обдарованими дітьми
", Гончаренко Л.А., доцентом кафедри теорії і методики викладання
суспільствознавчих і гуманітарних дисциплін академії «Особливості створення
учительських блогів», Єлігулашвілі М.С., викладачем кафедри теорії і
методики викладання суспільствознавчих і гуманітарних дисциплін академії
«Викладання історії без підручника». На виконання обласної програми з
утвердження гендерної рівності на період до 2016 року: у межах курсової
перепідготовки по 8 годин на кожних курсах було виділено для навчання
основам гендерної теорії.
До орієнтовної тематики випускних робіт для слухачів курсів включено
питання щодо впровадження у навчально-виховний процес школи особистісно
орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів до вивчення
української мови і літератури тощо. У плани проведення конференцій з обміну
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перспективним педагогічним досвідом вносяться теми для обговорення
проблемних моментів впровадження нових Державних стандартів у практику.
Також було запропоновано слухачам теми випускних робіт, спрямованих на
вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у зв’язку з проведенням
конференції та педчитань, присвячених великому педагогові.
6.2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного
навчання, самоосвіти тощо
Однією з багатьох задач сучасної освіти є – навчити кожну дитину за
короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в
практичній діяльності величезні масиви інформації. Найдієвіший спосіб
досягти результату – це поєднання традиційних методів навчання та сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій в єдиному інформаційному просторі
регіону. Адже використання ІКТ дозволяє зробити процес навчання мобільним,
диференційованим та індивідуальним.
Сучасний навчальний заклад без використання ІКТ не може забезпечити
рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів. Тому дуже важливо, щоб
учителі-предметники були компетентні з питань використання ІТ на уроках.
Для ефективного використання ІКТ в загальноосвітніх закладах, педагогічним
працівникам у період курсів підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період
пропонуються тематичні спецкурси, які спрямовані на розвиток інформаційнокомунікаційної компетентності.
В Херсонській області з 2011 по 2014 роки вчителі мали змогу проходити
спецкурси, що входили до Всеукраїнської програми «Сто відсотків» (Курс
цифрових технологій, Курс «Учителі в он-лайні»), після закриття програми з
2014 по 2015 вчителі продовжили навчання на альтернативних спецкурсах,
таких як «Підготовка педагогічних кадрів до використання інформаційнокомунікаційних технологій у професійній діяльності», «Іntel® «Навчання для
майбутнього»», «Іntel® «Шлях до успіху»», ««Методика викладання курсу
«Інформатика» у початковій школі»», «Хмарні технології в освіті», «Технологія
створення та управління персональним блогом вчителя». Дані спецкурси
допомагають педагогам області отримати більш глибокі знання з питання
використання мережі Інтернет і комп’ютерів на уроці та активно занурюватися
в єдиний інформаційний простір регіону.
Так як інформаційні технології не стоять на місці, навчання педагога має
бути постійним, а не лише в момент курсів підвищення кваліфікації. Так КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», а також в районах та містах області
методичні кабінети, організовують підтримку вчителів у міжкурсовий період.
В КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» згідно Положення про
дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки
України від 25.04.2013 року № 466, у академії з 2014 року впроваджується
дистанційне навчання на базі відкритої системи Moodle, яка пропонує широкий
спектр можливостей для повноцінної підтримки процесу навчання, а також
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різноманітні способи подання навчального матеріалу, перевірки знань і
контролю успішності.
Використання дистанційних освітніх технологій має незаперечні
переваги: навчальний процес організовується в Інтернет-середовищі (тому
відстань від слухача до академії не є перешкодою для якісного навчання);
передбачається інтерактивна взаємодію між викладачами та слухачами, вільний
доступ до інформаційних ресурсів курсу та мережі Інтернет, швидка доставка
навчальних матеріалів в електронній формі.
У першому півріччі 2015 року науково-методичною лабораторією
інформатики та науково-методичною медіа-лабораторією було проведено
семінар «Роль викладача-тьютора в системі дистанційного навчання» та
навчання за спецкурсом «Підготовка педагогічних кадрів до використання
інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності» для 60
науково-педагогічних працівників академії.
Науково-методичною медіа-лабораторією розроблено методичні
рекомендації «Дистанційне навчання в середовищі Moodle», що розміщені у
вільному доступі на сайті дистанційного навчання академії.
На цій платформі пройшли навчання дві групи слухачів: вчителі
початкових класів та директори загальноосвітніх навчальних закладів.
Для більш ефективної підтримки педагогів у міжкурсовий період
виникла потреба проводити різного роду наради, семінари, конференції без
запрошення учасників до КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
тобто за допомогою інтернету в режимі онлайн. З цією метою працівниками
науково-методичної медіа-лабораторії було випробувано декілька різних
систем відеоконференцзв’язку.
Перевагу було віддано відкритому програмному забезпеченню для
проведення веб-конференцій BigBlueButton, яке підтримує обмін відео,
можливість показу презентацій, документів, зображень. Для зворотного зв'язку
зі слухачами існують публічні та приватні чати. Інтегрована можливість
голосового зв’язку.
На сьогоднішній день в академії проведено близько 500 веб-конференцій
та нарад в онлайн режимі.
З метою розвитку взаємодії з педагогами у курсовий та міжкурсовий
період було створено інформаційно-методичний портал на ядрі соціальної
мережі – «Дистанційне навчання педагогічних кадрів» (dnpk.16mb.com). Портал
побудовано як соціальну мережу, тому вчитель може отримувати повний обсяг
інформації таактивно, у зручний для нього час, взаємодіяти з колегами,
науково-педагогічними та методичними працівниками та отримувати
тьюторську допомогу.
Особливістю такого порталу є й те, що споживачі його ресурсів окрім
консультування зі спеціалістами мають змогу:
- здійснювати обмін педагогічним досвідом у сфері інформаційнокомунікаційних технологій;
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- створювати спільноти для вузького кола професійно-особистісного
спілкування;
- розміщувати власні методичні розробки, авторські програми, результати
науково-дослідницької роботи, конспекти уроків і позаурочних заходів;
- брати участь у вебінарах, що проводяться науковими установами,а
також викладати записи вебінарів, які були ініційовані місцевими методичними
службами.
Вебінари, що відбуваються в рамках роботи порталу, проводяться через
відеохостингYoutube.com, що дає змогу їх учасникам спілкуватися з
доповідачами у реальному часі, коментувати виступи в чаті та автоматично
мати доступ до запису зустрічі й переглядати його, за потреби, необмежену
кількість разів.
Під час взаємодії педагогів через портал відбуваються відео зустрічі з
метою роз’яснення особливостей найсучасніших інформаційно-комунікаційних
технологій, зокрема хмарних (створення хмарних порт фоліо, використання
програмного забезпечення на елементарному рівні). Окрім того, надаються
відео-консультації, які мають як колективний характер, так і приватний
(закрита консультація). Через портал проводяться відео-лекції та майстер-класи
для слухачів курсів підвищення кваліфікації, учасників науково-практичних
конференцій. різного рівня.
На наш погляд, онлайн заняття є дуже корисними, адже сприяють
набуттю вчителями нових практичних навичок незалежно від місця його
знаходження. У свою чергу, науково-педагогічні і методичні працівники через
онлайн взаємодію можуть охопити широку аудиторію і більш оперативніше
доносити необхідну інформацію.
Так, при безпосередній зустрічі з лектором може одночасно працювати до
50 педагогів, які для виконання практичного завдання не матимуть прямого
доступу до комп’ютера кожний персонально (навчальна аудиторія містить за
санітарно-гігієнічними вимогами не більше 12 компютерів). Натомість під час
онлайн взаємодії лектор, який виступає в ролі тьютора, здатен, як свідчить
практика, навчити до 200 учасників. У подальшому аудиторія буде
розширюватись під час самостійних переглядів запису майстер-класу або
лекції. У свою чергу, контроль за якістю засвоєння матеріалу зручно
здійснювати через хмарні технології, які наразі широко використовуються під
час проведення онлайн зустрічей.
Окрім участі у вебінарах і спілкування в спільноті кожний учасник
порталу має змогу долучитися до створення «стрічки новин». Так, традиційно
сайти закладів післядипломної освіти висвітлюють заходи, що відбуваються на
їх базі, новини з районів та окремих навчальних закладів, навіть
експериментальних, залишаються поза увагою. Натомість нами пропонується
методистам районних (міських) методичних кабінетів, керівника шкіл на стіні
свого профілю створювати «стрічку новин», на якій розміщувати власну
інформацію та спостерігати за новинками в інших закладах. Окремі вчителі
висвітлюють новини про тематичні тижні на головній сторінці порталу.
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Така свобода професійної діяльності сприяє підвищенню зацікавленості
педагогів в отриманні додаткових знань і практичних навичок з використання
ІКТ та власної самооцінки, адже кожен матеріал на порталі обов’язково
отримує оцінку та відповідний коментар. У свою чергу, за активність можна
здобути віртуальну винагороду у вигляді медалі від адміністраторів порталу.
Портал сприяє саморозкриттю творчого потенціалу вчителя: досвід
окремих з учасників презентується в науково-методичних лабораторіях, і, якщо
на початку розвитку порталу як єдиного інформаційно-методичного
середовища необхідно було додатково мотивувати педагогів, то наразі вони
самостійно реєструються та викладають власне розроблені матеріали, або
посилання на корисні ресурси.
Структура порталу побудована таким чином, що, не зважаючи на її
складність, є дуже зручною у використанні. Педагоги є не лише модераторами
порталу, вони охоче створюють свої персональні блоги, матеріали яких
потрапляють у розділ порталу «Педагогічний досвід», що разом з новинами
відображається на головній сторінці. Серед створених блогів найбільшим
попитом користуються такі:
- персональні (якщо вчитель самостійно веде блог);
- колективні (якщо вчитель хоче призначити ще кількох колег
модераторами свого блогу);
- відкриті блоги (матеріал висвітлюється всім користувачам);
- обмежені блоги (матеріали відображаються тільки друзям власника
блогу);
- закриті (блог може переглядати тільки власник);
Зауважимо, що окрім обмеження доступу до інформації через глобальні
налаштування блогу, кожний має змогу скористатися окремими
налаштуваннями до повідомлень. Однак, так як портал, створений нами, має
можливості соціальної мережі, то для того, щоб отримати інформацію
обмеженого характеру, необхідно надіслати запит на вступ до друзів власника
блогу.
Окрім можливостей створити свій блог, викласти вебінар, новину,
створити спільноту за інтересами, у кожного користувача порталу є
персональне файлове сховище, доступ до якого він знову ж таки може
обмежувати за зазначеними вище категоріями доступу. Призначення файлового
сховища - пересилати колегам файли з електронним виглядом розробок, так як
під час розміщення на порталі у новинах чи у досвіді, форматування тексту
змінюється під web-стандарти. Також файлове сховище може слугувати і
звичайною онлайн флешкою. Так як ліміти на персональні сховища
встановлено не було, то кожному користувачеві доступно завантажувати
необмежену кількість файлів (об’ємом не більше 50 мегабайт кожний, що
достатньо, щоб викласти презентацію або медіа матеріал).
Через портал також здійснюється навчання педагогів. У розділі «Курси та
спільноти» висвітлено план проходження окремих спецкурсів в онлайн режимі,
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наприклад, «Інформатика в початковій школі», «Основи Інтернету», онлайн
семінар для вчителів з предмету «Основи здоров’я».
Наразі взаємодією охоплено 977 педагогів Херсонської області.
Районні та міські методичні кабінети також долучають до підтримки
педагогів у міжкурсовий період. В окремих районах велику увагу преділяють
впровадженню ІКТ в навчально-виховний процес.
Так у Білозерському районі було створено ресурсний центр по підтримці
викладання інформатики у початковій та по впровадженню ІКТ до предметів
основної школи (http://konsaltcentr.16mb.com/). На сайті центру спостерігається
дуже велика активність учителів району. Також на методичних об’єднаннях
постійно розглядаються питання впровадження сучасних ІКТ в освіту (хмарні
технології, 3D журнали).
Нижньосірогозький районний методичний кабінет теж спрямував свою
діяльність на організацію навчання освітян району основам володіння
інформаційно-комунікаційних технологій.
Навчання
здійснювалось: у «Школах комп’ютерної грамотності»
(навчання одних іншими, які мають навички володіння інформаційнокомунікаційними технологіями, в межах одного навчального закладу); під час
проведення районних методичних заходів; шляхом шефства навчальних
закладів, в яких вчителі володіють інформаційно-комунікаційними
технологіями взяли над своїми колегами з інших закладів з метою підвищення
рівня їх інформаційно-комунікаційної компетентності; шляхом співпраці між
вчителем, бібліотекарем і учнем, під час якої відбувався двосторонній обмін
інформацією (це дозволило вчителям підвищити свій рівень володіння ІКТ та
покращити взаєморозуміння з учнями).
У 2014-2015 н.р. на Інструктивно-методичних нарадах керівників
навчальних закладів (директорів, заступників) були винесенні питання:
«Про
комп’ютерну
грамотність
педагогічних
працівників
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району» (вересень 2014
р.); «Про використання інформаційно-комунікативних технологій в освітніх
закладах району» (грудень 2014); «Про інформаційно-комунікаційну
грамотність
педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів району» (березень 2015 р.).
На засіданні опорної школи з управлінської діяльності директорам
загальноосвітніх шкіл району були наданні рекомендації «Використання ІКТ в
управлінні навчальним закладом».
На засіданнях РМО вчителів проводились такі семінари«Новітні підходи
та ІКТ-технології у викладанні хімії, біології та основ здоров'я як умова
зростання педагогічної майстерності та формування активної творчої
особистості учня»; Семінар-практикум вчителів світової літератури
«Формування життєвих
компетентностейучнів
шляхом
впровадження
інноваційних технологій»;
Практикум
«Використання
інформаційнокомунікативних технологій на уроках «Захисту Вітчизни»; Семінар-дискусію
для вчителів інформатики«Проектування уроку інформатики
в умовах
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компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання; «Інформаційні технології у
роботі шкільної бібліотеки».
З метою використання у практичній діяльності найраціональніших методів
і прийомів навчання та виховання школярів, постійного підвищення рівня
загально дидактичної та методичної підготовки педагогів на засіданнях
районних методичних об’єднань, семінарах розглянуто такі питання:
«Використання інноваційних технологій на уроках математики та
інформатики», «Формування творчої особистості учня на уроках хімії, біології
основ здоров’я засобами інформаційно-комунікаційних технологій»,
«Використання
Інтернет-ресурсів
у
шкільнійгеографічній
освіті»,
«Використання інноваційних технологій навчання у формі екологічної
свідомості учнів на уроках географії».
У ході засідання районної школи молодого педагога проведено дискусію
«Інноваційні технології: пошуки, проблеми». Педагоги та методисти РМК
взяли участь у обласному семінарі «Створення предметного інформаційного
ресурсу та його використання в навчально-виховному процесі трудової
підготовки школярів», «Забезпечення мереженої взаємодії суб’єктів
післядипломної педагогічної освіти». Навчально-методичною радою РМК
затверджено досвід роботи вчителя Верхньорогачицької гімназії Земби Л.М.
«Розвиток інноваційного мислення вчителя як умова його професійної
компетенції через впровадження інтерактивних методів і застосування ІКТ та
краєзнавчий метод у вивченні географії» (Протокол №4 від27.02.2015 року).
У міжкурсовий період працівниками академії організовуються та
проводяться майстер-класи: «Використання хмарних технологій у навчанні»,
«Створення власного блогу, та використання його в професійної діяльності»,
«Використання ІКТ в навчально-виховному процесі», «Персональний веб-сайт
вчителя», «Використання хмарних технологій в процесі навчання», «Медіаосвіта – засіб оволодіння існуючими інформаційними технологіями»,
«Формування навичок аудіювання на уроках англійської мови», «Створення
електронної скриньки», «Створення власного блогу», «Створення веб-сайту»,
«Робота з хмарним офісом 365 (Створення документів у програмах Microsoft
Office Word, Excel і PowerPoint)», «Створення електронних ресурсів для
інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту і поширення кращого
педагогічного досвіду (Робота з програмами: MasterTool, EasySchoolBook)».
6.3. Методичне забезпечення навчального процесу
У межах реалізації ліцензованих програм з відповідним методичним
забезпеченням викладачами кафедр здійснювалось оновлення та розробка
навчально-тематичних програм, спецкурсів. Лекційні та практичні заняття
відзначаються актуальністю, використанням активних методів підвищення
кваліфікації педагогічних працівників області, актуалізацією життєвого та
професійного досвіду слухачів курсів, логічною послідовністю, застосуванням
мультимедійних засобів навчання.
Оновлено тематику випускних творчих робіт. Розроблено методичні
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рекомендації, посібники, статті, а саме:
1. Використання ігор на уроках природознавство в початковій школі / за заг.
ред. О. В. Стребної. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2015. – 332 с.
2. Використання ідей В. О. Сухомлинського у роботі практичного психолога :
методичні рекомендації / за ред. О. В. Рідкоус. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 84 с.
3. Виховання гуманних почуттів у дітей дошкільного віку : методична
розробка / за заг. ред. Т. В. Комінарець. – Херсон : КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2015. – 63 с.
4. Гурткова робота в дошкільному навчальному закладі : методичні
рекомендації / за заг. ред. Т. В. Киричук. – Херсон : КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2015. – 72 с.
5. Експериментування як основний вид дослідницької діяльності дошкільника :
методичні рекомендації / за заг. ред. Т. І. Туркот. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 72 с.
6. Использование современных технологий обучения иностранному языку
учащихся общеобразовательной школы : методическое пособие для
учителей английского языка / сост. Т. В. Гора, Т. Н. Бойко ; под ред.
Т. В. Горы. – Херсон : КВУЗ «Херсонская академия непрерывного
образования» ; УВК «Школа гуманитарного труда», 2015. – 71 с.
7. Літні мовні табори та школи: організаційні і методичні засади в умовах
загальноосвітнього навчального закладу : [методичний посібник для
вчителів англійської мови] / за ред. Т. В. Гори. – Херсон :
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 225 с.
8. Локальні документи щодо організації роботи методичних формувань /
укладач Л. М. Назаренко. – КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2015. – 22 с.
9. Менеджмент
організації : методичні
рекомендації
для
студентів
магістратури спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом» /
уклад. А. М. Зубко, Т. І. Туркот. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2015. – 24 с.
10.Методичні розробки ранкових зустрічей для 1-4 класів / за заг. ред.
О. В. Стребної. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. – 48 с.
11.Назаренко Л. М. Маркетинговий аспект діяльності шкільної методичної
служби : методичні рекомендації / Л. М. Назаренко – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 52 с.
12.Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в сучасній
школі : методичні рекомендації / Т. Й. Гусь, Л. Ю. Мердич, Т. Д. Кобець та
ін. ; за заг. ред. Т. Й. Гусь. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2015. – 102 с.
99

13.Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в сучасній
школі : методичні рекомендації / Т. Й. Гусь, І. В. Прокопенко, Г. Ф. Пишна,
О. Є. Мединська ; за заг. ред. Т. Й. Гусь. – Херсон : КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2015. – 84 с.
14.Несін Ю. Електронні методичні рекомендації до нового, 2015–2016
навчального року / Ю. Несін – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2015. – 16 с.
15.Нетрадиційні форми роботи з батьками майбутніх першокласників :
методичні рекомендації / за заг. ред. Т. І. Туркот. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 53 с.
16.Обласна науково-методична проблема «Соціалізація дітей та учнівської
молоді у сучасних умовах»: стан реалізації мети та проблемні питання :
методичні рекомендації щодо виконання завдань формувального етапу
обласної науково-методичної проблеми / уклад. Л. М. Назаренко,
С. О. Воротило. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. – 74 с.
17.Організація роботи з батьками учнів молодшого шкільного віку (1 клас) :
методичні рекомендації / за заг. ред. Т. І. Туркот. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 97 с.
18.Організація роботи з батьками учнів молодшого шкільного віку (2 клас) :
методичні рекомендації / за заг. ред. Т. І. Туркот. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 76 с.
19.Організація роботи з батьками учнів молодшого шкільного віку (3 клас) :
методичні рекомендації / за заг. ред. Т. І. Туркот. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 60 с.
20.Організація роботи з батьками учнів молодшого шкільного віку (4 клас) :
методичні рекомендації / за заг. ред. Т. І. Туркот. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 65 с.
21.Орігамі як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення
геометричного матеріалу : методичні рекомендації / укладач
Ю. І. Пономаренко. – Херсон, 2015. – 41 с.
22.Педагогічна роботи з батьками дітей дошкільного віку : методичні
рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення
педагогічної кваліфікації / уклад. Т. І. Туркот, Н. В. Алексєєва,
С. А. Паламарчук. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2015. – 24 с.
23.Підготовка батьків до патріотичного виховання дітей дошкільного віку :
методичні рекомендації / за заг. ред. В. В. Роздорожної. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 72 с.
24.Похідна та її застосування в шкільному курсі математики : методичні
рекомендації / уклад. І. А. Зоріна, Г. М. Ізотова. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 52 с.
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25.Професійний саморозвиток учителів математики в освітньому інтернетпросторі : методичні рекомендації / укладач Г. М. Ізотова. – Херсон, 2015. –
С. 50.
26.Розвиток комунікативної культури педагога : методичні рекомендації щодо
організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної
кваліфікації / уклад. Т. І. Туркот, Н. В. Алексєєва, І. О. Білічук,
С. А. Паламарчук. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2015. – 25 с.
27.Розв'язання нестандартних задач як один із засобів розвитку математичних
здібностей учнів : методичні рекомендації / за заг. ред. Ю. І. Пономаренко. –
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 26 с.
28.Синергетичний підхід до управління навчально-виховним процесом:
теоретико-методологічний аспект : методичні рекомендації / уклад.
Н. Л. Литвиненко, Л. М. Назаренко, Г. М. Посунько. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 61 с.
29.Токарев В. А. Розвиток творчого потенціалу учнів засобами інформаційнокомунікативних технологій на уроках французької мови : методичні
рекомендації / В. А. Токарев ; за ред. Ю. М. Несіна. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 48 с.
30.Управління розвитком професіоналізму вчителя через роботу творчих груп.
Методичний доробок / уклад. Т. О. Кузьмич, Т. П. Нелепенко. – Херсон :
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 36 с.
31.Фітбол-гімнастика як сучасна здоров’язбережувальна технологія : методичні
рекомендації
/
уклад.
О. А. Прокопенко ; за
ред.
Т. І. Туркот. –
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 56 с.
32.Формування емоційно-ціннісного та відповідального ставлення дітей
дошкільного віку до природного довкілля : методичні рекомендації / за заг.
ред. Т. І. Туркот. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2015. – 68 с.
33.Шолохова Н. С. Бібліотечка «Учитель-учителю». Методична серія для
вчителів фізики. Випуск 9 / Н. С. Шолохова. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. –
160 с.
34.Life Safety Skills (Навыки безопасности жизнедеятельности) : [методическое
пособие для учителей английского языка] / под ред. Т. В. Горы. – Херсон :
КВУЗ «Херсонская академия непрерывного образования» ; УВК «Школа
гуманитарного труда», 2015. – 83 с.
Summer Language Camps and Schools: Basic Organizational and Instructional
Support at the General Secondary Educational Establishments (Літні мовні табори
та школи: організаційні і методичні засади в умовах загальноосвітнього
навчального закладу) : [методичний посібник для вчителів англійської мови] /
за ред. Т. В. Гори. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. – 76 с.
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6.4. Навчально-методичні семінари, наради, тренінги, майстер-класи
тощо
Відповідно до плану академії проведено обласні навчально-методичні
семінари для методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів,
методистів початкового навчання та вчителів початкових класів, а саме:
«Особливості викладання навчального предмета «Природознавство» у
початковій школі» (19.02.15) (заст. гол. ред. видавничого дому «Освіта»
І.В.Красунська), «Формування в учнів навичок здорового способу життя у
системі роботи школи І ступеня» (18-19.03.2015), «Упровадження Базового
компоненту дошкільної освіти та Державного стандарту початкової загальної
освіти в практику роботи навчальних закладів області (у онлайн режимі)»
(04.03.2015р., 08.10.2015), «Методика викладання навчального курсу
«Інформатика» у початковій школі» ( постійно, під час курсів), «Тематика
здорового харчування у змісті освіти початкової школи: молоко та молочні
продукти» (07.04.2015), «20 років «Крок за кроком»: успіхи, можливості,
перспективи»
(14.05.2015),
«Формування
ключових
і
предметних
компетентностей учнів 4 класу початкової школи» (17-18.11.2015),
«Патріотичне виховання дітей дошкільного віку» (25.11.-26.11.2015 р.) та
обласну науково-практичну конференцію з теми «Удосконалення фахової
майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів і
вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти: теорія, історія,
практика» (24.03.2015). У межах конференції відбулася зустріч з автором
підручника з математики – Г.П. Лишенко, кандидатом педагогічних наук,
доцентом, завідувачем кафедри педагогіки і методик викладання дисциплін
природничо-гуманітарного циклу Київського університету ім. Бориса Грінченка
(24.03.2015).
16.02.15–19.02.15 р. відбувався обласний науково-практичний семінар
«Національно-патріотичне виховання учнів загальноосвітньої школи засобами
бібліотечної роботи» для методистів бібліотечних фондів районних відділів,
міських управлінь освіти.
29.04.2015 року та 25-26.11.2015 року проведено обласні семінари для
керівників експериментальних закладів «Інноваційна діяльність у системі
навчання, виховання й управління».
На семінарі для новопризначених керівників шкіл (вересень 2015р.)
«Керівник школи як суб`єкт управління стратегічним розвитком навчального
закладу» розглядалися питання, пов`язані з нормативно-правовими аспектами
управління сучасною системою освіти.
Для завідувачів Р(М)МК, методистів
було організовано обласний
навчально-методичний семінар «Забезпечення мережевої взаємодії суб`єктів
післядипломної педагогічної освіти » (24-26.03.2015р.), на якому були
представлені моделі мережевої взаємодії Р(М)МК та маркетинговий аспект
діяльності методичної служби.
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Для керівників шкіл та методистів Р(М)МК у жовтні 2015р. було
організовано та проведено навчально-практичний семінар «Засоби методичної
роботи щодо формування креативної складової професійної моделі сучасного
педагога і керівника» ( у формі вебінару).
Під час проведення науково-практичного семінару для методистів Р(М)МК
«Напрями підвищення якості освіти на інноваційній основі» (листопад 2015р.)
була проведена
інформаційно-роз`яснювальна робота щодо
успішної
організації та проведення ЗНО у 2015/2016нр..
Науково-методичною лабораторією дисциплін художньо-естетичного
циклу були проведені обласні семінари:«Розвиток художньо-практичних умінь
учителів художньої культури» (22-24.04.); науково-практичний семінар
«Мистецька терапія як новий напрям професійної діяльності вчителів
музичного, образотворчого мистецтва та художньої культури. Рік третій» (2527.11.). Семінари мали своїм завданням надати насамперед методичну
допомогу вчителям, методистам, найбільш важливу й актуальну інформацію з
питань педагогічної теорії, досягнень сучасного мистецтва, культури.
Проведено 2 онлайн семінари для учителів інформатики з тем: «Хмарні
технології в освіті» (Барабаш О.О., Назаренко В.С.), «Використання плагінів
для електронних таблиць» (Романов О.М.) на яких висвітлювалась інноваційна
технологія застосування інтернет-засобів, та стандартних програм пакету
Microsoft Office. У травні було проведено науково-практичний семінар
«Створення і використання інтерактивних навчальних матеріалів» в онлайн
режимі, що дозволило охопити велику аудиторію, що нараховувала 125
глядачів-учасників. Після проведення заходу, кожному учаснику було надано
можливість завантажити програмне забезпечення, що демонструвалось під час
семінару.
У квітні та травні було проведено майстер-клас «Електронне хмарне
портфоліо» майстер-класи проводила в онлайні Барабаш Оксана Олександрівна
– заступник директора з експериментальної роботи Хлібодарівського НВК. Під
час заходів у учасників була можливість разом з Оксаною Олександрівною
створювати Хмарні порт фоліо, які продовжують наповнювати і після майстеркласу. Спостереження ведеться через каталог посилань на хмарні портфоліо.
Проведено 4 тренінги з використання хмарних технологій: Херсонська
гімназія №1 (хмарні технології та інтерактивна дошка); Херсонська
загальноосвітня школа І-ІІ ст №14 (Хмарні технології в навчально-виховному
процесі); 2 виїзди до Білозерського РМК з метою проведення тренінгів зі
створення хмарних порт фоліо, та консультування з питання створення
консалтингового центру для вчителів інформатики у початкових класах,
розроблено сайт центру.
Педагоги області прийняли участь разом з лабораторією інформатики у 5
вебінарах від консалтингового центру «Перспектива», що надало можливість
педагогам отримати сучасну інформацію з запропонованих тематик, участь
брали 56 учителів області. У червні 2015 року для вчителів області було
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організовано вебінар «3D журнал замість презентації, як ефективний засіб
мотивації учнів до навчання».
Для педагогічних працівників інклюзивних класів був проведений семінар
з теми «Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми
потребами в умовах ЗНЗ». У жовтні було проведено позаплановий семінар за
запитом Голопристанського району та м. Херсона з даної теми теми.
Для керівників психологічних служб та працівників психологічних служб
інтернатних закладів проведено наступні семінари: «Виховання емоційної
культури і конструктивної поведінки особистості» (18-19.03.2015р, академія);
«Впровадження у практику діяльності алгоритмів взаємодії працівників
психологічної служби системи освіти та працівників інших органів і служб у
справах дітей» (23-24.04.2015, 22.10.2015 академія); «Прогнозування та
профілактика соціальних ризиків у соціально-педагогічному оточенні
вихованців, учнів, студентів» (24-25 листопада 2015 року).
Протягом звітного періоду науково-методичними лабораторіями відділу
природничо-математичних та технологічних дисциплін проведено навчальнопрактичні семінари:
 «Система астрономічних задач для розвитку продуктивного мислення
учнів»;
 «Теоретичні аспекти використання електронних підручників на уроках
фізики»;
 «Проектування навчального процесу в контексті компетентнісного виміру
якості природничо-математичної освіти (автор – Шарко В.Д., доктор
педагогічних наук, професор)»;
 міжрайонний науково-практичного семінар для учителів хімії з теми
«Використання навчальних технологій у старшій профільній школі» на
базі відділу освіти Каланчацького району (для Каланчацького,
Чаплинського, Скадовського районів);
 «Результативність використання роздаткового матеріалу з елементами
діалогового навчання на уроках хімії»;
 «Екологічна стежка як сучасна форма екологічного навчання і
виховання»;
 «Регіональні
особливості
формування
природничо-наукової
компетентності учнів на уроках біології: досвід і перспективи»,
 « Основи антропогенезу: нова наукова інформація»;
 міжрайонний
науково-практичний семінар «Шляхи реалізації
інноваційного змісту освітньої галузі «Технології» (30.04.2015 р., СМТ
Чаплинка). У семінарі взяли участь педагоги-технологи Каланчацького,
Каховського, Новотроїцького та Чаплинського районів;
 «Шляхи удосконалення викладання технологічної освіти в Херсонській
області»;
 «Підвищення ефективності уроку математики засобами інформаційнокомунікаційних технологій»;
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 «Професійний саморозвиток вчителів математики в освітньому інтернет
просторі»;
 «Особливості організації роботи з обдарованими дітьми в ході підготовки
до олімпіади з математики»;
 «Дистанційне навчання – нові інформаційні можливості української
освіти»;
 «Реалізація загальних завдань шкільної математичної освіти в процесі
діяльності молодого вчителя»;
 міжрайонний науково-практичний семінар «Система науково-методичної
роботи з вчителями математики щодо поліпшення якості математичної
освіти»
 «Міждисциплінарне вивчення педагогічних умов економічної соціалізації
учнівської молоді»;
 міжрайонний семінар з теми «Роль курсів за вибором у формуванні
фінансової культури учнів ЗНЗ»;
 обласний науково-методичний семінар «Проблеми формування
фінансової культури учнів у сучасній школі»;
 міжрайонний семінар з теми «Методика формування «підприємницького
тла» уроку географії» на базі Скадовського РМК.
Науково-методичною лабораторією української мови та літератури
проведено обласні науково-методичні семінари: вебінар «Організаційнометодичні аспекти проведення державної підсумкової атестації з української
мови (переказ) в 11 класі» (травень, 2015); «Реалізація змістових ліній нового
Державного стандарту базової і повної середньої освіти на уроках української
мови і літератури» для методистів РМК, керівників методичних об’єднань,
учителів української мови і літератури, які викладають в 11-х класах (червень,
2015).
Для вчителів історії було підготовлено і проведено науково-практичні
семінари: «Методологічні та методичні засади вивчення культурних
взаємовпливів в історії Європи і України» (24-26 березня 2015 р.), «Можливості
використання методу усної історії у викладанні новітньої історії в
загальноосвітній школі» (22.квітня 2015 року), «Гендерні аспекти викладання
прав людини» (27-29 жовтня 2015), науково-методичний семінар «Історія прав
людини» (науково-методичний супровід реалізації проекту «Мої права-моя
гідність» у Музиківській ЗОШ Білозерського району. 21 жовтня 2015 р.)
Майстер-класи
Однією з важливих форм навчально-методичної роботи на курсах
підвищення кваліфікації є майстер-класи, призначення яких – надати допомогу
педагогам у роботі над черговими проблемами в ближній і далекій перспективі.
Майстер-класи проводили найдосвідченіші вчителі області, заслужені вчителі
України, переможці всеукраїнського конкурсу «Учитель року» тощо. Усього
проведено 173 майстер-класів для всіх категорій педагогічних працівників
області під час курсів, семінарів, тренінгів з різних тем (всього 57 тем).
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VІІ. Інноваційна та дослідно - експериментальна діяльність
Інноваційна діяльність у системі освіти Херсонської області
забезпечується такими нормативно-правовими документами:
 Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
(затверджене наказом МОН України № 522 від 7 листопада 2000 р. (у
редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
30.11.2012 №1352)Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня
2012 р. за № 2111/22423);
 Положенням про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад
(затверджене наказом МОН України № 114 від 20 лютого 2002 р.);
 наказами МОН України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Херсонської обласної державної адміністрації про відкриття, впровадження,
продовження або припинення експериментальних педагогічних досліджень;
 заявками керівників навчальних закладів та наукових керівників на
проведення дослідно-експериментальної діяльності;
 програмами дослідно-експериментальної роботи.
Для організації дослідно-експериментальної роботи та з метою
формування в системі дошкільної та загальної середньої освіти інноваційного
середовища працює науково-методична лабораторія інноваційної діяльності та
роботи з обдарованою молоддю, яка:
 проводить щорічні науково-практичні семінари «Інноваційна діяльність в
системі навчання виховання та управління»;
 координує роботу науково-методичних семінарів та конференцій для різних
категорій освітян за результатами завершення науково-дослідної роботи;
 здійснює організаційно-методичний супровід дослідно-експериментальною
роботи навчальних закладів та установ освіти;
 залучає педагогічні колективи школи до участі у обласних та
всеукраїнських виставках, фестивалях, презентаціях, конференціях,
педагогічних читаннях.
Важливого значення у забезпечення якісного наукового супроводу
набуває роль наукового керівника експерименту, який здійснює:
 підготовку та проведення методологічних семінарів для всіх учасників
експерименту; семінарів для різних структур шкільних методичних
об’єднань;
 наукова та методична допомога в організації дослідно-експериментальної
роботи (розробка науково-методичного супроводу, наукове спрямування
діяльності адміністрації школи і педагогічного колективу, консультації та
спільне планування заходів щодо впровадження експериментальних
матеріалів із зазначеної проблеми);
 індивідуальна теоретична та практична робота з учасниками навчальновиховного процесу;
 наукова інтерпретація емпіричного матеріалу;
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 узагальнення
практичного
досвіду
педагогічного
колективу
експериментальної школи з використання наукових ідей та інноваційних
технологій;
 консультування в оформленні наукових публікацій (науково-методичних
статей, методичних рекомендацій, збірників, посібників тощо);
 експертну оцінку інноваційного продукту педагогічної практики.
Станом на грудень 2014 року кількість наукових керівників педагогічних
експериментів у навчальних закладах Херсонщини складає 27 осіб: із них 9 –
докторів наук, 18 – кандидатів наук.
Стан експериментальних педагогічних досліджень
У навчальних закладах Херсонської області експериментальна діяльність
здійснюється у навчальних закладах області, серед них:
7– на всеукраїнському;
37 – на регіональному рівні, серед них:
3 – Інституту педагогіки НАПН України;
1 – Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
5 – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;
1 – Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;
28 – КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської
обласної ради.
Для проведення об’єктивної експертизи інноваційних проектів, надання
рекомендацій щодо корекції програм і планів їх реалізації, моніторингу
інноваційних процесів і дослідно-експериментальної роботи всіх рівнів та
поточної експертизи матеріалів для розгляду на вченій раді Академії,
функціонує експертна рада.
Проведено обласні семінари для керівників експериментальних закладів
«Інноваційна діяльність у системі навчання, виховання й управління». В рамках
семінару, проведено «майстер-клас» завідувачем ММК Нової Каховки,
Гмизіної Н.А. з теми: «Інноваційна діяльність мережі освітніх закладів
Новокаховської міської ради Херсонської області щодо впровадження
здоров’язбережувальних технологій у сучасний соціально-освітній простір» та
заслухані доповіді про хід експериментальної роботи в навчальних закладах
області.
Прийнято участь у вебінарі «Підготовка до експериментально-дослідної
діяльності». Розкрито тему «Напрями дослідно-експериментальної роботи
Херсонської області: сучасний стан та перспективи».
Поповнено картотеку експериментальних навчальних закладів.
У 2015 році було проведено паспортизацію експериментальних
навчальних закладів області.
Шорічно питання про хід та результати дослідно-експериментальної
роботи у навчальних закладах розглядається на засіданнях вченої ради
Академії.
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№

Таблиця 7
Напрями дослідно-експериментальної роботи у навчальних закладах
Херсонської області
Тема дослідження
База експерименту
Термін
проведення
Всеукраїнський рівень

1.

Упровадження науково-педагогічного
проекту «Росток» (Наказ МОН
України від 12.04.96. № 116)

Херсонська загальноосвітня 2009-2019рр.
школа І-ІІІ ступенів № 50
Херсонської міської ради

2.

Науково-методичні основи
використання ІКТ у навчальновиховному процесі в середовищі «1
учень – 1 комп’ютер» на базі
шкільних нетбуків» (Наказ МОН
Укрїни від 11.03.10р. № 196)
Дидактико-методична система
розвитку дитячої творчості у межах
навчально-виховного процесу
дошкільного та загальноосвітнього
закладу (Наказ МОН, молоді та спорту
України від 27.07.12р. № 843))

Херсонська загальноосвітня 2010-2016рр.
школа І-ІІІ ступенів № 50,
Херсонська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів № 30
Херсонської міської ради

4.

Науково-методичні засади
впровадження фінансової грамотності
в навчально-виховний процес
навчальних (Наказ МОН, молоді та
спорту України від 19.07.2012р.)

Херсонський навчальновиховний комплекс
«загальноосвітня школа ІІ
ступеня – ліцей
журналістики, економіки
та правознавства»
Херсонської міської ради;
Херсонський навчальновиховний комплекс № 56
Херсонської міської ради;
Херсонський ліцей
Херсонської обласної ради;
Правдинська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів, районне
відділення малої академії
наук Білозерського р-ну

2012-2019рр.

5.

Цілісний розвиток особистості учня в
інформаційному просторі навчального
закладу(Наказ МОН від 30.12.13р. №

Навчально-виховний
комплексу «Школа
гуманітарної праці»

2014-2019рр.

3.

Херсонська загальноосвітня 2012-2017рр.
школа І-ІІІ ступенів № 46
Херсонської міської ради;
Скадовська гімназія;
Цюрупинські
спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 4; дошкільний
навчальний заклад № 3;
Великоолександрівські
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 2; дошкільний
навчальний заклад № 2
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6.

7.

1860)
Екологізація дослідницької діяльності
учнівської молоді у взаємодії
позашкільного навчального закладу із
об’єктами природно-заповідного
фонду(Наказ МОН від 13.05.14р. №
581)
«Хмарні сервіси в освіті» на базі
загальноосвітніх навчальних закладів
України». (Наказ МОН від 02.07.15р.
№ 1860)

Херсонської обласної ради
Комунальний заклад
«Центр екологонатуралістичної творчості
учнівської молоді»
Херсонської обласної ради
Херсонська гімназія № 1
Херсонської міської ради;
Скадовська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 2

2014-2019рр.

2015-2020рр.

Регіональний рівень
Науково-методичний супровід Інституту педагогіки НАПН Укрїни
1.

Організаційно-педагогічні засади
формування освітнього округу в
сільській місцевості

2.

Реалізація компетентнісного підходу у
забезпеченні якісної освіти

3.

Науково-методичне забезпечення
формування конкурентоздатності
особистості в умовах швидкозмінного
середовища: соціальнопрофорієнтаційний аспект

Дудчанське загальноосвітнє
об’єднання «Школадитячий садок»
Нововоронцовського
району
Херсонський ліцей
Херсонської обласної ради

2011-2016рр.

Херсонська гімназія № 6
Херсонської міської ради,
Херсонська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 53
Херсонської міської ради,
гімназії м. Нова Каховка

2014-2019рр.

2012-2017рр.

Науково-методичний супровід Університету менеджменту освіти НАПН
України
4.

Практика використання технологій
дистанційного навчання у закладах
післядипломної освіти

5.

Формування ключових
компетентностей учнів і педагогів як
умова сталого розвитку освітнього
простору школи
Використання нових інформаційних
технологій у навчально-виховному
процесі гімназії як умова формування
світогляду учнів ІІ-ІІІступеню
навчання
Формування іміджу навчального
закладу нового типу в умовах регіону

6.

7.
8.

Комунальний вищий
навчальний заклад
«Херсонська академія
неперервної освіти»
Херсонської обласної ради
Херсонська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 46
Херсонської міської ради

2008-2016рр.

Скадовський навчальновиховний комплексу
«Академічна гімназія»
Скадовської міської ради

2012-2016рр.

Навчально-виховний
комплекс Чаплинська
школа-гімназія
Формування інформаційної взаємодії
Хлібодарівська
суб’єктів управління якістю освіти
загальноосвітня школа І-ІІІ
обласної системи ЗСО
ступенів Чаплинської
районної ради;
Шевченківської
109

2012-2015рр.

2013-2018рр.

2014-2017рр.

загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів Чаплинської
районної

Науково-методичний супровід Інституту професійно-технічної освіти НАПН
України
2011-2016рр.
9. Формування компетентної особистості Нижньосірогозька
учнів в умовах профільного навчання

загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів

Науково-методичний супровід Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти НАПН України
Херсонська спеціалізована
2014-2019рр.
10. Технологія особистісно
зорієнтованого навчання та виховання
у класах загальноосвітніх шкіл та
групах дошкільних закладів зі
змішаним фінансуванням, утворених
за бажанням громади

школіаІ-ІІІ ступенів № 52
Херсонської міської ради;
Херсонські загальноосвітні
школи І-ІІІ ступенів № 13,
15 Херсонської міської
ради; Херсонські
навчально-виховні
комплекси № 51, 56, 7,
«Загальноосвітня школа ІІ
ступеня – ліцей
журналістики, бізнесу та
права» Херсонської міської
ради; Херсонські дошкільні
навчальні заклади № 5, 20,
23, 33, 77, 64, 87,
Херсонської міської ради;
Цюрупинська
спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 4
Цюрупинської міської ради

Науково-методичний супровід Комунального вищого навчального закладу
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
11. Формування здоров’язбережувальних Скадовська загальноосвітня 2011-2016рр.
та здоров’яформувальних
компетентностей у школярів
12. Формування відповідального
ставлення до власного здоров’я в
учнів загальноосвітньої школи в
умовах компетентнісно-орієнтованої
освіти
13. Інноваційна діяльність освітньої
мережі м.Н.Каховка щодо
впровадження здоров’язбережувальних технологій в сучасний соціальноосвітній простір
14. Формування культури здоров’я

школа І-ІІІ ступенів
Чаплинського р-ну
Горностаївська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 1

2011-2016рр.

Новокаховський міський
методичний кабінет

2011-2016рр.

Голопристанська гімназія

2011-2016рр.
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школярів на основі впровадження
здоров’язбережувальних технологій у
загальноосвітніх навчальних закладах
15. Управління освітньо-виховною
системою «Школа педагогічної
гармонії на основі компетентнісноорієнтованого підходу»
16. Упровадження здоров’язберрежувальних
технологій у навчально-виховний
111роцесс загальноосвітнього закладу
як умова формування культури
здоров’я учнів
17. Школа життєтворчості як фактор
формування компетентного
випускника сучасної школи

Каїрська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Горностаївського р-ну

2011-2016рр.

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Асканія-Нова
Чаплинського р-ну

2011-2016рр.

Маркеєвська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів
Чаплинського р-ну
Іванівська гімназія

2011-2016рр.

Херсонська загальноосвітня
школа І ступеню № 25
Херсонської міської ради
Херсонська гімназія № 3
Херсонської міської ради

2011-2016рр.

Херсонська загальноосвітня
інклюзивної освіти дітей з особливими школа І-ІІІ ступенів № 4
освітніми потребами в
Херсонської міської ради
загальноосвітній простір

2012-2017рр.

18. Управління особистісно-професійним
зростанням учителя в процесі
впровадження інноваційних
педагогічних технологій в умовах
сільської гімназії
19. Формування здоров’язбережувальної
компетентності вчителя і учня
початкової школи
20. Формування соціально-активної
особистості учня в системі шкільного
самоврядування

21. Психолого-педагогічні умови

2011-2016рр.

2011-2016рр.

22. Соціально-педагогічні засади

Тарасівська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів, Цюрупинського
р-ну

2012-2017рр.

23. Компетентнісний підхід до соціальної

Комунального закладу
«Навчально-виховний
комплекс
ім.
Т.Г. Шевченка Херсонської
обласної ради»
Херсонська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 1
Херсонської міської ради
Херсонський державний
будинок художньої
творчості
Херсонська загальноосвітня

2012-2017рр.

розбудови моделі навчального
закладу: «Школа – соціокультурний
центр громади»
адаптації та інтеграції в суспільство
дітей із незахищених верств населення
в закладі освіти нового типу

24. Самоосвіта як чинник сталого

професійного розвитку педагога

25. Художньо-естетична студія як

середовище розвитку творчих
здібностей дошкільників
26. Інноваційні підходи до управління
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2013-2018рр.

2013-2018рр.

2013-2018рр

навчальним закладом як умова
успішної соціалізації дітей та
учнівської молоді

школа І-ІІ ступенів № 14
Херсонської міської ради,
Орлівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Високопільської районної
ради , Станіславська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Білозерської
районної ради ім. К.Й.
Голобородька Білозерської
районної ради,
Киселівський ясла-садок
Киселівської сільської ради
Білозерського району,
Киселівська
загальноосвітня школи І-ІІІ
ступенів Білозерської
районної ради,
Лазурненська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Скадовської
районної ради,
Новомиколаївська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Скадовської
районної ради,
Новопавлівська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Каланчацької
районної ради,
Новокиївська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Каланчацької
районної ради,
Ювілейнівська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Цюрупинської
районної ради,
Цюрупинська
спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 2 з
поглибленим вивченням
іноземних мов
Цюрупинської районної
ради, Великокопанівський
дошкільний навчальний
заклад Великокопанівської
сільської ради
Цюрупинського району,
Брилівський дошкільний
навчальний заклад
Брилівської селищної ради
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27.

28.

29.

30.

31.
32.

Управління процесом формування
духовного здоров’я учасників
навчально-виховного процесу
засобами медіаосвіти
Наступність у формуванні екологічної
свідомості учнів сільської школи на
основі місцевого природнозаповідного фонду
Формування лінгводидактичного
середовища як чинника професійного
самовизначення учнів
загальноосвітнього навчального
закладу з поглибленим вивченням
іноземних мов
Формування здорового способу життя
учнів загальноосвітньої школи в
умовах допрофільної і профільної
освіти
Організаційно-педагогічні умови
формування соціальної культури
навчального закладу
Створення психолог-педагогічних
умов формування готовності учнів до
самоосвітньої діяльності

33. Організаційно-управлінські умови
34.

35.
36.
37.

розвитку креативного компоненту
освітнього середовища
Забезпечення інтегрованого підходу
до формування національнопатріотичних почуттів як
визначальних у становленні
громадянина України засобами
краєзнавства
Школа-родина як осередок
становлення особистості громадянинапатріота
Національно-патріотичне виховання
дітей в сучасному дошкільному
навчальному закладі
Формування готовності учнів до
саморозвитку в умовах освітнього
простору навчального закладу

38. Формування національно-

патріотичного простору
загальноосвітньої школи в умовах
інформаційного суспільства

Цюрупинського району
Новокаховська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 3 Новокаховської

2013-2018рр

міської ради

Олександрівська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Білозерської
районної ради
Херсонська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів № 57 з
поглибленим вивченням
іноземних мов Херсонської
міської ради

2014-2019рр.

Херсонська загальноосвітня
школа ІІ-ІІІ ступенів № 34
Херсонської міської ради

2014-2019рр

Херсонська загальноосвітня
школа ІІ-ІІІ ступенів № 16
Херсонської міської ради
Вадимська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Каланчацької районної
ради
Скадовська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 2
Скадовської міської ради
Першопокровська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів
Нижньосірогозької
районної ради

2015-2020рр

Херсонська загальноосвітня
школа ІІ-ІІІ ступенів № 39
Херсонської міської ради
Генічеський ясела-сад №14
«Колосок» Генічеської
міської ради
Навчально-виховний
комплекс «Гімназія –
спеціалізована школа І
ступеня з поглибленим
вивченням іноземних мов»
Генічеської районної ради
Новогригоривська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Генічеської
районної ради

2015-2020рр
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2014-2019рр

2015-2020рр

2015-2020рр

2015-2020рр

2015-2020рр

2015-2020рр

2015-2020рр

Позитивні результати дослідно-експериментальної роботи отримують
подальше поширення в інших навчальних закладах шляхом організації роботи
обласних науково-методичних лабораторій (Таблиця 8).
Таблиця 8
Обласні науково-методичні лабораторії
Лабораторія
Науково-педагогічний проект “Росток
Розвивальне навчання
Упровадження програми всебічного
розвитку дитини «Крок за кроком»
«Школа-родина»
Школа культури здоров’я
Педагогічні засади формування
навчально-виховного середовища в
загальноосвітньому закладі сільської
місцевості
Дошкільна інклюзивна освіта

Місце проведення
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 50 Херсонської міської ради
Херсонський навчально-виховний
комплекс № 56 Херсонської міської ради
Скадовський навчально-виховний
комплекс «Академічна гімназія»
Скадовської міської ради
Цюрупинська спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 2
Новокаховська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 3
Дудчанське загальноосвітнє об’єднання
«Школа-дитячий садок»
Нововоронцовського району
Херсонський ясла-садок компенсуючого
типу – центру розвитку дитини № 60
Херсонської міської ради

Робота науково-методичних лабораторій забезпечує поширення кращих
результатів дослідно-експериментальної роботи. Зокрема, на базі зазначених
навчальних закладів:
 організовано роботу ресурсних центрів з питань громадянської освіти і
питань здоров’язбережувальних технологій, музей історії навчального
закладу (Цюрупинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2); міського
навчально-методичного центру культури здоров’я (Новокаховська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3); на базі Херсонської
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської міської ради
створюється центр розвитку дитини;
 проведено всеукраїнські семінари «Інноваційні технології в системі
загальної середньої освіти» (ЗОШ № 50); «Упровадження програми
всебічного розвитку дитини «Крок за кроком» (Скадовська гімназія);
обласні семінари, майстер-класи, круглі столи з обміну досвідом.
 випущено методичні рекомендації, міні-підручники тощо.
VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону
Однією з багатьох задач сучасної освіти є – навчити кожну дитину за
короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в
практичній діяльності величезні масиви інформації. Найдієвіший спосіб
досягти результату – це поєднання традиційних методів навчання та сучасних
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інформаційно-комунікаційних
технологій
в
єдиному
освітньому
інформаційному просторі регіону. Адже використання ІКТ дозволяє зробити
процес навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним.
Сучасний навчальний заклад без використання ІКТ не може забезпечити
рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів. Тому дуже важливо, щоб
учителі-предметники були компетентні з питань використання ІТ на уроках.
Для ефективного використання ІКТ в загальноосвітніх навчальних закладах,
педагогічним працівникам під час курсів підвищення кваліфікації та в
міжкурсовий період пропонуються тематичні спецкурси, що спрямовані на
розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності.
У Херсонській області з 2011 по 2014 роки вчителі мали змогу пройти
спецкурси, що входили до Всеукраїнської програми «Сто відсотків» (курс
«Цифрові технології», курс «Учителі в онлайні»). Після закриття програми з
2014 по 2015 роки вчителі продовжили навчання на альтернативних
спецкурсах, таких як «Підготовка педагогічних кадрів до використання
інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності», «Іntel®
«Навчання для майбутнього», «Іntel® «Шлях до успіху», «Методика
викладання курсу «Інформатика» у початковій школі», «Хмарні технології в
освіті», «Технологія створення та управління персональним блогом вчителя».
Дані спецкурси допомагають педагогам області розширити знання з питань
використання мережі Інтернет і комп’ютерів на уроці та активно
використовувати єдиний освітній інформаційний простір регіону.
Так як інформаційні технології не стоять на місці, навчання педагога має
бути неперервним.
У КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» згідно Положення
про дистанційне навчання з 2014 року впроваджується дистанційне навчання на
базі відкритої системи Moodle, що пропонує широкий спектр можливостей для
повноцінної підтримки процесу навчання, а також різноманітні способи
подання навчального матеріалу, перевірки знань і контролю успішності.
Використання дистанційних освітніх технологій має незаперечні
переваги: навчальний процес організовується в Інтернет-середовищі (тому
відстань від слухача до академії не є перешкодою для якісного навчання);
відбувається інтерактивна взаємодію між викладачами та слухачами, вільний
доступ до інформаційних ресурсів курсу та мережі Інтернет, швидка доставка
навчальних матеріалів в електронній формі.
Науково-методичною
лабораторією
інформатики
та
науковометодичною медіа-лабораторією системно проводяться семінари «Роль
викладача-тьютора в системі дистанційного навчання»; «Хмарні технології в
освіті» та навчання за спецкурсом «Підготовка педагогічних кадрів до
використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній
діяльності». Розроблено методичні рекомендації «Дистанційне навчання в
середовищі Moodle» для слухачів курсів підвищення кваліфікації.
У міжкурсовий період за допомогою відкритого програмного
забезпечення BigBlueButton науково-педагогічні працівники академії проводять
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наради, семінари, конференції. Для задоволення освітніх потреб працює
інформаційно-методичний портал на ядрі соціальної мережі – «Дистанційне
навчання педагогічних кадрів» (dnpk.16mb.com). Портал побудовано як
соціальну мережу, тому вчитель може отримувати повний обсяг інформації та
активно, у зручний для нього час, взаємодіяти з колегами, науковопедагогічними та методичними працівниками і отримувати тьюторську
допомогу.
Особливістю такого порталу є й те, що споживачі його ресурсів окрім
консультування зі спеціалістами мають змогу:
- здійснювати обмін педагогічним досвідом у сфері інформаційнокомунікаційних технологій;
- створювати спільноти для вузького кола професійно-особистісного
спілкування;
- створювати «стрічку новин»;
- розміщувати власні методичні розробки, авторські програми,
результати науково-дослідницької роботи, конспекти уроків і
позаурочних заходів;
- брати участь у вебінарах, що проводяться науковими установами, а
також розміщувати записи вебінарів.
Вебінари, що відбуваються в рамках роботи порталу, проводяться через
відеохостинг Youtube.com, що дає змогу їх учасникам спілкуватися з
доповідачами у реальному часі, коментувати виступи в чаті та автоматично
мати доступ до запису зустрічі й переглядати його.
На
порталі
«Дистанційне
навчання
педагогічних
кадрів»
(dnpk.16mb.com) освітяни області створили спільноти ресурсних центрів по
підтримці викладання інформатики у початкових класах та по використанню
ІКТ під час вивчення предметів основної школи (наприклад, у Білозерському
районі було створено http://konsaltcentr.16mb.com/).
На порталі науково-педагогічні працівники академії, методисти
районних методичних кабінетів, керівники загальноосвітніх навчальних
закладів, керівники методичних об’єднань, учителі-предметники постійно
обговорюють питання впровадження сучасних ІКТ в освіту:
- «Школа комп’ютерної грамотності»;
- «Про
комп’ютерну
грамотність
педагогічних
працівників
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району»;
- «Про використання інформаційно-комунікативних технологій в
освітніх закладах»;
- «Про
інформаційно-комунікаційну
грамотність
педагогічних
працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів
району»;
- «Використання ІКТ в управлінні навчальним закладом»:
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- «Новітні підходи та ІКТ у викладанні хімії, біології та основ здоров'я
як умова зростання педагогічної майстерності та формування активної
творчої особистості учня»;
- «Формування життєвих компетентностей учнів шляхом впровадження
інноваційних технологій»;
- «Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках
«Захисту Вітчизни»;
- «Проектування уроку інформатики в умовах компетентнісноорієнтованого підходу до навчання;
- «Інформаційні технології у роботі шкільної бібліотеки»;
- «Використання інноваційних технологій на уроках математики та
інформатики»;
- «Формування творчої особистості учня на уроках хімії, біології основ
здоров’я засобами інформаційно-комунікаційних технологій»;
- «Використання Інтернет-ресурсів у шкільній географічній освіті»;
- «Використання інноваційних технологій навчання на уроках
географії»;
- «Інноваційні технології: пошуки, проблеми»;
- «Створення предметного інформаційного ресурсу та його
використання в навчально-виховному процесі трудової підготовки
школярів»;
- «Забезпечення мережевої взаємодії суб’єктів післядипломної
педагогічної освіти»;
- «Використання хмарних технологій у навчанні»;
- «Створення власного блогу та використання його в професійній
діяльності»;
- «Використання ІКТ в навчально-виховному процесі»;
- «Персональний веб-сайт вчителя»;
- «Використання хмарних технологій в процесі навчання»;
- «Формування навичок аудіювання на уроках англійської мови»;
- «Створення електронної скриньки»;
- «Створення власного блогу»;
- «Створення веб-сайту»;
- «Робота з хмарним офісом 365;
«Створення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної
підтримки експерименту і поширення кращого педагогічного досвіду.
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ІХ. Координація діяльності районних (міських) науково-методичних
кабінетів (центрів)
9.1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними
працівниками районних (міських) методичних кабінетів (центрів)
Координацію науково-методичної діяльності роботи районних (міських)
методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій,
міськвиконкомів (міських рад) здійснює науково-методичний відділ управління
ЗНЗ та кафедра менеджменту освіти академії.
У роботі з районними, міськими методичними кабінетами вибудована
вертикаль управлінської діяльності щодо роботи з нормативно-правовими
документами, планування методичних форм роботи; організаційної – за
напрямами роботи з керівниками навчальних закладів, педагогами та
обдарованою учнівською молоддю; інформаційно-коригувальної – на рівні
методичних порадників, рекомендацій та ін.
Робота районних (міських) методичних кабінетів у 2014 році була
спрямована на забезпечення системності, цілісності неперервної освіти
педагогічних працівників на основі вдосконалення її структури і змісту
навчально-методичної діяльності. Так, як одним із індикаторів діяльності
методичного кабінету (центру) як науково-методичної установи є налагодження
системи підвищення фахових компетенцій педагогічних працівників у
міжкурсовий період на принципах наступності, науково-методичної підтримки,
стимулювання творчої активності, консультування та контролінгу, кафедрою та
науково-методичним відділом управління ЗНЗ було вжито заходів щодо:
- розробки єдиних підходів до планування РМК, порядку погодження та
затвердження річних планів роботи, що підсилило узгодженість планування
академії та районних (міських) методичних служб;
- розробки заходів щодо участі викладачів кафедри в науково-методичних
заходах РМК, що значно підвищило якість їх проведення в районах;
- залучення методистів до навчально-практичних та науково-методичних
заходів у рамках діяльності Ресурсного центру менеджменту освіти.
З метою прогнозування шляхів удосконалення методичного сервісу в
області розроблено Стратегію розвитку методичної служби, на підставі якої
кожним РМК розроблено Програму розвитку на 2013-2018 р.р., яку погоджено
з академією та схвалено місцевими органами управління освітою. З приводу
інституційного розвитку і вдосконалення методичної служби в області
виявлено позитивний приклад Білозерського, Цюрупинського, Чаплинського,
Каховського районів та м. Нова Каховка, де впроваджено альтернативні форми
методичної роботи з педагогічними працівниками: ресурсні Центри, навчальнометодичні Центри, діяльність яких дозволяє більш глибоко розв’язувати
конкретну методичну проблему, організовувати навчання фахівців із
залученням науковців ВНЗ, у тому числі і післядипломної освіти, реалізовувати
навчальні, виховні та соціальні проекти за участю учнів, учителів, батьків і
громадськості. Так, успішно реалізуються методичні проекти в
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Голопристанському, Цюрупинському, Білозерському, Великолепетиському,
Високопільському, Каланчацькому, Іванівському, Чаплинському районах.
Значимим є і те, що, не дивлячись на виокремлення методичних служб у
комунальні установи, досягнуто порозуміння начальників управлінь й відділів
освіти щодо надання активної підтримки з їх боку об’єднанню зусиль обох
структур задля підвищення якості професійної майстерності педагогічних
кадрів.
Активізувалася робота РМК у напрямі співпраці з громадськими
організаціями, професійними асоціаціями, унаслідок чого створено обласні
осередки асоціації керівників шкіл України – АКШУ та асоціації керівників
гімназій України.
Привернуто увагу до інформаційного забезпечення роботи РМК:
започатковано видання методичних бюлетенів у всіх РМК., офіційно
зареєстрованим є інформаційно-методичний бюлетень «Освітянські горизонти
Олешшя» у Цюрупинському районі. У таких методичних виданнях більш
широко висвітлюються результати участі представників навчальних закладів в
обласних, всеукраїнських науково-методичних заходах, що, у свою чергу,
стимулює педагогів до самоосвіти у між курсовий період. Поліпшено
адміністрування сайтами РМК, у жовтні проведено самооцінювання якості їх
функціонування, за результатами чого встановлено рівні: високий –
Голопристанський, Скадовський,
Питання модернізації роботи РМК відбувається як шляхом розширення
сфери методичних послуг, так і шляхом оновлення змісту, форм і методів
методичного супроводу процесу підвищення кваліфікації учителів у
міжкурсовий період.
Нагальною потребою є здійснення підбору та адаптації інструментарію
оцінювання педагогічних об’єктів, явищ та процесів; організація діагностичноекспертних, консалтингових, аудиторських центрів із залученням професійних
та громадських експертів налагодження системного навчання методистів РМК з
метою підвищення їхньої професійної майстерності та підвищення кості
методичної роботи в районах.
Плани роботи районних (міських) методичних кабінетів на 2015 р. були
погоджені з академією, у яких заплановано спільні заходи. У вересні
методистами районними (міськими) методкабінетами в науково-методичну
лабораторію курсової перепідготовки подаються та корегуються замовлення на
курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників області на 2015 р.
Згідно з цими замовленнями формується план підвищення кваліфікації.
Протягом звітного періоду на семінарах розглядалися проблеми
удосконалення та розвитку управлінської діяльності шляхом створення умов
для інноваційного розвитку районних (міських) методичних кабінетів у зв’язку
з потребою значного розширення їх завдань і функцій в умовах формування
національної системи освіти; забезпечення функціонування дієвої системи
науково-методичної роботи; пошуку нових управлінських аспектів з метою
вдосконалення механізмів ефективності та результативності використання
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творчого та виробничого потенціалів учителя; розкриття сутності
інформаційного освітнього середовища та основних підходів до управління
ним.
Для завідувачів Р(М)МК, методистів
було організовано обласний
навчально-методичний семінар «Забезпечення мережевої взаємодії суб`єктів
післядипломної педагогічної освіти » (24-26.03.2015р.), на якому були
представлені моделі мережевої взаємодії Р(М)МК та маркетинговий аспект
діяльності методичної служби.
Для керівників шкіл та методистів Р(М)МК у жовтні 2015р. було
організовано та проведено науково-практичний семінар «Засоби методичної
роботи щодо формування креативної складової професійної моделі сучасного
педагога і керівника» ( у формі вебінару).
Під час проведення науково-практичного семінару для методистів
Р(М)МК «Напрями підвищення якості освіти на інноваційній основі» (листопад
2015р.) була проведена нформаційно-роз`яснювальна робота щодо успішної
організації та проведення ЗНО у 2015/2016нр..
У травні-червні 2015р. працівники лабораторії надавали консультації
завідувачам Р(М)МК щодо опрацювання програм розвитку Р(М)МК, проектів
планів роботи на 2015/2016н.р., щодо впровадження Положення про діяльність
науково-методичної ради Р(М)МК, упровадження в роботу методичних служб
Стратегії розвитку методичної служби.
У рамках організації управлінської практики для слухачів курсів
підвищення кваліфікації та з метою ознайомлення з педагогічним досвідом
освітян Миколаївщини і укріпленням ділових партнерських контактів між
освітніми закладами Херсонщини і Миколаївщини слухачі курсів підвищення
кваліфікації керівних кадрів (заступники директорів з навчально-виховної
роботи, листопад 2015р.) стали учасниками зустрічі завідувачів районними
(міськими) методичними кабінетами Миколаївщини з методистами та
педагогами Цюрупинщини. Делегацію гостей очолювала Л.В. Джумська,
завідувач лабораторії менеджменту освіти, старший викладач кафедри
педагогічної та психологічної освіти Миколаївського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти. Керівники методичних служб
Миколаївщини відвідали ресурсні центри, які розміщуються у Цюрупинській
гімназії (учителів іноземних мов з питань євроінтеграційних процесів, для
батьків і дітей з питань інклюзивної освіти), Цюрупинській спеціалізованій
школі І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов
(громадянської освіти, здоров’язбережувальних технологій).
Спільним заходом кафедри менеджменту освіти та науково-методичної
лабораторії управління ЗНЗ є проведення Регіонального огляду інноваційних
форм методичної діяльності. За рішенням журі визнано найкращі інноваційні
форми методичної діяльності, що свідчить про орієнтацію на сучасність
системи методичної служби в області.
У квітні було відвідано РМК та ЗНЗ Бериславського району з метою
вивчення питання «Особливості впровадження нового Держстандарту базової і
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повної загальної середньої освіти в практику роботи ЗНЗ» (довідка
заслуховувалась на спільному засіданні кафедри менеджменту освіти та
навчально-методичного відділу управління 15.06.2015р.).
У жовтні було відвідано РМК та ЗНЗ Великолепетиського району з
метою вивчення питання «Реалізація Концепції профільної освіти у старшій
школі в умовах функціонування освітнього округу»( довідка заслуховувалась
на спеціальному засіданні кафедри та відділу 14.12.2015р.).
З метою реалізації науково-методичної проблеми області «Соціалізація
дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» були проведені
консультації для слухачів курсів підвищення кваліфікації та учасників
семінарів, для завідувачів Р(М)МК. Організовано та проведено
засідання
навчально-методичної ради «Про залучення науково-методичних ресурсів
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», районних(міських) і
шкільних методичних служб до реалізації обласної науково-методичної
проблеми» (19.02.2015р.).
З метою презентації найкращих досягнень інноваційної діяльності
закладів ППО України, удосконалення механізмів співробітництва суб’єктів
освіти, науки та виробництва у сфері інноваційної діяльності,обговорення й
визначення пріоритетних напрямів розвитку системи післядипломної
педагогічної освіти в умовах сучасних цивілізаційних змін державний вищий
навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України
започаткував спільно із закладами післядипломної педагогічної освіти, членами
Консорціуму закладів післядипломної освіти проведення
VІІ Міжнародної
науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової
підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти» ( 22
травня 2015р.), до участі у якій запрошувалися науково-педагогічні працівники
вищих навчальних закладів, зокрема, закладів післядипломної педагогічної
освіти, керівники освітніх організацій, педагогічні працівники, науковці,
зокрема, аспіранти, докторанти, здобувачі, стажисти-дослідники.
Для
публікації у фаховому виданні ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
кандидатом педагогічних наук, завідувачем наково-методичної лабораторії
управління ЗНЗ Т.О.Кузьміч та
завідувачем методичного кабінету
Новокаховської міської ради Н.А.Гмизіною надано статтю «Парк педагогічних
технологій як альтернативна форма навчання дорослих», у якій висвітлено
актуальну проблему впровадження інноваційних форм методичної роботи в
систему діяльності районних (міських) методичних кабінетів, простежено
шляхи реалізації компетентісного підходу у новій моделі інноваційної
діяльності – парку педагогічних технологій.
Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками
районних (міських) методичних кабінетів був зорієнтований на виконання
наступних функцій:
 планування (визначення системи заходів, що забезпечують досягнення
найкращих результатів);
 організації (удосконалення структури методичної роботи, діяльності,
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змісту різних її складових);
 діагностування (вивчення ступеня розриву між реальним рівнем
компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці
та вимогами суспільства до якості діяльності працівників освіти в умовах
реформування української школи);
 прогностичності (визначення знань і умінь, необхідних учителям у
майбутньому);
 моделювання (розробка принципово нових положень навчальновиховної роботи в школі, формування та впровадження моделей
перспективного педагогічного досвіду, їх експериментальна перевірка, після
якої вони можуть бути використані як зразки для впровадження);
 інформування (своєчасне ознайомлення з новинками педагогіки,
методики, дидактики, фаху, школознавства тощо);
 відновлення (відтворення частково забутих знань після закінчення
вищого педагогічного навчального закладу);
 контролю (оцінка відповідності наслідків методичної роботи плановим
завданням та нормативним вимогам);
 корегування (виправлення в діяльності вчителя недоліків, пов’язаних
із використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності);
 пропаганди (інформування вчителів, їх агітація щодо впровадження в
практику роботи досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду) та ін.
Ужито заходів щодо створення сайтів усіх РМК, розроблені орієнтирні
критерії самооцінювання якості їх функціонування, надано допомогу щодо
співпраці навчально-методичного ресурсного центру Новокаховського РМК з
консалтинговим центром «Перспектива» м. Харків. На рівні навчальних
закладів забезпечувалося сприяння створенню гімназії на базі Білозерської
ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Організовано роботу «телефону методичної допомоги» у визначені дні
для зав. РМК (п’ятниця), директорів закладів (вівторок), заступників директорів
(середа). За І півріччя викладачами кафедри, зав. лабораторій, що входять до
складу кафедри надано 87 комплексних консультацій (у тому числі 9 –
працівники ПТЗ), з таких проблем: робота в режимі експерименту, організація
класів інклюзивної освіти, кадрові питання, підготовка педагогічних рад,
робота органів самоврядування (Рада школи, опікунська рада), порядок
проведення ДПА, порядок погодження Робочих навчальних планів, реєстрація
ЗНО, атестація керівників. Окрім того, надано консультативну допомогу всім
завідувачам РМК щодо складання Програм розвитку районних (міських)
методичних кабінетів, забезпечено редагування їх проектів. Консультативна та
інформаційна робота здійснювалася також шляхом електронного листування.
На сайті академії розміщувалися методичні матеріали.
Щодо нормативно-правового супроводу навчально-виховного процесу
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» на допомогу методистам
районних (міських) методичних кабінетів, керівникам навчальних закладів,
122

учителям, в райони, міста області протягом 2015 року направлялися відповідні
листи з методичними рекомендаціями щодо проведення різних заходів.
9.2. Формування мережі базових методичних кабінетів (центрів) з основних
напрямків їх діяльності
Таблиця 9
Назва базової установи
«Білозерський
районний
методичний
кабінет» КУ «Центр по обслуговуванню
навчальних закладів району»
КУ «Скадовський районний методичний
кабінет» Скадовської районної ради
КУ
«Великолепетиський
районний
методичний кабінет» Великолепетиської
районної ради
КУ «Чаплинський районний методичний
кабінет» Чаплинської районної ради
КУ «Цюрупинський районний методичний
кабінет» Цюрупинської районної ради
КУ «Каланчакський районний методичний
кабінет» Каланчакської районної ради
КУ «Бериславський районний методичний
кабінет» Бериславської районної ради
КУ «Новокаховський міський методичний
кабінет»
КУ
«Голопристанський
районний
методичний кабінет» Голопристанської
районної ради, КУ «Голопристанський
міський
методичний
кабінет»
Голопристанської міської ради
КУ
«Нижньосіргозький
районний
методичний кабінет» Нижньосірогозької
районної ради
КУ «Каховський міський методичний
кабінет» Каховської міської ради
КУ «Горностаївський районний методичний
кабінет» Горностаївської районної ради

Основний напрям діяльності
Науково-методичний супровід готовності
педагогічних працівників до інноваційної
діяльності
Розробка підходів щодо оцінювання якості
надання інформаційно-методичних послуг
Формування
акмеологічної
складової
інформаційно-методичного простору
Управління якістю надання освітніх і
методичних послуг за допомогою ІКТ
Організація діяльності Ресурсних центрів у
системі
інформаційно-методичного
забезпечення навчально-виховного процесу
в закладах освіти району
Створення інформаційно-методичних умов
самоосвітньої діяльності методистів і
педагогічних працівників
Використання андрогогічного підходу до
організації
методичної
роботи
з
педагогічними та керівними кадрами у
міжкурсовий період
Науково-методичний супровід інноваційної
діяльності
навчальних
закладів,
трансформування наукових ідей у практику
діяльності педагогічних і керівних кадрів
Науково-методичне
забезпечення
впровадження профільного навчання

Державно-громадське управління системою
методичної роботи в районі
Розвиток мотивації керівних і педагогічних
кадрів до професійного зростання
Синергетичний підхід до організації
методичної роботи з педагогічними та
керівними кадрами у міжкурсовий період
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9.3. Аналіз діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів)
Одним із індикаторів діяльності методичного кабінету (центру) як
науково-методичної установи є налагодження системи підвищення фахових
компетенцій педагогічних працівників у міжкурсовий період на принципах
наступності, науково-методичної підтримки, стимулювання творчої активності,
консультування та контролінгу. Тому, розпочинаючи спільну роботу кафедри
педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності з районними
методичними службами у 2015 навчальному році, у жовтні було проведено
аналіз планів роботи цих структур у попередні роки та з’ясовано шляхи
прогнозування розвитку методичного сервісу.
Загальні висновки свідчать про те, що районні (міські) методичні кабінети
працюють на підставі річних планів роботи (період: навчальний рік), структури
методичної роботи в районі. Однак плани різняться своєю повнотою щодо
відображення всіх функцій та основних напрямів діяльності методичних
кабінетів. Стосовно затвердження Плану роботи райметодкабінету в Положенні
чітко прописано, що цю процедуру здійснює саме завідувач (ця норма
витримана лише у Скадовському, Високопільському, Цюрупинському
районах). У інших – на навчально-методичній раді, на колегії відділу освіти.
У свою чергу, Структура методичної роботи передбачає покладання певного
рівня обов’язків на окремих учителів, які входять до складу педагогічних
колективів навчальних закладів і не підпорядковуються завідувачу
методкабінету, тому вона має затверджуватися наказом відділу освіти, як одна
із сфер освітньої діяльності в районі. Розробляти її проект може й завідувач,
покладаючись на аналіз методичної роботи з обговоренням на засіданні
начально-методичної ради.
Тому планом роботи Херсонської академії неперервної освіти
передбачено погодження Планів роботи методичних кабінетів у першій
половині червня, що надасть керівникам навчальних закладів можливість
ключові районні заходи внести до проекту плану роботи на наступний
навчальний рік. Пропонується запровадити щодо структури річних планів
досвід методичних кабінетів Херсонської та Новокаховської міських рад,
Білозерської районної ради, які найбільш ефективно відображають науковометодичну діяльність згідно з Положенням та орієнтовними критеріями
оцінювання її результатів.
Щодо прогнозування розвитку методичного сервісу, інституційного
розвитку і вдосконалення методичної служби в області виявлено позитивний
приклад Білозерського, Цюрупинського районів та м. Нова Каховка, де
впроваджено альтернативних форм методичної роботи з педагогічними
працівниками: ресурсні Центри, навчально-методичні Центри, створено
осередки професійних асоціацій (учителів історії та суспільних дисциплін
«Нова Доба», асоціація керівників шкіл України – АКШУ, асоціація керівників
гімназій України), діяльність яких дозволяє більш глибоко розв’язувати
конкретну методичну проблему, організовувати навчання фахівців із
залученням науковців ВНЗ, у тому числі і післядипломної освіти, реалізовувати
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навчальні, виховні та соціальні проекти за участю учнів, учителів, батьків і
громадськості.
Однак діяльність окремих з них не є системною, тому ефективність
впливу на підвищення якості освітніх послуг, професійний рівень педагогів і
керівників не є значною.
Пропонується допомогти зазначеним вище районам в удосконаленні
роботи таких центрів, а у подальшому запровадити їх досвід роботи в інших
районах. Така робота розпочата Ресурсним центром з питань менеджменту
освіти, але поки що ми отримали запити Білозерського, Цюрупинського,
Чаплинського та Каховського районів.
Якщо аналізувати нові підходи до управління навчально-методичною,
науково-методичної роботою в районах, зокрема на засадах державногромадського, слід визнати наступне. Навчально-методичні ради діють скрізь,
представники методкабінетів є членами колегій відділів освіти та районних
атестаційних комісій. Проте експертна рада, яка розглядає питання організації
експериментальної діяльності закладів і окремих учителів, працює лише в
Цюрупинському, Каланчацькому районах та м. Нова Каховка (її створення
передбачалося відповідним наказом Управління освіти і науки Херсонської
облдержадміністрації ще в 2010 році). Не в усіх районах створено і кадрову
комісію,
тому
тільки
методисти
Скадовського,
Білозерського,
Високопільського, Цюрупинського, Каланчацького та Генічеського районів є її
членами.
В окремих районах привернуто увагу до інформаційного забезпечення
роботи РМК: започатковано видання методичних бюлетенів (за винятком м.
Каховка,
Бериславського,
Новотроїцького,
Нижньосірогозького,
Каланчацького, Генічеського районів), офіційно зареєстрованим є
інформаційно-методичний бюлетень «Освітянські горизонти Олешшя» у
Цюрупинському районі. Пропонується в таких методичних виданнях більш
широко висвітлювати результати участі представників навчальних закладів в
обласних, всеукраїнських н/м заходах, що, у свою чергу, стимулюватиме до
самоосвіти у між курсовий період. Опитування керівників навчальних закладів,
які перебували на курсах вказують також на необхідність організації чіткої
роботи РМК із сайтом академії, інституту інноваційних технологій, МОН,
молоді та спорту України. Потребує удосконалення якості адміністрування
власне й сайтами РМК.
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Х. Міжнародна діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти
10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами,
навчальними закладами, освітніми установами та громадськими
організаціями
Таблиця 10
№
з/п

Назва фонду, організації

Назва заходу

Очікувані результати
діяльності
Організація та участь у
конференціях;
матеріали конференцій
Дослідження соціальної
комунікації в процесі
безперервної освіти
вчителів
Сприяння реалізації
науково-методичної
проблеми області,
наукової теми кафедри

Казахський гуманітарноюридичний університет
м .Астана (Казахстан
2. Університет Опольського,
кафедра соціальної комунікації
(Польща)

Організація та участь у
конференціях

3.

Державний заклад освіти
«Середня школа № 70 імені
Л.М.Гурт’єва» м.Мінськ
(Бєлорусь)

Проведення науковометодичних семінарів
для керівників
експериментальних
ЗНЗ (в режимі онлайн)

4.

Гімназія «Maksima» м.Рига
(Латвія)

Проведення науковометодичних семінарів
для керівників
експериментальних
ЗНЗ (в режимі онлайн)

Сприяння реалізації
науково-методичної
проблеми області,
наукової теми кафедри

5.

Мінський міський інститут
розвитку освіти (Бєларусь)

6.

Національний інститут освіти,
м. Мінськ (Бєларусь)

Організація та участь
у конференціях,
наукові публікації
Організація та участь
у конференціях,
наукові публікації
Організація та участь
у вебінарах

Матеріали конференцій,
збірки наукових
публікацій
Матеріали конференцій,
збірки наукових
публікацій
Спільна програма
факультативного курсу

Організація та участь
у конференціях,
наукові публікації

Дослідження соціальної
комунікації в процесі
безперервної освіти
вчителів
Організація та участь у
конференціях
Матеріали конференцій
Організація та участь у
конференціях
Матеріали конференцій

1.

Державний заклад освіти
«Гімназія №1 імені Ф.Скоріни
м. Мінська (Бєларусь)
8. Вища школа управління та
адміністрації в м. Ополю,
Польща
7.

9.

10.

Проведення спільних
наукових досліджень

Міжнародна академія
богословських наук

Організація та участь у
конференціях

Православний богословський
факультет Пряшівського
університету

Організація та участь у
конференціях, круглих
столах
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11.

Міжнародна культурна освітня
асоціація гуманної педагогіки

Участь у спільних
заходах

Робота ресурсного центру

12.

НАПН України лабораторія
початково ї школи

Участь у спільних
заходах

Авторські семінари,
тренінги

13.

Корпус Миру США в Україні

14.

Британська Рада в Україні

Навчальні заняття в
період проведення
курсів підвищення
кваліфікації вчителів
англійської мови
Семінар-тренінг

15.

Представництва британських
видавництв в Україні

16.

GoGlobal Україна

Інститут політичної освіти,м.
Київ
18. Австрійський Форум
17.

19.

Гете-Інститут України

20.

«Французький Альянс»

21.

Інститут Інформатики і
Мистецтва (м. Лодзь, Польща)

Підвищення рівня
фахової майстерності
володіння англійською
мовою вчителями
англійської мови
Поширення досвіду
використання
автентичних матеріалів
та інтернет-ресурсів
Британської Ради;
удосконалення навичок
та умінь організації
рефлексії і зворотнього
зв’язку вчителів та
тренерів-викладачів
Семінари, вебінари та
Застосування сучасних
зустрічі з носіями мови технологій навчання
- авторами методичних англійської мови
посібників з
англійської мови
Залучення волонтерів- Запровадження
носіїв мови для роботи інноваційних освітніх
в ЗНЗ (в літніх мовних стандартів у тестуванні
таборах)
учнів ЗНЗ
семінар
Підготовка тренерів
семінар
Проект підготовки
DAF мультиплікаторів
України
Лекції, практичні
заняття, семінари
Організація та участь у
конференціях
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Підготовки DAF
мультиплікаторів в
України
Підвищення фахової
майстерності вчителів
французької мови
Організація та участь у
конференціях;
матеріали конференцій

10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів
Таблиця 11
№
з/п

Назва проекту

1. Intel ® Навчання для

Термін
роботи
2004-2016

майбутнього

Керівник проекту
Нанаєва Т.В., директор
освітніх програм
корпорації Intel в
Україні

Заходи з реалізації
проекту
Назва заходу
–курси підвищення
кваліфікації;
–семінари, тренінги;
–конкурс проекту
(обласний етап);
-Хмарні технології (курс
за вибором)

2. Фінансова грамотність

2012-2019

3. Програма всебічного

2012-2016

розвитку дитини
«Крок за кроком»
4. Міжнародна

до 2020

культурна освітня
асоціація гуманної
педагогіки

5.

«Дитяча легка
атлетика ІAAF»

6. Фахове вдосконалення

2016

2014-2017

вчителів іноземних
мов
7. Викладання

1999-2017

Гриценко Ж.П., керівник Курси підвищення
програми подальшої
кваліфікації, семінарислужби волонтерів
тренінги

2016-2017

Фурно П., директор
«Французького
Альянсу»

англійської як
іноземної мови
8. Методика викладання

французької мови

– тренінги;
– семінари;
– розширення мережі
закладів;
експериментального
впровадження
Софін Н.З., директор ВФ Семінари-тренінги,
«Крок за кроком»
сертифікаціявчителів,
якіпрацюють за
програмою «Крок за
кроком»
Амонашвілі Ш.О.
Участь у міжнародних
Амонашвілі П.Ш.
педагогічних читаннях
м.Тбілісі березень
Установчий авторський
семінар з організаційних
питань Всеукраїнського
експерименту
Капилова Л.В.,
Семінар з підготовки
учителів фізичної
культури до реалізації
проекту
Іваніщева В.О.,
Курси підвищення
менеджер проектів з
кваліфікації, семінарианглійської мови
тренінги
Смовженко Т.С., доктор
економічних наук
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Курси підвищення
кваліфікації, семінари

9. Ділова гра «Європа –

я хочу це знати»,
круглі столи

2016-2017

Деген Вальтер,
ПероскіГосе.

10. Український освітній

Курси підвищення
кваліфікації, семінаритренінги
Підготовка і проведення
навчально-методичного
семінару «Можливості
використання методу
усної історії у викладанні
новітньої історії в
загальноосвітній школі»

проект «Усна історія»
у співпраці з
Асоціацією з
міжнародних питань
(Чеська Республіка)

ХІ. Моніторинг якості освіти регіону
11.1. Моніторинг освітньої діяльності:
Моніторинг якості освіти є одним із напрямів роботи науково-методичної
лабораторії зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти».
У 2015 році лабораторією відповідно до наказів і листів Міністерства
освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти,
плану роботи академії здійснено наступні моніторингові дослідження:
 «Про проведення моніторингового дослідження стану позашкільної освіти
та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, ІІ етап)»;
 «Про проведення моніторингового дослідження стану навчальнометодичного таатеріально-технічного забезпечення предметів природничоматематичного циклу», ІІ етап;
 «Про проведення моніторингового дослідження стану впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних
закладах»;
 «Про проведення моніторингового дослідження стану превентивної освіти
дітей та учнівської молоді в навчальних закладах»;
 «Про проведення моніторингового дослідження якості навчальної
літератури для учнів 2 та 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Науково-методичною лабораторією зовнішнього
оцінювання
та
моніторингу якості освіти постійно здійснюється моніторинг якості курсів
підвищення кваліфікації. Дані моніторингу аналізуються та систематично
розглядаються на засіданнях кафедр, відділів, науково-методичних лабораторій.
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11.2.Науково-методичний супровід моніторингових досліджень:
– проведено веб-наради з представниками Інституту інноваційних технологій
та змісту освіти та координаторами з питань моніторингу якості освіти
районів та міст області;
– проведено спільний вебінар з науково-методичною лабораторією управління
загальноосвітніми навчальними закладами «Шляхи підвищення якості освіти
на інноваційній основі»;
– проведено спільний вебінар з науково-методична лабораторією біології та
основ здоров’я «Моніторингове дослідження стану превентивної освіти
дітей та учнівської молоді. Стан та ефективність впливу предмета «Основи
здоров’я»;
– надано методичні рекомендації щодо здійснення даних моніторингів.
Науково-методичною лабораторією зовнішнього оцінювання та
моніторингу якості освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
постійно здійснюється моніторинг якості курсів підвищення кваліфікації. Дані
моніторингу аналізуються та систематично розглядаються на засіданнях
кафедр, відділів, науково-методичних лабораторій.
11.3.Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного
оцінювання
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) здійснює державна організація –
Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Херсонська область з
2006 року входила до юрисдикції Сімферопольського регіонального центру
оцінювання якості освіти (СРЦОЯО), а з 08 квітня 2014 року – до Одеського
регіонального центру оцінювання якості освіти. У 2015 році Херсонська
область працювала з Одеським та Херсонським регіональними центрами
оцінювання якості освіти.
Динаміку запровадження зовнішнього незалежного оцінювання в нашій
державі й на Херсонщині показано в таблицях 12, 13.
Таблиця 12
Динаміка запровадження
зовнішнього незалежного оцінювання (за кількістю учасників)
Рік
Україна
Херсонська область
проходження
(кількість учасників)
(кількість учасників)
ЗНО
2003
3121
103
2004
4485
157
2005
10030
724
2006
41818
948
2007
121000
1681
2008
512591
12666
2009
461981
11400
2010
433554
10856
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2011
2012
2013
2014
2015

254061
328941
322133
297090
288977
267394 – базовий рівень
21583 – поглиблений рівень
2183099 (брали участь)

6359
8905
8338
7864
8975
7809 - базовий рівень
1166 – поглиблений
рівень
8515 (1121) (брали
участь)
Таблиця 13

Динаміка запровадження
зовнішнього незалежного оцінювання (за предметами)
Предмет
Українська
мова
Українська
література

Історія
України
Всесвітня
історія
Математика
Фізика
Хімія
Зарубіжна
література
/Світова
література
Біологія
Основи
економіки
Основи
правознавст
ва
Географія
Іноземна
мова:
англійська,
німецька,
французька,
іспанська
Росiйська
мова

2004
+/-

2005
+/-

2006
+/-

2007
+/-

-

-

-

-

+/-

+/-

+/-

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
базовий
та
поглибле
ний рівні
+

+

-

-

-

+

+

+

_

+/+/-

+/-

+/-

+/+/-

+/+/+/-

+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
_

-

+/-

-

+/-

+
+

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
_

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

- не проводилось.
+/- проводилось вибірково.
+ для всіх, хто планує вступати до вищих навчальних закладів України.
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+
+
+
+
+

У січні–квітні 2015 року підготовлено до роботи:
на пунктах проведення ЗНО – 1537 педагогічних працівників;
на пунктах перевірки – 108 екзаменаторів (таблиця 14).
Таблиця 14
Кількість педагогічних працівників, які пройшли сертифікацію УЦОЯО
(2007-2015 рр.)
Відповідаль
ні за пункти
тестування

Помічники
відповідаль
них за
пункти
тестування

Старші
інструктори

Екзаменатори
з української
мови і
літератури та
англійської
мови

Уповноважені
особи

Реєстратори

-

-

-

205

-

411

-

53

395

-

27

61

-

23

6

-

-

22

48

-

22

118

25

16

724

44

22

2007 рік
7

7

243
2008 рік

41

41

722
2009 рік

15

12

166
2010 рік

1

1

170
2011 рік

7

7

243
2012 рік

12

5

127
2013 рік

7

7

441
2014 рік

25

25

813
2015 рік

44

44

725

Працівниками науково-методичної лабораторії зовнішнього оцінювання та
моніторингу якості освіти проведено організаційно-методичні семінари:
- «Організація навчання консультантів-реєстраторів пунктів реєстрації»;
- «Організація навчання та сертифікація персоналу пунктів проведення
ЗНО»;
- «Організація навчання персоналу пункту перевірки»;
- «Організація та проведення інструктажу персоналу пунктів проведення
ЗНО»;
- «Підсумки проведення ЗНО навчальних досягнень осіб, які виявили
бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році»;
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- «Особливості проведення ЗНО навчальних досягнень випускників
загальноосвітніх навчальних закладів, які виявили бажання вступати до
вищих навчальних закладів України в 2016 році».
У 2014-2015 навчальному році здійснено ряд нововведень.
1. При вступі до ВНЗ чинним є лише Сертифікат 2015 року.
2. У 2015 році змінена система визначення результатів ЗНО (поріг «склав
– не склав»).
Замість відносного критерію встановлення порогового бала (124)
застосовано абсолютний критерій, значення якого визначалося експертним
шляхом – «пороговий бал» («склав»/«не склав»). «Пороговий бал» («склав»/«не
склав») – це межа, мінімальна кількість тестових балів, яка розподіляє
учасників тестування на тих, які мають певні знання з навчального предмета і
можуть брати участь у конкурсі на право навчатися у вищих навчальних
закладах України, і тих, які вгадали правильні відповіді або не змогли
продемонструвати знань, необхідних для навчання у ВНЗ. «Пороговий бал»
кожного предмету визначала група експертів, до складу якої залучалися
педагогічні працівники, що мають досвід викладання в навчальних закладах
різного типу, викладачі вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації,
науковці з усіх регіонів України. Експерти визначали ті завдання, сумарна
кількість балів за виконання яких свідчить про недостатній рівень
підготовленості абітурієнта до навчання у ВНЗ. Кількість балів, які можна
отримати, виконавши ці завдання, і буде тією межею «склав»/«не склав».
Далі відбувалася стандартна процедура переведення тестових балів у
оцінки за шкалою 100–200 балів. При цьому точкою відліку на шкалі було не
«0» тестових балів, а значення «порогового балу». Таким чином, результати
абітурієнтів, які подолали «поріг», зайняли відповідне місце на рейтинговій
шкалі в діапазоні від 100 до 200 балів. У результаті навіть абітурієнти, які мали
рейтинговий результат 100,5 балів, отримали можливість брати участь у
конкурсному випробуванні під час вступу на навчання до вищого навчального
закладу України.
Результати ЗНО з української мови і літератури були зараховані як оцінка
ДПА.
Відповідно до наказу МОН України від 01.10.2014 року № 1120 «Про
деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які
виявили бажання вступати до вищих навчальних закладах України в 2015 році»,
п.2: результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і
літератури (базовий рівень – українська мова) зараховуються як результати
державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти для
всіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2015
року».
З української мови і літератури та математики запроваджені тести двох
рівнів (базовий та поглиблений рівні).
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Базовий рівень тестів складали всі абітурієнти, незалежно від того, на яку
спеціальність подаватимуть документи. Базовий рівень тесту з української мови
та літератури складали також усі випускники загальноосвітніх навчальних
закладів як ДПА. З цією метою (для ДПА) у тесті базового рівня визначені
завдання лише з української мови. Поглиблену частину тесту з української
мови та літератури складали абітурієнти, які вступатимуть на спеціальності, для
яких поглиблений рівень вимагатимуть Правила прийому до конкретного
університету.
У Сертифікатах кількість оцінок з української мови та літератури
залежать від вибраного рівня тестування:
для поглибленого рівня – 3 оцінки:
- від 1 до 12 балів як ДПА,
- від 100 до 200 балів як базовий рівень,
- від 100 до 200 балів як поглиблений рівень;
для базового рівня – 2 оцінки:
- від 1 до 12 балів як ДПА,
- від 100 до 200 балів як базовий рівень.
ЗНО з української мови і літератури відбулося 24.04.2015 року,
результати якого стали відомі до 12 травня 2015 року. Якщо абітурієнт не
подолав поріг «склав / не склав» з тесту з української мови і літератури, він не
допускався до тестувань з інших предметів.
Тест з математики також складалися з базової та поглибленої частини.
Абітурієнти складали його так, як і дворівневий тест з української мови та
літератури. Оцінювалося аналогічно. Але у ньому не було завдань для ДПА.
Під час реєстрації абітурієнт зазначав, якого рівня (базового чи
поглибленого) він буде складати тест. У пункті тестування він отримав зошит із
тестом відповідного рівня. Для тесту поглибленого рівня був визначений
додатковий час для його складання.
3. Зменшено кількість предметів ЗНО (вилучено всесвітню історію та
світову літературу).
4. ЗНО з кожної іноземної мови буде проходити в окремі дні.
5. Змінилася загальна кількість завдань у сертифікаційних роботах із
хімії, фізики, біології. (таблиця 15).
Таблиця 15
Характеристика предметів ЗНО 2015 року
№
з/п
1.

2.
3.

Предмет
Українська мова і література
(базовий рівень)
Українська мова і література
(поглиблений рівень)
Історія України
Математика (базовий рівень)

Кількість
завдань
58

Час
(хвилини)
150

Максимальна
кількість балів
104

74

210

136

56
30

135
130

90
48
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Математика
(поглиблений
рівень)
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Англійська мова
Іспанська мова
Німецька мова
Французька мова
Російська мова

36

210

66

50
58
34
54
43
43
43
43
51

120
150
180
150
120
120
120
120
150

76
92
54
86
56
56
56
56
88

У 2014-2015 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах
Херсонської області з метою якісної підготовки абітурієнтів до проведення
зовнішнього незалежного оцінювання працівниками науково-методичної
лабораторії зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти» та координаторами з питань ЗНО
районних (міських) відділів (управлінь) освіти проведено уроки ЗНО,
.тематичні зборів для учнів та батьків.
Працівниками лабораторії та координаторами з питань ЗНО районних
(міських) відділів (управлінь) освіти систематично висвітлюються питання
зовнішнього незалежного оцінювання в засобах масової інформації. Створена
база даних публікацій у періодичних виданнях, виступів на телебаченні, радіо,
прес-конференціях щодо організації та проведення ЗНО.
Українським
центром
оцінювання
якості
освіти
розроблена
багатоступенева система підготовки випускників загальноосвітніх навчальних
закладів до проходження зовнішнього незалежного оцінювання, це:
- розміщення тестових матеріалів ЗНО на сайті: http://www.yandex.ua/;
- проведення пробного тестування в аудиторіях;
- допомога через безкоштовну «гарячу лінію»;
- робота на сайтах УЦОЯО та РЦОЯО (використання тестових матеріалів
ЗНО попередніх років, отримання даних з «Інформаційної сторінки»,
ознайомлення з нормативною базою ЗНО).
Найефективнішим, як зазначають абітурієнти, є проведення пробного
тестування. Реєстрація учасників пробного тестування відбувалася через
мережу Internet з 01 листопада по 15 грудня 2014 року на сайті Одеського
РЦОЯО.
Пробне тестування – це добровільне тестування осіб, яке дає їм можливість
ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання,
відтворити умови та технологію проведення тестування для психологічної
підготовки до участі у процедурі оцінювання знань. Пробне тестування
проводиться за кошти осіб, що виявили бажання взяти у ньому участь. У 2015
році вартість пробного тестування складала 89 грн. 00 коп. Зареєстрованій особі
(у разі неучасті у пробному тестуванні) надсилався примірник тестового
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зошита, бланк (-и) відповідей та правильні відповіді з відповідного предмета,
сплачені кошти не поверталися.
У Херсонській області на пробне тестування зареєструвались 2895
абітурієнтів. Для проведення пробного ЗНО підготовлено 9 пунктів
тестування (ПТ): у м. Херсоні (4 ПТ), у м. Новій Каховці (2 ПТ), у м. Каховка
(1 ПТ), у м. Генічеську (1 ПТ), у м. Цюрупинську (1 ПТ).
Під час І сесії (21.03.2015) абітурієнти мали можливість скласти
тестування з української мови і літератури. У Херсонській області працювало 9
пунктів пробного ЗНО (із них 4 – у м. Херсоні, 2 – у м. Нова Каховка, 1 – у м.
Каховка, 1 – у м. Генічеську, 1 – у м. Цюрупинську). На пробне ЗНО з’явилося
2047 учасників, що складає 95,6 % від кількості зареєстрованих осіб.
Під час ІІ сесії (28.03.2015) абітурієнти мали можливість скласти
тестування математики, історії України, біології, хімії, фізики, географії,
англійської мови, німецької мови, французької мови, іспанської мови,
російської мови. У Херсонській області працювало 9 пунктів пробного ЗНО (із
них 4 – у м. Херсоні, 2 – у м. Нова Каховка, 1 – у м. Каховка, 1 – у м.
Генічеську, 1 – у м. Цюрупинську). На пробне ЗНО з’явилося 1333 учасника,
що складає 84,6 % від кількості зареєстрованих осіб.
Зміст сертифікаційних робіт ЗНО з української мови і літератури
(базового та поглибленого рівнів), математики (базового та поглибленого
рівнів), історії України, біології, хімії, фізики, географії, англійської мови,
німецької мови, французької мови, іспанської мови, російської мови
визначалися на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання.
Сертифікаційна робота ЗНО базового рівня з української мови і
літератури у 2015 році містила 58 завдань, на виконання яких буде відведено
150 хвилин. Тест цього рівня складався із завдань трьох форм: завдань з
вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності та
завдання з розгорнутою відповіддю. У свою чергу сертифікаційна робота
поглибленого рівня містила 74 завдання. 58 завдань тесту мали базовий рівень
складності, а 16 – поглиблений. На виконання роботи учасникам ЗНО було
відведено 210 хвилин (150 хвилин на виконання завдань базового рівня та 60
хвилин на виконання завдань поглибленого рівня). Тест з української мови і
літератури поглибленого рівня складається із завдань п’яти форм.
Сертифікаційна робота базового рівня з математики містить 30 завдань,
на виконання яких буде відведено 130 хвилин. Тест ЗНО з математики базового
рівня складався із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної
відповіді, завдань на встановлення відповідності та завдань відкритої форми з
короткою відповіддю. Тест ЗНО з математики поглибленого рівня складався із
завдань чотирьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді (базовий
рівень), завдань на встановлення відповідності (базовий рівень), завдань
відкритої форми з короткою відповіддю (базовий рівень та поглиблений рівень)
та завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю (поглиблений рівень).
Сертифікаційна робота поглибленого рівня з математики містить 36 завдань (30
завдань базового рівня та 6 завдань поглибленого рівня), на виконання яких
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буде відведено 210 хвилин (130 хвилин на виконання завдань базового рівня та
80 хвилин на виконання завдань поглибленого рівня).
Для кожного учасника пробного зовнішнього незалежного оцінювання на
сайті регіонального центру оцінювання якості освіти створено інформаційну
сторінку «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО».
Після виконання тестових робіт усім учасникам пробного зовнішнього
незалежного оцінювання було видано інформаційний бюлетень із відповідями
на тестові завдання та схемами підрахунку тестових балів. Для визначення
результату за шкалою 100-200 балів необхідно було скористатися спеціальним
сервісом, розміщеним на інформаційній сторінці «Особистий кабінет учасника
пробного ЗНО». Для цього потрібно зайти до «Особистого кабінету» та
перенести у спеціальну форму відповіді з бланку А, які учасник заповнив під
час пробного ЗНО. Результати пробного ЗНО не використовуються для
оцінювання навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної
середньої освіти. Інформація про свій рейтинг після пробного тестування дає
можливість ефективно скоригувати підготовку до зовнішнього незалежного
оцінювання 2015 року.
Також учасники пробного тестування мали можливість переглянути свій
рейтинговий бал і місце в рейтингу серед інших учасників з окремих предметів
з 06 квітня 2014 року.
При проведенні пробного тестування була зафіксована досить висока явка
абітурієнтів, що свідчить про зацікавленість абітурієнтів у цьому заході.
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» започаткувала з
2010/2011 навчального року освітній проект «Готуйся серйоЗНО». Метою
проекту є допомога випускникам у підготовці до зовнішнього незалежного
оцінювання.
Цей проект є відкритим. Він передбачає проведення серії безкоштовних
онлайн лекцій та онлайн консультацій з навчальних предметів: математики,
фізики, української мови, української літератури, історії України, всесвітньої
історії, хімії, біології, географії¸ російської мови.
До кожного з вищезазначених предметів авторським колективом науковопедагогічних працівників Херсонщини та ІТ-спеціалістів ТМ «Розумники»
розроблено педагогічний програмний засіб «Електронний практикум «Готуйся
серйоЗНО». Усі бажаючі випускники загальноосвітніх навчальних закладів
долучалися до даного проекту та спробували нові можливості підготовки до
зовнішнього незалежного оцінювання засобами інформаційно-комунікаційних
технологій. Усі матеріали освітнього проекту «Готуйся серйоЗНО» розміщені
на сайті КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» http://academy.ks.ua/.
Даний засіб дозволяє кожному самостійно, з використанням комп’ютера,
систематизувати знання, необхідні для вступу до вищих навчальних закладів.
Науково-методичною
лабораторією
зовнішнього
оцінювання
та
моніторингу якості освіти академії постійно надавалась фахова інформаційноконсультативна допомога особам, які вступали до вищих навчальних закладів,
інформувалась громадськість щодо проведення та організації зовнішнього
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незалежного оцінювання у Херсонській області (0552-41-13-21; 0552-41-13-81;
znoripo@meta.ua).
Реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання на основну
сесію розпочалася з 05 січня до 20 лютого 2015 року. Програма створення
заяви-реєстраційної картки була розміщена на сайті Українського
регіонального центру оцінювання якості освіти www.testportal.gov.ua.
У Херсонській області працювало 2 пункти реєстрації: на базі
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної
освіти» Херсонської обласної ради та Херсонського національного технічного
університету. Якщо при реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання
виникали труднощі або не було вільного доступу до мережі Інтернет, то
абітурієнти мали можливість скористатися послугами консультантареєстратора.
З метою координації дій щодо організації та проведення ЗНО у кожному
районному(міському) відділі освіти працювали координатори з питань ЗНО та
моніторингу якості освіти.
Загальноосвітні навчальні заклади надавали консультаційну та технічну
допомогу учням, які проходили у 2015 році державну підсумкову атестацію з
української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання та брали участь
у зовнішньому незалежному оцінюванні з інших навчальних предметів;
формували та надсилали до регіональних центрів реєстраційні документи
випускників поточного навчального року. У кожному загальноосвітньому
навчальному закладі було визначено посаду відповідального за реєстрацію
випускників для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2015 року.
Тести з математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології за
бажанням абітурієнтів перекладені російською, угорською, молдавською,
польською, румунською, кримськотатарською мовами.
Обов’язковим для всіх вступників до вищих навчальних закладів було
зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. Вибір решти
предметів кожен учасник тестування здійснював самостійно, залежно від
обраної спеціальності.
Абітурієнти проходили зовнішнє оцінювання з української мови і
літератури та математики двох рівнів складності – базового та поглибленого,
який був обраний під час реєстрації. Загальна кількість предметів, вибраних для
проходження зовнішнього оцінювання, не повинна була перевищувати
чотирьох. Можна було сформувати реєстраційну картку, відкривши сторінку
«Реєстрація - 2015». Особи, які не мають змоги зробити це самостійно, мали
можливість звернутися до одного з пунктів реєстрації або загальноосвітнього
навчального закладу, який закінчували у 2015 році.
Після введення до реєстраційної картки даних, потрібно було
роздрукувати контрольно-інформаційний лист, роздрукувати та заповнити
реєстраційну картку:
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 після прізвища та ініціалів директора регіонального центру оцінювання
якості освіти (далі – регіональний центр) необхідно вказати своє прізвище
(у родовому відмінку) та ініціали;
 власноруч написати заяву, у якій засвідчити своє бажання бути
зареєстрованим (-ою) для участі в зовнішньому оцінюванні;
 зазначити факт ознайомлення з Порядком проведення зовнішнього
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;
 нижче заяви вказати дату, а також засвідчити її особистим підписом;
 у графах основної частини реєстраційної картки зазначити друкованими
літерами та цифрами серію (за наявності), номер документа, що посвідчує
особу, або документа, що його замінює;
 у спеціально відведених місцях реєстраційної картки необхідно наклеїти
дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см.
Випускники поточного навчального року в установлені строки після
формування комплекту реєстраційних документів подавали його до
загальноосвітнього навчального закладу, який закінчують.
Учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних
закладів, а також випускники минулих років не пізніше 20 лютого
рекомендованим листом надсилали реєстраційні документи на адресу
відповідного регіонального центру.
Особі, яка зареєстрована для проходження зовнішнього оцінювання, було
надіслано рекомендованим листом такі документи:
 Сертифікат;
 реєстраційне повідомлення учасника зовнішнього незалежного
оцінювання;
 інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2015 рік».
Випускниками поточного року сертифікати та інформаційні матеріали
надсилали за адресою загальноосвітнього навчального закладу, де вони
навчалися.
Випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійнотехнічних, вищих навчальних закладів сертифікати та інформаційні матеріали
надсилалися рекомендованим листом за адресою, зазначеною в реєстраційній
картці.
Для кожного учасника зовнішнього оцінювання на веб-сайті
Українського центру оцінювання якості освіти було створено інформаційна
сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та PIN-кодом,
указаним у ньому.
Особа, якій відмовлено в реєстрації, усунувши причини, що стали
підставою для прийняття такого рішення, не пізніше 06 березня 2015 року
мали можливість надіслати до регіонального центру новий комплект
реєстраційних документів.
У разі необхідності внесення змін до переліку предметів, рівнів
сертифікаційних робіт або персональних даних, абітурієнти зазначали
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необхідні зміни в реєстраційній картці та повторно роздруковували
контрольно-інформаційний лист і реєстраційну картку. Надсилали до
регіонального центру необхідні документи та раніше отриманий Сертифікат
2015 року.
Зміни до реєстраційних даних можна було вносити лише до 01 квітня, а в
разі зміни рівня складності завдань сертифікаційної роботи з української мови і
літератури – до 06 березня 2015 року (дата визначалася за відтиском штемпеля
відправлення на поштовому конверті).
24 квітня 2015 року всі випускники одинадцятих класів складали
зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, що є
обов'язковим для усіх абітурієнтів, які бажали здобувати вищу освіту.
Результати ЗНО з української мови і літератури одночасно були зараховані як
результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої
освіти для всіх випускників старшої школи.
З інших предметів зовнішнє незалежне оцінювання відбулося з 03 червня
до 26 червня 2015 року (03 червня – французька мова; 05 червня – німецька
мова; 08 червня – іспанська мова; 10 червня – англійська мова; 12 червня –
математика; 15 червня – російська мова; 17 червня – біологія; 19 червня –
історія України; 22 червня – фізика; 24 червня – географія; 26 червня – хімія).
Загальна кількість зареєстрованих осіб, які виявили бажання вступати до
вищих навчальних закладів України в 2015 році в Україні склала 288977 осіб. У
Херсонській області – 8975 осіб.
Тести із математики, історії України, всесвітньої історії фізики, хімії,
географії, біології за бажанням абітурієнтів були перекладені російською,
угорською, молдавською, польською, румунською, кримськотатарською
мовами.
Інформація про день і час проведення зовнішнього незалежного
оцінювання з конкретного предмета (дата сесії) була зазначена в персональних
запрошеннях. Ці запрошення були розміщені на персональних сторінках
учасників зовнішнього незалежного оцінювання і кожен самостійно міг
роздрукувати його.
Абітурієнт допускався до пункту тестування за наявності: запрошенняперепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні; сертифіката;
паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.
Одеським, Херсонським регіональними центрами оцінювання якості освіти
спільно з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної
державної адміністрації на Херсонщині в період з 03 червня до 26 червня 2015
року було визначено 27 навчальних закладів, що працювали як пункти
тестування, із них – 13 у м.Херсоні, 4 у м.Каховці, 5 у м.Новій Каховці, 3 у
м.Цюрупинську та 2 у м. Генічеську.
Для створення безпечних умов перебування учасників ЗНО на пунктах
тестування з боку МВС та МОЗ України зроблені відповідні розпорядження. З
боку МВС було забезпечено охорону правопорядку на пунктах тестування в дні
тестування. Підрозділи ДСО забезпечили охорону тестових матеріалів на
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пунктах тестування. З боку МОЗ були організовані тимчасові медичні пункти у
навчальних закладах, на базі яких створені пункти тестування.
Явка учасників, педагогічних працівників та громадських спостерігачів
ЗНО – 2015 року в Херсонській області подано в таблиці 16.
Таблиця 16
Явка учасників та громадських спостерігачів
ЗНО – 2015 року в Херсонській області
Предмети

Явка учасників ЗНО

Явка громадських спостерігачів

Заплановано

Взяли
участь

Не
брали
участь

Явка
педаго
гічних
праців
ників

Від
громадсь
ких
організа
цій

Від
ЗМІ

Співробітн
ики
ДСО

Кількість
порушень,
здійснених
абітурієнта
ми

Кількість
ПТ

Українська мова і
література
24.04.15
Французька мови
03.06.15
Німецька мова
05.06.15
Іспанська мова
08.06.15
Англійська мова
10.06.15
Математика
12.06.15
Російська мова
15.06.15

44

8975

8467

477

1537

71

1

44

14

1

16

14

2

7

-

-

1

-

4

52

49

3

20

-

-

4

-

1

6

6

-

7

-

-

1

-

12

2224

1936

288

297

8

-

12

5

20

4444

3633

811

707

8

1

20

7

1

148

89

59

26

-

1

-

Біологія

15

3532

2729

803

516

5

-

15

-

20

4816

3898

918

752

7

-

20

1

7

1558

1157

341

247

7

-

7

-

7

1625

1230

395

260

-

-

7

-

6

1173

924

249

191

-

-

6

-

17.06.15
Історія України
19.06.15
Фізика
22.06.15
Географія
24.06.15
Хімія
26.06.15

Працівники Державної служби охорони за допомогою металодетектора
систематично проводили контроль за дотриманням абітурієнтами вимоги щодо
заборони мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки,
збереження та відтворення інформації, а також окремих елементів, що могли
бути складовими таких пристроїв. Перед початком проведення контролю за
дотриманням абітурієнтами процедури проходження зовнішнього оцінювання
уповноважена особа інформувала абітурієнтів про технологічну перерву в
роботі над тестом, час якої додавався до загального.
Незважаючи на численні попередження, під час проведення тестування у
деяких абітурієнтів було знайдено заборонені технічні засоби. Зокрема, в
абітурієнтів Херсонської області працівниками Державної служби охорони
виявлено * мобільних телефонів. Результати цих абітурієнтів були анульовані
рішенням регламентної комісії Одеського регіонального центру оцінювання
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якості освіти (протягом часу, відведеного на роботу над тестом, абітурієнт не
мали права мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування,
збереження, відтворення та обробки інформації, а також друкованих та
рукописних матеріалів, не передбачених процедурою тестування).
У м. Херсоні на базі Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
8 Херсонської міської ради працював пункт перевірки (ПП) відкритої частини
тестових завдань з української мови і літератури (29.04.2015 –03.05.2015) та
англійської мови (13.06.2015 – 15.06.2015). На ПП надійшли роботи учасників
ЗНО з інших областей. Здійснювали перевірку 72 фахівців з української мови
і літератури та 36 з англійської мови нашої області, які успішно пройшли
навчання, отримали сертифікати УЦОЯО, що дають їм право працювати в
якості екзаменаторів на ПП.
За процедурою тестування спостерігали 71 представників від організації
Громадянська мережа «Опора», а також представники ЗМІ – 1 особа.
У разі незгоди з отриманими результатами абітурієнт мав право подати
апеляційну заяву. Апеляційні заяви надсилалися до Українського центру
оцінювання якості освіти поштою (дата подання заяви визначалася за
відміткою, зробленою поштовою установою в установленому законодавством
порядку). На конверті слід було зробити позначку «Апеляційна комісія».
Подавалася протягом 5 днів з дня оприлюднення результатів ЗНО з
відповідного предмета, розглядалася протягом 15 днів. Результатом розгляду
апеляції могла бути відмова у задоволенні апеляційної заяви через
недостатність підстав або задоволення апеляційної заяви і зміна кількості балів
– збільшення або зменшення.
Також абітурієнти мали можливість подати апеляційну заяву до
регламентної комісії Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти,
якщо були порушення на пункті тестування (ПТ) під час написання тестів, а
саме: неправильний відлік часу; відсутність або пошкодження тестових
матеріалів; дії або бездіяльність персоналу ПТ, які вплинули на якість роботи
абітурієнта; інші виняткові обставини, які зашкодили проведенню ЗНО. Така
заява могла подаватися в письмовій формі до виходу із ПТ через уповноважену
особу УЦОЯО і розглядатися протягом 3 днів.
Для учасників, які через об’єктивні причини не змогли пройти зовнішнє
незалежне оцінювання 24.04.2015 року та в період з 03 по 26 червня 2015 року
або до яких були порушені процедури проведення зовнішнього незалежного
оцінювання, підтверджені рішеннями регламентних комісій регіональних
центрів оцінювання якості освіти, було організовано додаткову сесію. До
поважних причин, що перешкодили абітурієнту взяти участь у зовнішньому
оцінюванні, належать:
- участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, що
включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України,
Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту
України;
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- 2)захворювання в період проведення зовнішнього оцінювання, що
підтверджено копією листка непрацездатності або медичною
довідкою (як правило це довідка форми № 095/о). Довідка повинна
містити номер, дату видачі, штамп медичного закладу, печатку
медичного закладу, печатку(- ки) лікаря (- ів) або розшифровану
підпис лікаря (- рів);
- 3)смерть рідних по крові або по шлюбу;
- 4)стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або
переддень тестування;
- 5)інші виняткові обставини, що унеможливили участь абітурієнта у
проходженні зовнішнього оцінювання.
Додаткова сесія ЗНО відбулася з 09 червня до 09 липня 2015 року. У ній
взяли участь ті абітурієнти, які з об’єктивних причин не мали можливості
брати участь в основній сесії тестування, а саме:
- абітурієнти, які через поважні причини не змогли взяти участь в
основній сесії ЗНО або, щодо яких було порушено процедуру
проведення
зовнішнього
оцінювання,
що
підтверджено
відповідними рішеннями регламентних комісій;
- особи, які за рішенням судів перебувають в установах відбування
покарань;
- особи, які в поточному році навчаються за кордоном;
- особи, які за релігійними переконаннями не можуть взяти участь в
основній сесії ЗНО з одного чи кількох предметів.
Абітурієнт мав право взяти участь у додатковій сесії лише з того
предмета, з якого не зміг пройти тестування в установлені строки, або якщо під
час проходження зовнішнього оцінювання щодо нього були допущені
порушення процедури.
Додаткова сесія ЗНО-2015 була проведена за визначеним УЦОЯО графіком
(таблиця 17).
Таблиця 17
Графік проведення додаткової сесії
№з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дата
09 червня
18 червня
23 червня
25 червня
30 червня
01 липня
02 липня
03 липня
06 липня
07 липня

Предмет
українська мова і література
французька мова
німецька мова
іспанська мова
англійська мова
математика
російська мова
біологія
історія України
фізика
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11.
12.

08 липня
09 липня

географія
хімія

Інформування учасників зовнішнього незалежного оцінювання про місце
та час складання тестів здійснювались у формі запрошень-перепусток, що були
розміщені на інформаційних сторінках абітурієнтів.
Під час додаткової сесії працювали 2 пункти тестування на базі
Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської
ради та Херсонської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27
Херсонської міської ради.
Також додаткова сесія ЗНО відбулася для 31 особи, які перебувають в
установах виконання покарань та виявили бажання взяти участь у ЗНО-2015
року. Для них було підготовлено 3 пункти тестування у м. Херсоні та
Білозерському районі (Північна виправна колонія №90, Білозерська виправна
колонія Херсонської області № 105, Дар’ївська виправна колонія № 10 УДДУ
ПВП в Херсонській області).
Для осіб, які проживають на неконтрольованих територіях або є
учасниками антитерористичної операції, та не змогли взяти участь в додатковій
сесії з української мови і літератури, 27.07.2015 року вперше відбулася
повторна додаткова сесія з української мови і літератури на базі КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти».
Під час проведення ЗНО у 2015 році в Херсонській області 33 учнів
набрали по окремим предметам 200 балів, 1(ФТЛ) – з 2 предметів (біологія та
математика) по 200 балів (400 б).
З метою удосконалення процедури подання вступниками документів до
вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів, консерваторій)
незалежно від форми власності та підпорядкування працює «Електронний
вступ 2015».
Згідно з оцінками громадських спостерігачів, батьків, випускників,
підсумовуючи вищесказане можна зазначити, що в Херсонській області, як і в
цілому по Україні, зовнішнє незалежне оцінювання у 2015 році пройшло
успішно на високому рівні.
ХІІ. Особливості діяльності закладу
12.1.Магістратура
З метою професійної підготовки менеджерів освіти, здатних оптимізувати
науково-педагогічні, матеріальні і фінансові ресурси освітньої установи,
відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 22 вересня 2014
року, протокол № 112 (наказ Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня
2014 року №2866 л), академії було надано ліцензію (АЕ №527450) на
провадження освітньої діяльності зі спеціальності 8.18010020 «Управління
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навчальним закладом (за типом)» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
заочної форми навчання в обсязі 25 осіб.
У 2015 році вперше здійснено набір на навчання в магістратурі 25 осіб із
терміном навчання 1,5 року. 80% магістрантів є керівниками навчальних
закладів області.
Відповідно до чинних нормативно-правових документів було розроблено
локальні нормативні документи та методичні матеріали:
 щодо організації прийому на навчання (Положення про приймальну
комісію, Положення про апеляційну комісію, Правила прийому на навчання
до КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти, програми вступних
іспитів та ін.)
 щодо організації навчання (Положення про навчання в магістратурі,
Положення про виконання магістерської роботи, навчально-методичні
комплекси дисциплін та ін.).
Підготовка фахівців за спеціальністю 8.18010020 «Управління
навчальним закладом» згідно з навчальним планом здійснюється за 15
навчальними дисциплінами. Дисципліни за всіма циклами викладають
найбільш кваліфіковані та досвідчені науково-педагогічні працівники академії.
Всі викладачі, які забезпечують фахову підготовку за спеціальністю
8.18010020 «Управління навчальним закладом» мають відповідну науковопедагогічну спеціалізацію, достатній досвід роботи у вищих навчальних
закладах і наукових установах та пройшли відповідне науково-педагогічне
стажування.
Базовою кафедрою для підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010020
«Управління навчальним закладом» виступає кафедра педагогіки, менеджменту
освіти й інноваційної діяльності. Особи з науковими ступенями та вченими
званнями становлять 100 % від загального складу науково-педагогічних
працівників, залучених до викладання в магістратурі.
Магістранти мають можливість користуватися бібліотекою академії, яка
має читальний зал, абонемент й можливість доступу до електронного каталогу
періодичних видань який розміщено в зведеному каталозі бібліотек України.
Заняття проводяться відповідно до робочого навчального плану, графіку
навчального процесу та розкладу занять. Діяльність випускової кафедри
координується з роботою інших кафедр, що забезпечують навчальний процес зі
спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за типом)».
Для провадження освітньої діяльності за названою спеціальністю
академія має повний пакет нормативної документації: освітньо-кваліфікаційну
характеристику, освітньо-професійну програму підготовки магістрів,
навчальний план, робочі програми. Усі документи затверджено та погоджено в
установленому порядку.
З усіх дисциплін навчального плану випусковою кафедрою розроблено
робочі програми, що містять мету та завдання курсу, тематичний план, зміст
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курсу за темами, плани лабораторних, практичних (семінарських) занять,
завдання для самостійної роботи слухачів, види контролю знань та критерії
оцінок, рекомендовану літературу. Кафедрою розробляється перелік
проблемних завдань для розділу «Самостійна робота слухачів» та програма
стажування з фаху. Викладачами кафедри розробляються методичні
рекомендації щодо написання кваліфікаційних магістерських робіт.
Методичні розробки з кожної дисципліни, що вивчається в магістратурі,
відповідають вимогам до навчально-методичного забезпечення дисциплін
робочого навчального плану і професійно-кваліфікаційної характеристики
фахівця. Вони відповідають основним завданням по запровадженню кредитномодульної системи навчання, що включає не тільки навчальне навантаження, а
й участь у наукових дослідженнях, конференціях тощо.
Модульний контроль здійснюється на заліково-екзаменаційній сесії двічі
на рік за відповідними темами та розділами дисциплін. Завдання для
проведення модульного контролю складається з питань (теоретичні питання,
тестові завдання, задачі) або комплексної аналітичної ситуації, що охоплює
відповідні теми чи розділи.
12.2. Аспірантура і докторантура
У 2015 році в аспірантурі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
навчалося 3 особи, здобувачами були – 18. Із них 1 аспірант (Марецька Л.П.) і 3
здобувачі (Бабишена М.І., Васильєва О.В., Данилова О.І.) захистили
кандидатські дисертації у поточному році. Попередній захист пройшли 2
аспіранти (Гаврилюк Г.М., Черненко Н.І.) і 4 здобувачі (Гончар М.В., Сафонова
І.Я., Криницький Є.А., Мусієнко В.С.). 3 здобувачі, відповідно до заяв, були
відраховані (Гулювата Н.І. Лисицький В.М., Навроцька М.М.). У кінці року, у
зв’язку з завершенням терміну дії аспірантури зі спеціальності 13.00.04 – теорія
і методика професійної освіти, 6 здобувачів було переведено у наукові
кореспонденти кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної
діяльності. 1 здобувач переведений на наступний рік навчання зі спеціальності
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
Двічі на рік аспіранти і здобувачі звітували на кафедрі педагогіки,
менеджменту освіти й інноваційної діяльності про хід роботи над
дисертаційним дослідженням.
Цього ж року було відкрито постійно діючу аспірантуру зі спеціальності
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, на навчання до якої було
зараховано 14 осіб.
У академії для роботи аспірантів і здобувачів створені всі умови, зокрема
до їхніх послуг бібліотека, що має необхідний фонд наукової і науковометодичної літератури; комп’ютерний клас, гуртожиток.
Провідні науковці академії, доктори, кандидати педагогічних наук,
проводять заняття, авторські спецкурси, а також здійснюють роботу щодо
розробки
науково-методичного
забезпечення
постійно
діючого
консультаційного пункту для молодих науковців. Така робота дає можливість
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аспірантам і здобувачам отримати відповіді на нагальні питання: оформлення
дисертаційних досліджень; методології наукових досліджень; вимог до
авторських публікацій та відповідного оформлення впроваджень результатів
дослідження; оформлення документів до попереднього захисту тощо. Науковопедагогічні працівники також надають ґрунтовну допомогу майбутнім
науковцям щодо написання статей, доповідей на різного роду конференціях,
сприяють поширенню їхніх доробків і вітчизняній та світовій практиці.
У 2015 році докторанти, аспіранти і здобувачі брали участь у роботі
Школи молодого вченого, яку ведуть провідні науковці – доктори педагогічних
наук, професори Кузьменко В.В. Голобородько Є.П. Зубко А.М. Протягом
року зі слухачами школи проводились заняття з таких актуальних питань:
1. Неперервна освіта як світова тенденція.
2. Болонський процес: нові підходи до реформування освіти.
3. Інноваційні педагогічні технології, їх сутність та характеристики.
4. Вища освіта України – європейський вимір: етапи, проблеми, перспективи.
5. Андрагогіка: сутність принципів навчання дорослої людини.
6. Інноваційна діяльність у сучасному навчальному закладі: методичний
аспект.
Результати наукового пошуку аспіранти і здобувачі мають можливість
надрукувати у фаховому збірнику наукових праць «Педагогічний альманах» та
науково-методичному журналі «Таврійський вісник освіти», що протягом
багатьох років видаються в академії.

ХІІІ. Інформаційно-видавнича діяльність
13.1. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної
науки та педагогічного досвіду регіону
У 2015 році у регіональних ЗМІ систематично висвітлювалися всі масові
заходи з педагогами, що проводилися за ініціативою академії: науково-практині
конференції, педагогічні читання, круглі столи та ін. також слід зазначити, що
відбувалася відео зйомка заходів з подальшим розміщення у мережі Інтернет з
метою ознайомлення широкого кола громадськості. Оглядова інформація про
всі заходи, що проводяться на базі академії щоденно висвітлюються на сайті
КВНЗ «Херсоснька академі янепереврної освіти».
Традиційно у 2015 році продовжено участь науково-педагогінчих
працівників академії у випуску тематичних телепрограм на регіональному
телебаченні. Зокрема, у циклі телепрограм «Подаруй світло» Херсонської
телерадіокомпанії «Скіфія» висвітлювалися проблеми навчання та виховання
дітей з особливими потребами.
Взято участь в організації роботи телевітальні «Степові самоцвіти».
Здійснено запис десяти телепередач на каналі Херсонської ОДТРК
“Скіфія”, присвячених творчості лауреата Нобелівської премії П.Модіано,
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поезії ОМороза, романістиці К.Кудієвського, кіноакторській
діяльності
М.Гринька, Гр.Плужника, поезії Бориса Олійника і Степана Олійника, романам
лауреата Нобелівської премії Д.Лессінг тощо.
13.2. Робота науково-педагогічної бібліотеки
Науково-педагогічна бібліотека Комунального вищого навчального
закладу «Херсонська академія неперервної освіти» (далі – академія) в своїй
діяльності керується: Законами України «Про вищу освіту», «Про бібліотеку і
бібліотечну справу», Державною цільовою програмою створення єдиної
інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека ХХІ століття», офіційними
документами Міністерства освіти і науки, рекомендаціями методичного центру
освітянських бібліотек – Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського, регламентуючими документами академії.
Згідно з Положенням «Про мережу освітянських бібліотек», розробленим
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, науково-педагогічна бібліотека
академії виконує науково-методичну, інформаційну, просвітницьку функції в
підвищенні кваліфікації вчителів та є регіональним центром педагогічної
інформації.
Головним науково-методичним центром бібліотеки академії є Державна
науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського Національної
академії педагогічних наук України
(далі
ДНПБ
України
ім. В. О. Сухомлинського). Бібліотека академії отримує від науковометодичного центру бібліографічні посібники, методичні рекомендації,
надсилає річні звіти до ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, бере участь у
конференціях, семінарах, організованих головним центром освітянських
бібліотек України.
Фонд бібліотеки на 31.12.2015 р. складає 40050 книжок, брошур, журналів
з різних галузей знань, а саме: педагогіки, психології, філософії, соціології,
політології тощо.
Надходження за 2015 рік складає 595 книг і брошур (в тому числі з
інститутів Національної академії педагогічних наук (403) та книги, передані в
дар з домашніх бібліотек).
Допомагають у комплектуванні фонду бібліотеки спонсори – видавництва
«Ранок», «Основа». Значне поповнення книжкового фонду з менеджменту
освіти в ЗНЗ та у післядипломній педагогічній освіті відбувається за рахунок
безкоштовних надходжень з Університету менеджменту освіти Національної
академії педагогічних наук України. Також поповнює фонд видавнича
продукція науково-педагогічних і педагогічних працівників кафедр, науковометодичних лабораторій (Всього 61 назва. З них: навчальні посібники – 4,
методичні рекомендації – 33, матеріали конференцій – 7, педагогічні читання –
2, монографії – 2).
Бібліотека отримала педагогічну пресу в кількості 90 назв галузевих газет і
журналів. Поповнювалися новими матеріалами актуальні рубрики
систематичної картотеки статей та електронний каталог галузі.
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Проведена річна передплата педагогічної преси на І півріччя 2016 року на
суму 10261 грн.
Основним контингентом користувачів науково-педагогічної бібліотеки
академії є: науково-педагогічні та педагогічні працівники кафедр, науковометодичних лабораторій, аспіранти, магістранти, слухачі курсів та семінарів
академії, учасники конкурсів «Вчитель року», вчителі та учні – члени МАН та
інші.
З метою організації на високому рівні обслуговування користувачів
бібліотека продовжує роботу над створенням електронного каталогу з різних
галузей знань, активно використовуючи в роботі ліцензовану бібліотечну
комп’ютерну програму ІРБІС. На 01.01.2016 року в електронному каталозі є
59635 записів.
У звітному році бібліотека продовжувала корпоративну діяльність з
методичним центром – Державною науково-педагогічною бібліотекою України
ім. В. О. Сухомлинського щодо обміну електронними описами педагогічної
преси для створення єдиного електронного каталогу галузі.
Бібліотека для більш ефективного обслуговування читачів використовує
мережу Інтернет. Веб-сторінка бібліотеки на сайті академії постійно
поповнюється новими бібліографічними, рекомендаційними списками
літератури та іншою інформацією. У 2015 році розміщено 4 матеріала:
«Розвиток комунікативної культури педагога», «Педагогічна роботи з батьками
дітей дошкільного віку», «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю:
виховуємо культуру потреб особистості», «Інноваційний вимір розвитку
природничо-математичної та технологічної освіти».
З метою сприяння підвищенню рівня знань, інформаційної культури
освітян області бібліотека академії продовжила в 2015 році інформаційне та
бібліографічне забезпечення користувачів шляхом оформлення тематичних
книжкових виставок, складання бібліографічних списків літератури, що є
видавничою продукцією бібліотеки, систематичного проведення оглядів новин
методичної літератури, підручників і програм, педагогічної преси.
У 2015 році бібліотека координувала свою діяльність зі структурними
підрозділами академії у підготовці та проведенні науково-методичних
конференцій, семінарів, педагогічних читань шляхом підбору матеріалів до
книжкових виставок за темами заходів.
На протязі року були оформлені виставки наукової та навчальнометодичної літератури:
 до 65-річчя Василя Васильовича Кузьменка, доктора педагогічних наук,
професора – «У постійному науковому пошуку…» (11.03.2015 р.);
 до Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики «Від теорії до
практики» (Виставка наукової та навчально-методичної літератури науковопедагогічних і педагогічних працівників академії) (березень);
 до зустрічі педагогів Херсонщини з колективом Павлиської школи
«Видатний педагог – В. О. Сухомлинський» (квітень);
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 до Фестивалю педагогічних ідей «Гуманізація освітнього простору у вимірі
педагогіки В. О. Сухомлинського» (13-14.05.2015 р.);
 до
VIІІ
Міжнародної
науково-практичної
конференції
та
XXІI Всеукраїнських педагогічних читань «Гуманістична аксіологія творчої
спадщини В. О. Сухомлинського» та «Пошук. Відкриття. Творча реалізація»
(спадщина В. О. Сухомлинського в науково-методичній діяльності науковопедагогічних працівників КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
(24-25 вересня 2015 р.);
Поповнилися новими матеріалами постійно діючі виставки в читальній залі
бібліотеки («Освіта України на сучасному етапі», «Соціалізація дітей та
учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» (обласна науковометодична проблема), «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю»).
Бібліотекою були видані бібліографічні списки літератури:
1. Національно-патріотичне виховання учнів загальноосвітньої школи
засобами бібліотечної роботи : бібліографічний список літератури до
науково-практичного семінару шкільних бібліотекарів (16-19 лютого
2015 року, м. Херсон) (Бібліографія: 97 назв);
2. Методика превентивного виховання дітей та молоді (у співавторстві з
Т. І. Туркот) (Бібліографія: 428 назв);
3. Розвиток комунікативної культури педагога : методичні рекомендації щодо
організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної
кваліфікації (у співавторстві з Т. І. Туркот) (Бібліографія: 98 назв);
4. Педагогічна роботи з батьками дітей дошкільного віку : методичні
рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення
педагогічної кваліфікації (у співавторстві з Т. І. Туркот);
5. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб
особистості : бібліографічний список видань до VIІІ Міжнародної науковопрактичної конференції та XXІI Всеукраїнських педагогічних читань (24-25
вересня 2015 р., м. Херсон) (Бібліографія: 823 назви (наявні в бібліотеці
академії));
6. Інноваційний вимір розвитку природничо-математичної та технологічної
освіти : бібліографічний список літератури до Всеукраїнської науковопрактичної веб-конференції з міжнародною участю (29-30 жовтня 2015 р.,
м. Херсон) (Бібліографія: 288 назв);
7. Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі :
бібліографічний список літератури до методичних рекомендацій щодо
реалізації обласної науково-методичної проблеми (Бібліографія: 108 назв).
Користувачі бібліотеки мають можливість працювати в читальній залі на
комп’ютері.
За звітний період бібліотеку відвідало 1645 користувачів. Це слухачі курсів
та семінарів, а також науково-педагогічні працівники кафедр, аспіранти,
освітяни області, які підвищують свій фах в міжкурсовий період.
Науково-педагогічною бібліотекою академії систематично проводиться
робота з аспірантами та здобувачами за темами їх дисертаційних робіт, а саме:
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ведеться картотека тем дисертацій, індивідуальне інформування, а також
огляди нової літератури та фахової преси.
За 2015 рік працівниками бібліотеки було проведено 55 оглядів новин
педагогічної літератури та фахової преси для слухачів курсів підвищення
кваліфікації.
Опікується бібліотекою адміністрація академії. Так, були виділені кошти
на передплату фахової преси у сумі 10261 грн. на І півріччя 2016 року. У
читальному залі та холі бібліотеки здійснено поточний ремонт. З метою
збереження тепла проводиться утеплення стін споруди бібліотеки ззовні.
13.3. Видавнича діяльність академії
У дослідженнях і прикладних розробках з проблем інноваційної
діяльності в усіх ланках освіти області отримані нові знання про особливості
інноваційних процесів в сільських і міських, моно- і полікультурних освітніх
системах. Наукові та навчально-методичні матеріали що розробляються
працівниками Академії містять ґрунтовний практико орієнтований матеріал для
керівних та педагогічних кадрів.
Протягом 2015 року видано 4 номери збірника наукових праць
«Педагогічний альманах», матеріали в якому рубриковано за напрямками:
теорія і методика організації виховного процесу; теорія і методика організації
навчального процесу; теорія і методика організації професійного навчання;
теорія змісту організації та управління навчально-виховним процесом;
соціальна педагогіка; історія педагогіки.
З метою поширення кращого педагогічного досвіду освітян Херсонщини
протягом звітного року було продовжено видання науково-методичного
журналу «Таврійський вісник освіти» (4 номери).
Оперативне інформування читачів про педагогічні та наукові новини у
херсонському освітянському просторі, огляд інноваційних технологій та
методик навчання й виховання дітей та молоді, педагогічне просвітництво
батьків у плані сімейного виховання і допомоги в соціалізації дитини
здійснюється на шпальтах газети «Педагогічний проспект», який виходить 1
номер на 2 місяці тиражем 500 екземплярів та розповсюджується безкоштовно
у всі навчальні заклади Херсонщини.
Науково-методичний
супровід
професійного
розвитку
освітян
забезпечувався шляхом видання навчальної, науково-методичної, науковопопулярної, довідкової літератури.
У 2015 році загалом опубліковано 462 праці, зокрема 6 монографій,
4 підручника та навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки
України, 68 підручників, навчальних, навчально-методичних посібників та
методичних рекомендацій, 13 програм, 91 стаття у фахових виданнях, 91 стаття
в науково-методичних журналах та 145 статтей в збірниках матеріалів
конференцій.
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Свій доробок працівники академії публікують у численних фахових
виданнях, оприлюднюють у виступах на конференціях, семінарах та інших
заходах.
Збірник наукових праць «Педагогічний альманах»
1. Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко
(голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. – Випуск 25. – 330 с.
2. Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко
(голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. – Випуск 26. – 320 с.
3. Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко
(голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. – Випуск 27. – 318 с.
4. Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко
(голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. – Випуск 28. – 320 с.
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3.
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1.
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Науково-методичний журнал «Таврійський вісник освіти»
Таврійський вісник освіти:Науково-методичний журнал / редкол А.М. Зубко
(голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. –№1(49). – 301 с.
Таврійський вісник освіти:Науково-методичний журнал / редкол А.М. Зубко
(голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. – № 2(50). – 275 с.
Таврійський вісник освіти:Науково-методичний журнал / редкол А.М. Зубко
(голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. – № 3(51). – 283 с.
Таврійський вісник освіти:Науково-методичний журнал / редкол А.М. Зубко
(голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. – № 4(52). – 303 с.
Газета «Педагогічний проспект»
Педагогічний проспект: бюлетень / редкол А.М. Зубко (голова) та ін.
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», – 2015. – №
(34). – 2 с.
Педагогічний проспект: бюлетень / редкол А.М. Зубко (голова) та ін.
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», – 2015. – №
(35). – 2 с.
Педагогічний проспект: бюлетень / редкол А.М. Зубко (голова) та ін.
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», – 2015. – №
(36). – 2 с.
Педагогічний проспект: бюлетень / редкол А.М. Зубко (голова) та ін.
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», – 2015. – №
(37). – 2 с.
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5. Педагогічний проспект: бюлетень / редкол А.М. Зубко (голова) та ін. –
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», – 2015. – № 5
(38). – 2 с.
У 2015 році було виготовлено програми та матеріали наукових конференцій,
педагогічних читань різного рівня. А саме:
1. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб
особистості : матеріали VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції і
XXІI Всеукраїнських педагогічних читань (24-25 вересня 2015 року,
м. Херсон) : в 3-х ч. / за ред. А. М. Зубка. – Херсон : КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2015. – Ч. І. – 235 с.
2. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб
особистості : матеріали VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції і
XXІI Всеукраїнських педагогічних читань (24-25 вересня 2015 року, м.
Херсон) : в 3-х ч. / за ред. А. М. Зубка. – Херсон : КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2015. – Ч. ІІ. – 217 с.
3. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб
особистості : матеріали VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції і
XXІI Всеукраїнських педагогічних читань (24-25 вересня 2015 року,
м. Херсон) : в 3-х ч. / за ред. А. М. Зубка. – Херсон : КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2015. – Ч. ІІІ. – 175 с.
4. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб
особистості : програма VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції і
XXІI Всеукраїнських педагогічних читань (24-25 вересня 2015 р.,
м. Херсон). – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2015. – 52 с.
5. Виховання особистості: національно-патріотичний вимір : матеріали
всеукраїнської науково-методичної конференції (16-17 квітня 2015 року,
м. Херсон) : у 2-х ч. / за ред. А. М. Зубка, С. О. Моїсеєва та ін. – Херсон :
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Ч. І. – 210 с.
6. Виховання особистості: національно-патріотичний вимір : матеріали
всеукраїнської науково-методичної конференції (16-17 квітня 2015 року,
м. Херсон) : у 2-х ч. / за ред. А. М. Зубка, С. О. Моїсеєва та ін. – Херсон :
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Ч. ІІ. – 186 с.
7. Інноваційний вимір розвитку природничо-математичної та технологічної
освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з
міжнародною участю (29-30 жовтня 2015 року, м. Херсон) / наук. ред.
Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2015. – Випуск 18. – 240 с.
8. Й. К. Пачоський – видатний дослідник Таврійського краю (до 150-річчя від
дня народження) : матеріали V обласних краєзнавчих читань (27 січня
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2015 року, м. Херсон) / за ред. З. В. Філончук. – Херсон : КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2015. – 75 с.
9. Соціальна педагогіка Фрідріха Дістервега і сучасна освіта (225 років від дня
народження) : матеріали обласних педагогічних читань (1 грудня 2015 року,
м. Херсон) / за ред. Т. В. Комінарець, І. М. Раєвської, І. В. Воскової. –
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 307 с.
10.Я – патріот України, Я – громадянин планети Земля : матеріали
Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей «Гуманізація освітнього
простору у вимірі педагогіки В. О. Сухомлинського» / за ред. А. М. Зубка,
С. О. Моїсеєва та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2015. – 290 с.
11.В. О. Сухомлинський про формування культури потреб особистості : уривки
з творів / упоряд. І. Я. Жорова, Л. М. Заліток, Т. В. Комінарець,
Т. В. Філімонова ; за ред. І. Я. Жорової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2015. – 51 с.
12.Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб
особистості : бібліографічний список видань до VIІІ Міжнародної науковопрактичної конференції та XXІI Всеукраїнських педагогічних читань (24-25
вересня 2015 р., м. Херсон) / уклад. Н. В. Алексєєва, І. О. Білічук,
С. А. Паламарчук. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2015. – 78 с. – Бібліографія: 823 назви.
13.Математичне
мислення
та
пізнання
світу
за
спадщиною
В. О. Сухомлинського : збірка конкурсних матеріалів учителів математики
до Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей з проблеми «Гуманізація
освітнього простору у вимірі педагогіки В. О. Сухомлинського» / за заг. ред.
Г. М. Ізотової, Ю. І. Пономаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2015. – 157 с.
За 2015 рік у видавничому відділі також видано 7 праць, а саме:
1. Божий світ і ми: торжество любові / Галина Сагач. – Херсон: КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 251 с.
2. Превентивне виховання дітей та молоді: навчально-методичний посібник /
укладач Т.І. Туркот. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти». - 2015. – 147 с.
3. Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди. Друге
видання перероблене і доповнене / [Кузьменко В.В., Слюсаренко Н.В.,
Кондратенко Г.М., Рідкоус О.В.]. – Херсон: КВНЗ "Херсонська академія
неперервної освіти», 2015. – 112 с.
4. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та актуальні проблеми
сьогодення: колективна монографія / В.В. Кузьменко, Г.М. Сагач, Н.В.
Слюсаренко та ін.; за ред. В.В. Кузьменка, Н.В. Слюсаренко. – Херсон:
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 253 с.
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5. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів у системі
післядипломної освіти: монографія / В.С. Назаренко. – Херсон: КВНЗ
"Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 207 с.
6. Божий світ і ми: красномовство у термінах і поняттях / Галина Сагач. – 3-тє
вид., допов. І переробл. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2015. – 300 с.
7. Післядипломна освіта вчителів початкових класів в Україні: ґенеза та
перспективи: монографія. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2015. – 320 с.
У видавничому відділі також ведеться виготовлення грамот, подяк,
сертифікатів, привітань, листівок тощо.
ХІV. Завдання та перспективи діяльності академії на 2016 рік
1. Створення сприятливих умов для навчання й професійного розвитку
педагогічних працівників навчальних закладів регіону згідно з пріоритетами
державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб
особистості, суспільства й держави.
2. Реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та
підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів системи освіти на
основі впровадження гнучкої неперервної їх підготовки згідно з вимогами
інноваційного розвитку освіти.
3. Забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації
відповідно до потреб реформування системи освіти.
4. Продовження підготовки педагогічних кадрів до роботи за новим
змістом і програмами щодо реалізації завдань профільного навчання.
5. Удосконалення навчальної роботи на основі результатів проведення
моніторингу якості організації навчання на курсах підвищення кваліфікації
шляхом комп’ютерного анкетування.
6. Координація діяльності та надання науково-методичних консультацій
методичним
службам
районних
(міських)
методичних
кабінетів,
загальноосвітніх навчальних закладів із питань підвищення кваліфікації
керівних та педагогічних кадрів області.
7. Науково-методичний супровід упровадження сучасного управління
навчальними закладами освіти в регіоні.
8. Науково-методичний та організаційний супровід Державних та
регіональних освітніх програм.
9. Організація науково-дослідної та експериментальної роботи з розробки і
впровадження нових освітніх й педагогічних технологій, інтерактивних
методик, нових програм, навчально-методичних посібників та підручників;
науково-теоретичний і методично-практичний супровід розвитку освітніх
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систем базових навчальних закладів та закладів, які мають статус
експериментальних Всеукраїнського й регіонального рівня.
10. Забезпечення психолого-соціального супроводу навчально-виховного
процесу й методичної роботи у навчальних закладах, сприяння розвитку
психолого-соціальної служби системи освіти області; упровадження
інклюзивної освіти.
11. Координація науково-педагогічних досліджень урегіоні щодо створення
нових технологій соціалізації дітей та учнівської молоді в сучасному
освітньому просторі.
12. Організаційно-методичний супровід роботи з обдарованою молоддю.
13. Здійснення моніторингових досліджень навчально-виховного процесу,
організації науково-методичної роботи, ефективності управлінської діяльності
у навчальних закладах області та інших актуальних питань освітньої галузі.
14. Забезпечення підготовки керівних та педагогічних кадрів області до
запровадження:
Базового компоненту дошкільної освіти, Державного
стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти, нових програм, підручників, посібників.
15. Продовження роботи зі створення
єдиного освітнього Інтернетпростору,
подальшому
впровадженню
міжнародного проекту
«Intel@Навчання для майбутнього», «Microsoft®«Партнерство у навчанні».
16. Покращення якості викладання англійської мови в навчальних закладах
та підготовка тренерів з англійської мови, які будуть надавати методичну
допомогу вчителям англійської мови у районних центрах області.
17. Організація підготовки педагогічних працівників щодо проведення ЗНО
– 2016 та моніторингу якості освіти.
18. Активізація роботи бібліотеки з формування галузевого інформаційного
ресурсу в традиційній та електронній формі та забезпечення вільного доступу
до нього.
19. Покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази
академії.
20. Активізація співпраці з міжнародними фондами, науковими центрами,
навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями.
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