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ВСТУП
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської обласної ради (далі - академія) упродовж
2016 року здійснював науково-методичний супровід і реалізацію основних
напрямів розвитку й функціонування системи дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти області, зокрема, профільного навчання, інклюзивної
освіти, моніторингових досліджень з актуальних проблем; забезпечував
професійний розвиток педагогічних працівників та керівників навчальних
закладів шляхом запровадження різних форм курсової підготовки й організації
науково-методичної роботи у міжкурсовий період; координував роботу
районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівників районних
(міських) методичних структурних підрозділів; модернізував систему науководослідної та експериментальної роботи з розроблення й упровадження нових
освітніх технологій, інтерактивних методик.
У 2016 році діяльність академії 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 2016 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.
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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).
Діяльність академії у 2016 році була орієнтована на повноцінне
підвищення індивідуально-професійного статусу педагога
відповідно до
потреб і вимог сучасних тенденцій розвитку національної освіти України, його
фахової та посадово-функціональної компетентності.
За результатами роботи у 2016 році КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» визнано кращим навчальним закладом післядипломної
педагогічної освіти України і опорною інституцією Університету менеджменту
освіти Національної академії педагогічних наук України та Українського
відкритого університету післядипломної освіти у розробці новітніх технологій
модернізації середньої загальноосвітньої школи.
З часу заснування і до сьогодення академія є просвітницьким та науковометодичним центром для освітян Херсонщини. Пріоритетом діяльності закладу
завжди є неперервний професійний розвиток педагога та підвищення якості
освіти у Південному регіоні.
У запропонованому звіті детально розглядаються основні напрями
діяльності Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської обласної ради, його здобутки, проблеми й
перспективи розвитку.
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І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ

Навчальна, наукова та науково-методична робота академії в 2016 році
здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Про інноваційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та
Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної
освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки №538 від 17.11.2000,
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності,
затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
07.11.2000 №522 (із змінами) та ін.
З метою приведення діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти» до чинного законодавства, враховуючи сучасні вимоги до вищої та
післядипломної освіти педагогічних кадрів та відповідно до Законів України
«Про вищу освіту» (ст. 27), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 43 і
60) у звітному періоді було розроблено нову редакцію Статуту академії,
погоджено за поданням вченої ради академії загальними зборами трудового
колективу (протокол № 1 від 25.05.2016 р.), затверджено на ІХ сесії Херсонської
обласної ради VІІ скликання (рішення № 282 від 18.11.2016), зареєстрований в
державному реєстрі 12 січня 2017 р. за № 1_499_002104_34.
У 2016 році в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
підвищили кваліфікацію 3340 педагогічних працівників, що складає 114% від
загального плану, міжкурсовими заходами було охоплено 8754 педагогів,
навчаються 48 магістрантів, 18 аспірантів, 2 здобувачі наукового ступеня
кандидата педагогічних наук та 13 наукових кореспондентів. В академії діють
4 відомі в Україні і за її межами науково-педагогічні школи.
Сьогодні професійний розвиток педагогів Херсонщини та організацію
освітнього процесу в академії забезпечують висококваліфіковані науковопедагогічні й педагогічні працівники: 68 працівників, з яких науковий ступінь
доктора наук мають 10 учених, кандидата наук – 28; учене звання професора –
5, доцента – 16. У науково-методичних лабораторіях закладу працюють
методисти з великим досвідом роботи в освітній галузі, з них зі стажем роботи
понад 20 років – 18 осіб, понад 10 років – 13 осіб. Почесне звання «Відмінник
освіти України» присвоєно 40 працівникам академії. Заслужений працівник
освіти – 4.
Для вирішення поточних питань діяльності в КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» створені робочі органи: ректорат, приймальна комісія,
вчена, навчально-методична ради.
Положення про робочі органи затверджені наказом ректора академії
відповідно до Статуту КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
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1.1. Структура
Комунального вищого навчального закладу
«Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської обласної ради
У 2016 році діяльність академії забезпечували такі структурні підрозділи:
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;
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- науково-методична лабораторія корекційної педагогіки і психології;
- науково-методична лабораторія освітньо-професійної й освітньо-наукової
підготовки;
- 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.
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1.2. Вчена рада
Вчена рада академії є колегіальним органом, що розв’язує найважливіші
проблеми діяльності навчального закладу. До її складу входять 25
представників структурних підрозділів академії.
Робота вченої ради спрямовується на виявлення, вивчення та поширення
передового досвіду навчально-виховної, фінансово-економічної діяльності,
соціального розвитку академії, удосконалення навчально- методичного
забезпечення, проведення державної атестації та інших актуальних питань.
Щоразу на календарний рік розробляється й затверджується план роботи
вченої ради, у якому акцентується увага на розвивальній функції діяльності
ради як колегіального органу управління закладом. На засіданнях підбиваються
підсумки наукової, навчально-методичної роботи; науково-дослідної роботи
викладачів окремих структурних підрозділів; розглядаються питання
ліцензування та акредитації нових напрямів та спеціальностей підготовки
фахівців, підвищення якості освіти; ухвалюються рішення, у яких відображено
оцінку зробленого та вказано шляхи подальшого вдосконалення діяльності
академії, окремих її підрозділів, визначено відповідальних за виконання
ухвалених рішень.
На вченій раді затверджуються теми дисертаційних досліджень,
рекомендуються до друку навчально-методичні й наукові праці викладачів
академії та порушуються клопотання перед МОН України про надання їм
відповідного грифа, присвоєння вченого звання тощо. Виконання ухвалених
вченою радою рішень заслуховується на чергових засіданнях колегіального
органу.
Засідання вченої ради академії проводились у третій четвер кожного
непарного місяця. Протягом 2016 року було проведено шість засідань вченої
ради (одне позапланове):
І засідання (21.01.2016 року)
1. Про затвердження плану роботи Академії на 2016 рік.
2. Про затвердження плану роботи Вченої ради на 2016 рік.
3. Про виконання плану роботи кафедр і бібліотеки за 2015 рік та основні
напрями роботи на 2016 рік.
4. Про звіт бухгалтерії за 2015 рік та ухвалення бюджету академії на 2016 рік.
5. Про звіт видавничого відділу.
6. Про затвердження норм часу науково-педагогічних працівників кафедр на
2016 рік.
7. Про рекомендації до друку і надання грифу КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» навчальній, методичній та науковій літературі.
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ІІ засідання (25.03.2016 року)
1. Про закінчення експериментальної роботи у Станіславському дошкільному
навчальному закладі Білозерського району з теми «Формування
психосоціальної компоненти здоров’я дітей дошкільного віку».
2. Про науково-методичний супровід роботи з обдарованою молоддю.
3. Про затвердження Положення про Інтернет-лабораторію «Ерудит»
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
4. Про затвердження Положення про Науково-методичний центр розвитку
інформаційних технологій та впровадження дистанційної освіти
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
5. Про рекомендації до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» навчальній, методичній та науковій літературі.
ІІІ засідання (17.05.2016 року)
1. Про
закінчення
експериментальної
роботи
у
Горностаївській
загальноосвітній школі №1 І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу
Цвіка Степана Степановича з теми «Формування відповідального ставлення
до власного здоров’я в учнів загальноосвітньої школи в умовах
компетентнісно-орієнтованої освіти».
2. Про роботу кафедри теорії і методики викладання природничоматематичних та технологічних дисциплін над науковою темою «Науковометодичне забезпечення якості післядипломної освіти вчителів на
інноваційній основі».
3. Про рекомендації до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» навчальній, методичній та науковій літературі.
ІV засідання (24.05.2016 року)
1. Про розгляд та подання до вищого колегіального органу академії нової
редакції Статуту Комунального вищого навчального закладу «Херсонська
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
V засідання (20.09.2016 року)
1. Про закінчення експериментальної роботи у Голопристанському навчальновиховному комплексі «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з
поглибленим вивченням предметів художнього профілю» Голопристанської
міської ради з теми «Формування культури здоров’я школярів на основі
впровадження здоров’язбережувальних технологій».
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2. Про схвалення освітньо-кваліфікаційних програм підвищення кваліфікації
керівних та педагогічних працівників, бібліотекарів загальноосвітніх
навчальних закладів.
3. Про затвердження тематики спецкурсів, лекцій і практичних занять
науково-педагогічних працівників академії на 2016-2017 навчальний рік.
4. Про рекомендації до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» навчальній, методичній та науковій літературі.
VІ засідання (17.11.2016 року)
1. Про закінчення експериментальної роботи у Маркеєвській загальноосвітній
школі І-ІІ ступенів
Чаплинської районної ради з теми «Школа
життєтворчості як фактор формування сучасного компетентного
випускника».
2. Про затвердження науково-дослідної теми кафедри теорії і методики
викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін
3. 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. За 2016 рік проведено п’ять засідань навчальнометодичної ради, де розглядалися питання:
1. Про навчально-методичне забезпечення та перспективи викладання
предмету «Захист Вітчизни» у загальноосвітніх навчальних закладах
Херсонщини.
2. Про виконання програмових вимог з української мови в початковій школі м.
Херсона.
3. Про організацію і забезпечення процесу формування іншомовної
комунікативної компетентності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Генічеського та Новотроїцького районів.
4. Про задачний підхід до формування компетентностей на уроках фізики в
загальноосвітніх
навчальних
закладах
Нововоронцовського
та
Великоолександрівського районів.
5. Про результативність участі районних та міських загальноосвітніх
навчальних закладів області у міжнародних та всеукраїнських конкурсах.
6. Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості
інтерактивного електронного посібника з курсу «Фінансова грамотність» у
загальноосвітніх навчальних закладах Херсонської області.
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7. Про виконання рішення №1 засідання навчально-методичної ради від
18.12.2014 року «Про організацію роботи бібліотек загальноосвітніх
навчальних закладів Херсонської області».
8. Про виконання рішення №1 засідання навчально-методичної ради від
19.02.2015 року «Про залучення науково-методичних ресурсів КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», районних (міських) і шкільних
методичних служб до реалізації обласної науково-методичної проблеми».
9. Про виконання рішення №1 засідання навчально-методичної ради від
23.04.2015 року «Про використання педагогічних технологій у дошкільних
навчальних закладах м. Каховки».
10. Про виконання рішення №2 засідання навчально-методичної ради від
23.04.2015 року «Про стан і перспективи впровадження курсу «Фінансова
грамотність» у навчальних закладах Херсонської області.
11. Про виконання рішення № 1 засідання навчально-методичної ради від
18.06.2015 року «Про організаційно-методичну діяльність РМК, керівників
загальноосвітніх навчальних закладів, учителів щодо формування
предметної компетентності на уроках хімії в Іванівському і
Нижньосірогозькому районах».
1.4. Експертна рада
Протягом 2016 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
виробництва, методів управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки
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і виробництва та перспективами їх розвитку було забезпечено умови для
підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників
академії. Довгострокове підвищення кваліфікації та стажування протягом
2016 року пройшов 21 працівник академії, короткострокове – 19 осіб.
Довгострокове підвищення кваліфікації:
Таблиця 1
№
1.

Прізвище, імя, по
батькові
Жорова І.Я.

Проректор

2.

Гора Т.В.

Методист

3.

Юзбашева Г.С.

Завідувач
кафедри

4.
5.

Філончук З.В.
Кохановськв О.В.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Жорова І.Я.
Кузьменко В.В.
Слюсаренко Н.В.
Одайник С.Ф.
Данилова О.І.
Зубко А.М.
Комінарець Т.В.

Доцент
Старший
викладач
Професор
Професор
Професор
Доцент
Доцент
Професор
Завідувач
кафедри
Професор
Доцент
Старший
викладач
Доцент
Професор
Професор
Старший
викладач
Старший
викладач
Доцент
Старший
викладач

13. Примакова В.В.
14. Слободенюк Л.І.
15. Худенко О.М.
Туркот Т.І.
Голобородько Є.П.
Сагач Г.М.
МакаренкоНітовкіна Т.В.
20. Рідкоус О.В.
16.
17.
18.
19.

21. Петров В.Ф.
22. Назаренко В.С.

Посада

Термін, місце
проходження
15.03-18.09.2016 р.
Університет
менеджменту освіти
Квітень 2016 р
Університет
менеджменту освіти
3-10. 09. 2016 р
2-6.11.2016 р.
Центр Розвитку Освіти
з Львівським обласним
інститутом
післядипломної
педагогічної освіти
14.11.2016 р.14.05.2017 р.
Ізмаїльський
державний
гуманітарний
університет

Форма
Очно-дистанційна
Очно-дистанційна
Очна форма навчання

Очно-дистанційна
(стажування)

06.06- 0.12.2016 р.
КВНЗ «Вінницька
академія неперервної
освіти»

Очно-дистанційна
(стажування)

12.02.2016 – 12.02.2018
«Программирование
для начинающих»

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

ПІБ
науковопедагогічного
працівника
Наково-педагогічні
та педагогічні
працівники
академії

Посада

2.
3.

Стребна О.В.
Комінарець Т.В.

Доцент
Завідувач
кафедри
Викладач

4.

Неннова О.В.

5.
6.

Неннова О.В.
Агачева Ю.А.

Викладач
Старший
викладач

7.

Стребна О.В.

Доцент

8.

Кузьміч Т.О.

Викладач
кафедри

9.

Моїсеєв С.О.

Завідувач
кафедри

Форма проходження

Термін
проходження

Семінар-тренінг
«Розвиток
громадянських
компетентностей в
Україні – DOCCU»

29 червня –
01 липня

Всеукраїнська літня
школа «Освітні
ініціативи - 2016»
Psychological
assistance for torture
survivors and their
family members
Міжнародний
семінар-тренінг
«Попередження
посттравматичного
стресового розладу
(ПТЄР) в Україні
Тренінг для
тренерів. Проект
ЮНІСЕФ
«Створення
безпечного та
інклюзивного
середовища у
дошкільних
навчальних
закладах у східних
областях України»
Міжнародна
педагогічна рада
«Освіта без
кордонів»
Обласний семінарпрактикум за
міжнародним
проектом «Дитяча
легка атлетика
ІААФ»
(м. Херсон)
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30 листопада2 грудня
2016 р.
6-10 червня
2016 р.

Звітність

Сертифікат

Сертифікат

Червень
2016 р.

Сертифікат

Березень
2016 р.

Сертифікат

8-10 грудня
2016 р.

Свідоцтво

22-29 квітня
2016 року

Сертифікат

16 листопада
2016 р.

Сертифікат

10. Одайник С.Ф.

Доцент

11. Одайник С.Ф

Доцент

12. Одайник С.Ф.

Доцент

13. Одайник С.Ф.

Доцент

14. Одайник С.Ф.

Доцент

15. Одайник С.Ф.

Доцент

16. Назаренко Л.М.

Доцент

17. Назаренко Л.М.
18. Рідкоус О.В.

Доцент
Старший
викладач
Старший
викладач
Викладач
Викладач
Зав. лаб.

19. Шолохова Н.С.
20. Мазаева К.В.
21. Гаврилюк Г.М.
22. Сисоенко Н.А.

V Міжнародні
психологопедагогічні
Челпанівські
читання
Міжнародна
педагогічна рада
«Освіта без
кордонів»
Науковий форум
«Адаптивні системи
управління в освіті»

18-24 квітня
2016 р.,
м. Київ

Сертифікат

22-29 квітня
2016 р.,
м. Мінськ

Сертифікат

17-23 вересня
2016 р.,
с. Залізний
Порт
Міжобласний
22-23 вересня
науково-практичний 2016 р.,
семінар
м. Ужгород
«Формування
здорового способу
життя в умовах
загальноосвітнього
навчального
закладу:
управлінський
аспект»
Майстер-клас І.П.
3 листопада
Підласого «Школа і 2016 р.,
мозок»
м. Херсон
ІІ Всеукраїнська (з
18 листопада
міжнародною
2016 р.,
участю) науковом. Херсон
методична
конференція
«Теоретикометодологічні
основи розвитку
освіти та управління
навчальними
закладами»
Науковий
форум 17-23 вересня
«Адаптивні системи 2016 р.,
управління в освіті» с. Залізний
Порт
Майстер-клас І.П. 3 листопада
Підласого «Школа і 2016 р.,
мозок»
м. Херсон
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Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат
Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат

23. Сагач Г.М.

Професор

Міжнародний
круглий стіл «Ave
Skovoroda!»

Березень
2016 р.,
Словаччина

Публікація
Івана
Яцканина в
газеті
«Дукля»
(Словаччина)

24. Слюсаренко Н.В.
25. Кузьменко В.В.

Професор
Професор

9-16 квітня
2016 р.)
Португалія–
Іспанія

Сертифікат

26. Юзбашева Г.С.

Завідувач
кафедри

27-29 квітня
2016 р.
Херсон

Сертифікат

27. Ізотова Г.М.
28. Литвиненко О.І.

Методист
Доцент

3-5 травня
2016 р.

Сертифікат

29. Ізотова Г.М.

Методист

Міжнародна освітня
програма
підвищення
кваліфікації
державних
службовців у сфері
європейської
інтеграції та
державного
управління
Авторський семінар
О.М. Самойленка
«Технологія
створення
персонального вебресурсу вчителя»
Школа-конференція
«Сучасні концепції
екології біосистеми
та їх роль у
розв’язанні проблем
збереження природи
і природокористування»
Авторський семінар
Н.В. Осипова
«Сучасні ІТ
інструменти вчителя
природничоматематичних та
технологічних
дисциплін»
Авторський семінар
В.Г. Бевз «Сучасний
підручник
математики: реалії
та перспективи»
Семінар –
екзаменатора
вчителів
математики
«Підготовка до
перевірки робіт
ЗНО»

24-25.11.
2016 р.,
м.Херсон

Сертифікат

4 жовтня
2016 р.

Сертифікат

13 квітня
2016 р.

Сертифікат

30.

31.
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32. Назаренко В.С.

33.

Старший
викладач

Учасник курсів
відповідальних за
проведення
інструктажу
експертів у регіонах
м.Київ.
Всеукраїнський
проект «Взаємодія
через діалог»,
модерування
розділу «Цікаві
проекти».

05-07 грудня
2016 р.

Сертифікат

15 12. 2016 р.15 12. 2017 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 Всеукраїнської літньої школи «Освітні ініціативи – 2016»);
 лабораторія початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України
(організація та проведення Всеукраїнської літньої школи «Освітні ініціативи –
2016»);
 Інститут освіти дорослих НАПН України (організація та проведення
Всеукраїнської літньої школи «Освітні ініціативи – 2016»);
 Інститут проблем виховання НАПН України (підготовка тренінгу з
національно-патріотичного виховання);
 Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
(організація та проведення обласної школи методистів з фізичної культури:
«Підготовка вчителів фізичної культури до проведення конкурсних уроків»,
Всеукраїнської школи педагогічного досвіду вчителів фізичної культури
України);
 Консорціум закладів післядипломної освіти, Український відкритий
університет післядипломної освіти (участь в розробці науково-дослідних тем;
проведення вебінарів для працівників кафедри, всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю з теми «STEM - освіта як шлях
до інноваційного розвитку національної освіти» (20-28 жовтня 2016 р. м.
Херсон), методичні рекомендації «Науково-методичні основи застосування
технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти», наукові статті
з даної проблеми; Літня школа молодих науковців (15-19 червня 2016 року);
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 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
(участь у всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною
участю з теми «STEM - освіта як шлях до інноваційного розвитку національної
освіти» (20-28 жовтня 2016 р. м. Херсон), організація і проведення авторського
семінару доктора педагогічних наук, доцента О.М. Самойленка «Технологія
створення персонального веб-ресурсу вчителя» (27-29.04.2016 р.);
 Криворізький державний педагогічний інститут Державного вищого
навчального закладу «Криворізький державний педагогічний університет»
(участь у всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною
участю з теми «STEM - освіта як шлях до інноваційного розвитку національної
освіти» (20-28 жовтня 2016 р. м. Херсон), навчальний посібник «Релятивістські
кінематичні ефекти» для самостійної роботи студентів фізико-математичних
факультетів та вчителів фізики);
 Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки
(проведення практичних занять для слухачів курсів);
 Державна
науково-педагогічна
бібліотека
України
імені
В.О. Сухомлинського НАПН України (обмін електронними описами
педагогічної преси для створення єдиного електронного каталогу галузі);
 Гете-Інститут в Україні (участь у «Проекті підготовки DAF
мультиплікаторів України» за підтримки Міністерства освіти і науки України);
 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);
 Корпус Миру США в Україні (навчальні заняття в період проведення
курсів підвищення кваліфікації вчителів англійської мови);
 Представництва британських видавництв в Україні (семінари, вебінари
та зустрічі з носіями мови - авторами методичних посібників з англійської
мови);
 Українська Асоціація імені Василя Сухомлинського (участь у
ІХ Міжнародній науково-практичній конференції і ХХІІІ Всеукраїнських
педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Щоб
у серці жила Батьківщина» (Луцьк, 15-16 вересня 2016 року);
 Всеукраїнська культурна освітня асоціація Гуманної педагогіки
(діяльність
Херсонського
обласного
відокремленого
підрозділу
Всеукраїнського громадського об’єднання «Всеукраїнська культурна освітня
асоціація Гуманної Педагогіки»);
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 Асоціація вчителів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба»
(Назаренко Л.М. – тренер, регіональний координатор проекту «Інтеграція через
соціальний діалог»);
 Всеукраїнський народний університет ім. Г. Сковороди (Відкриття
Херсонської філії Всеукраїнського народного університету ім. Григорія
Сковороди);
 Видавнича група «Основа», консалтинговий центр «Перспектива»
(організація 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);
 Херсонська Торгово-промислова палата (участь у VII Міжнародному
екологічному форуму «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета» (17.11.2016 р),
мікс-конференції з теми «Виховання екологічної культури і формування
екологічної відповідальності»).
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 «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.
3. 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;
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– висвітлення основних положень реалізації концепції під час курсової та
семінарської підготовки освітян;
– поповнення фонду літератури, електронних посібників (зокрема
передання нових книг від Інституту євроатлантичного партнерства та
Фонду Конрада Аденауера);
– консультування вчителів, студентів, учнів з питань європейського і
євроатлантичного співробітництва;
– проведення заходів до Дня Європи (Нова Каховка, Каховка, Високопілля
та Білозерський район).
4. 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»;
– розроблено методичні рекомендації щодо організації та проведення
Всеукраїнського Шевченківського уроку;
– здійснено систематичний запис телепередач із циклу «Літературна
скарбниця Таврійського краю», у яких аналізувалися процеси в
українській та світовій літературах;
– вийшло в ефір на ОДТРК «Скіфія» три телепередачі, присвячені постаті й
творчості Т.Г.Шевченка, у яких висвітлені маловідомі факти з життя
поета;
– проведено Шевченківські читання і видано збірник матеріалів учасників
читань.
5. 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»;
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– організовано роботу школи перспективного педагогічного досвіду
учителів математики з теми «Розв’язування нестандартних задач як один
із засобів розвитку математичних здібностей учнів»;
– наукові конференції, науково-методичні семінари, веб-семінари,
написання статей
6. Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання
молоді:
– висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової та
семінарської підготовки освітян.
7. 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.
8. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту:
– 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.
9. Програма патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в
навчальних закладах України:
– висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової та
семінарської підготовки освітян.
10.Державна цільова соціальна програма підтримки сім’ї., програма «Сімейні
цінності» для учнів 8-9 класів:
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– висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової та
семінарської підготовки освітян.
11.Державна цільова соціальна програма «Молодь України»:
– висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової та
семінарської підготовки освітян.
12.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 збірника «Я – патріот України, я – громадянин планети Земля»;
– проведення Всеукраїнської науково-методичної конференції «Виховання
особистості: національно-патріотичний вимір» (16 квітня 2015 року).
13.Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні:
– висвітлення основних положень реалізації стратегії під час курсової та
семінарської підготовки освітян;
– координація дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх
шкіл з теми: «Інноваційні підходи до управління навчальним закладом як
умова успішної соціалізації дітей та учнівської молоді»;
– проведення круглого столу для педагогічних працівників області з теми:
«Виховання громадянина у сучасному соціокультурному просторі».
14. Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
– висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової і
семінарської підготовки освітян.
15. Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 20162020 роки:
– висвітлення основних положень реалізації концепції під час курсової і
семінарської підготовки освітян.
16.Державна цільова програма з національно-патріотичного виховання дітей
та молоді на 2016-2020 роки:
– круглі столи, практичні заняття
17. Порядок взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у
складних
життєвих
обставинах,
затвердженим
наказом
№1983/388/452/221/556/596/106 від 14.06.2006 (Мінсім’ямолодьспорту, МОЗ,
МОН, Мінпраці, Мінтранспорту, МВС та Держдепартаменту з питань
виконання покарань:
– запобігання або мінімізація негативних наслідків конфліктних подій
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– формувати знання у дітей, батьків та педагогічних працівників про
ситуацію, що склалася;
– відстеження нових законів та інших нормативно-правових актів,
– своєчасне донесення інформації до дітей, батьків та педагогічних
працівників.
18. Програма запобігання торгівлі жінками та дітьми:
– організація профілактичних заходів з проблеми запобігання торгівлі
людьми;
– розповсюдження методичних та інформаційних матеріалів щодо
запобігання торгівлі,
– забезпечення доступу дітей до інформаційно-консультативної підтримки
шляхом поширення інформації про роботу Національної гарячої лінії з
питань запобігання насильству та захисту прав дитини та Національної
гарячої лінії з питань запобігання торгівлі людьми.
19. Посилення спроможності освітнього сектору в профілактиці туберкульозу
і ВІЛ/СНІДу, протидії стигми і дискримінації ВІЛ-інфікованих та хворих на
СНІД (2014-2019 рр.):
– постійно діючий семінар-тренінг з теми «Упровадження програм
формування здорового способу життя у ЗНЗ області» (лютий 2016 р.);
– міжобласний науково-практичний семінар з тем: «Формування здорового
способу життя в учнів ЗНЗ: управлінські аспекти» за участю методистів
та директорів шкіл; «Школа дружня до дитини», «Школа сприяння
здоров’я» за участю педагогів Херсонської, Тернопільської,
Закарпатської областей (вересень 2016 р., Ужгород).
2.2. Регіональні програми
1. 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».
2. 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
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межах курсової перепідготовки проведено 18 одноденних семінарів для
вчителів усіх категорій в академії.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Обласна програма підтримки сім’ї на період до 2016 року:
– висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової та
семінарської підготовки освітян.
7. Обласна програма «Обдарована дитина»:
 робота школи «Ерудит» для учнів 5-11 класів з математики, фізики, хімії,
біології, інформатики. Для дистанційної роботи з обдарованою молоддю
було розроблено та відкрито інформаційний ресурс інтернет-лабораторії
«Ерудит» (erudit.16mb.com), де розміщенні електронні навчальні
матеріали з природничо-математичних дисциплін, віртуальні досліди,
алгоритми задач, література тощо.
8. Участь у регіональній програмі «Дистанційна академія ELNIK»:
– учителі-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»;
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– 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).
10. Обласна програма з утвердження соціального захисту людей похилого віку,
інвалідів та підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності і протидії
торгівлі людьми на 2015-2019 рр.:
– семінари, практичні заняття.
11. Обласна цільова програма «Розвиток освіти Херсонщини – інвестиції в
майбутнє регіону» на 2015-2018 рр.:
– висвітлення основних положень реалізації програми під час курсової і
семінарської підготовки освітян;
– проведення 5-денних науково-практичних семінарів;
– викладання під час курсів тем: «Основи інклюзивної освіти», «Організація
навчання та виховання дітей з особливими потребами в умовах
загальноосвітнього закладу.
12. Обласна комплексна програма з національно-патріотичного виховання
«Дитина – громадянин – патріот Батьківщини» (Постійно оновлюються
нормативне, програмне, наукове та методичне забезпечення національнопатріотичного виховання дітей та учнівської молоді на сайті ресурсного центру
«Патріот» кафедри теорії і методики виховання. Вивчено та занесено до
обласної картотеки перспективний педагогічний досвід «Формування почуття
патріотизму в дітей дошкільного віку» (Ляшенко О.В. вихователь-методист
Херсонського ясла - садка № 41 Херсонської міської ради), До переліку
тематики курсових робіт для слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів
української мови та літератури уведені теми: «Розвиток системи національнопатріотичного виховання учнів на уроках української мови та літератури»,
«Формування демократичних цінностей особистості на уроках української мови
та літератури», «Використання духовно-творчого потенціалу української
традиційної культури на уроках української мови та літератури»).
13. Стратегія розвитку Херсонської області на період до 2020 року
(проект «Створення системи дистанційної освіти для учнів та студентів
Херсонської області»)
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 2 Всеукраїнських літні школи, 1 Всеукраїнська школа
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ППД,
1
Всеукраїнський
фестиваль
педагогічної
майстерності,
4 Всеукраїнських науково-практичних та науково-методичних конференції:
1. Всеукраїнська літня школа «Освітні ініціативи - 2016» (6-10 червня 2016 р.).
2. Всеукраїнська літня школа молодого науковця (15-19 червня 2016 року).
3. Всеукраїнська школа педагогічного досвіду вчителів фізичної культури
України (21-22 вересня 2016 року).
4. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Інноваційний вимір розвитку природничо-математичної та технологічної
освіти» (29-30 жовтня 2015 року).
5. Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція
«Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації
управлінських структур: світовий досвід» (10-11 листопада 2016 року).
6. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«STEM - освіта як шлях до інноваційного розвитку національної освіти»
(20-28 жовтня 2016 р.).
7. ІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-методична конференція
«Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління
навчальними закладами» (18 листопада 2016 року).
За результатами проведених заходів видано збірники матеріалів
конференцій.
У 2016 році академію було організовано проведення ІІ Всеукраїнського
Фестивалю педагогічної майстерності «Гуманізація освітнього простору: з
Україною в серці» (лютий-травень 2016 року).
До участі в Фестивалі були представлені роботи за номінаціями:
1. «Україна на карті світу» (майстер-класи, розробки уроків з навчального
предмета «Я у світі», медіауроки, фрагменти занять з медіаосвіти учнів
початкової школи, сценарії виховних заходів у ДНЗ, творчі доробки
шкільних бібліотекарів).
2. «Здорова дитина – щаслива Україна» (методичні рекомендації, розробки
занять практичних психологів з використанням ігрових технологій,
інноваційні пропозиції зі співпраці з громадськістю з проблем
використання здоров'язбережувальних технологій в освітньому процесі).
3. «Я пишаюся тобою, Україно!» (екологічні, народознавчі проекти,
використання елементів музейної педагогіки в патріотичному і
громадянському вихованні, анімації, відеоролики про рідний край).
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4. «Український сувенір – своїми руками» (поробки, національні прикраси,
вишиванки, обереги; відеозйомки, презентації майстер-класів для участі в
благодійній акції).
5. «Стежками моєї малої Батьківщини» (туристичні буклети,
відеопрезентації найвидатніших явищ (історичних, природних) твого
краю, квести з краєзнавства).
6. «Ти у серці моїм, Україно» (В.О.Сухомлинський) (авторські роботи дітей:
вірші, казки, оповідання з патріотичної тематики).
7. «Підтримай воїна світу!» (презентації соціальних проектів, спрямованих
на підтримку учасників Другої світової війни, Революції Гідності, АТО,
воїнів-інтернаціоналістів та їх родин).
8. «Виховуємо патріота» (авторські методичні розробки (програми,
навчальні посібники, методичні рекомендації, сценарії виховних заходів,
плани-конспекти уроків тощо) заступників директорів з виховної роботи,
класних керівників, учителів захисту Вітчизни, педагогів-організаторів,
педагогічних працівників позашкільних закладів з національнопатріотичного виховання дітей та учнівської молоді).
9. «Крила патріотизму» (презентації веб-сайтів та сторінок, ресурсних
центрів, опорних шкіл, кімнат школяра з національно-патріотичного
виховання).
Провідною метою фестивалю було виявлення та популяризація
перспективного педагогічного досвіду (засоби, форми, методи, технології)
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, у якому знаходять
подальший розвиток гуманістичні ідеї патріотичного і громадянського
виховання. Презентація освітніх ідей і технологій, поширення творчих
здобутків педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів, а також бібліотечних працівників в
практику роботи закладів освіти. На фестиваль надіслали понад 1000 робіт
(майстер-класи, розробки уроків, медіауроки, сценарії виховних заходів у ДНЗ,
творчі доробки шкільних бібліотекарів, методичні рекомендації, розробки
занять практичних психологів з використанням ігрових технологій, інноваційні
пропозиції зі співпраці з громадськістю з проблем використання
здоров'язбережувальних технологій в освітньому процесі, екологічні,
народознавчі проекти, методичні розробки з національно-патріотичного
виховання дітей та учнівської молоді, анімації, відеоролики про рідний край,
авторські роботи дітей: вірші, казки, оповідання з патріотичної тематики)
учасники з 11 областей, а саме: Дніпропетровської, Запорізької, Київської,
Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Чернівецької, Чернігівської,
Черкаської, Херсонської, Хмельницької.
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З 01 квітня до 01 травня експертною комісією було розглянуто подані
матеріали, визначено 170 лауреатів та укладені тематичні збірники із кращих
робіт.
На номінацію «Український сувенір – своїми руками» (поробки,
національні прикраси, вишиванки, обереги; відеозйомки, презентації майстеркласів) висунуто понад 100 робіт, що взяли участь у благодійній акції.
Зароблені кошті передані до онкологічного відділення Херсонської обласної
клінічної дитячої лікарні.
16-17 травня 2016 року відбувся заключний тур Фестивалю. Під час
проведення заключного туру було організовано виставки-інсталяції
інноваційних проектів, проведено презентації авторських творчих майстерень,
майстер-класів лауреатів, методичних та педагогічних працівників України.
Також було організовано зустрічі з видатними науковцями України, проведено
дискусійні клуби, відвідано освітні заклади м. Нової Каховки, Скадовська,
Херсона.
За результатами фестивалю видано збірники матеріалів, в яких
представлені роботи переможців і лауреатів. Повні версії робіт з презентаціями,
медіауроками, відеофрагментами заходів та занять представлені на дисках, які
отримали всі учасники заходу.
За звітний період 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: 32 – Міжнародні науково-практичні конференції (з них 6 у країнах
близького та дальнього зарубіжжя ), 30 – всеукраїнських науково-практичних
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 2016 року
науково-педагогічні працівники академії брали активну участь у роботі
форумів, конференцій, семінарів, круглих столів тощо:
Міжнародні науково-практичні конференції:
1. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Від медіаграмотності
до медіакультури: стратегії, проблеми, перспективи» (м. Миколаїв,
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 27
квітня 2016 року).
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2. Міжнародна педагогічна рада «Освіта без кордонів» (Республіка Білорусь, м.
Мінськ, Міністерство освіти Республіки Білорусь, Громадський союз
Міжнародний педагогічний клуб, квітень 2016 року).
3. Міжнародна педагогічна рада «Освіта без кордонів» (Латвія, м. Рига,
Громадський союз «Міжнародний педагогічний клуб», грудень 2016року).
4. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку
освіти і науки в інтердисциплінарному контексті»: (24-25 березня 2016 року,
Ченстохова – Ужгород – Дрогобич).
5. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів
«Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних
трансформацій» (30 березня 2016 року, м. Київ).
6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового
сторіччя: досягнення та перспективи» (18-25 квітня 2016 р., м. Запоріжжя).
7. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Духовно-моральне виховання дітей та молоді: вітчизняний і зарубіжний
досвід». Острог, Національний університет «Острозька академія» (жовтень
2016 року).
8. Міжнародна академія богословських наук: «Відзначення 77-ї річниці
Карпатської України, 142-ї річниці від дня народження Президента
Карпатської України Августина Волошина, початку святкувань 25-ї річниці
відновлення державної незалежності України» (Ужгород, 12-15 березня
2016 року).
9. Діалог культур Україна – Греція: культурна політика ХХІ ст. в Європейській
ретроперспективі (21-23 вересня 2016 року, Київ-Салоніки-Егіна-Афіни).
10.Участь у низці Міжнародних та міських освітянських конференцій, «круглих
столів»: презентація авторської школи риторики «Златоуст»; виступ на
Міжнародній педагогічній раді «Просвіта без кордонів». Мінський міський
інститут розвитку освіти, Державний заклад освіти «академія післядипломної
освіти», Науково-методичний заклад «Національний інститут освіти»
Міністерства освіти Республіки Білорусь, Національна бібліотека Республіки
Білорусь, середні школи № 61 і № 70 (Республіка Білорусь. Мінськ, 22-29
квітня 2016 року).
11. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти :
теорія, практика, інновації» (м. Київ, 25-26 лютого 2016 року).
12. XIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні
технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:
методологія, теорія, досвід, проблеми» (м. Вінниця, 16-18 травня 2016
року).
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13. Міжнародна науково-практична конференція «ІІ Дунайські наукові читання:
духовно-творча константа особистості» (м. Ізмаїл, 23 вересня 2016 року).
14. V міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та
перспективи технологічної і професійної освіти» (м. Тернопіль, 23-24
вересня 2016 року).
15. І-а Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та
прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи»
(м. Баку, Азербайджан, 27-28 жовтня 2016 року).
16. Міжнародна науково-практична конференція «Современные проблемы
гуманитарных и социальных наук (м. Астана, Казахстан, 9 грудня
2016 року).
17. Перша міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління:
виклики, загрози та розвиток галузі науки (м. Київ, 01 квітня 2016 року).
18. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового
сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 18-25 квітня 2016
року).
19. V Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія: наука ХХІ
століття» (м.Київ, 28 жовтня 2016 року).
20. Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів
«Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних
трансформацій» (м. Київ, 30 березня 2016 року).
21. V Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (м. Київ, 18-24
травня 2016 року).
22. ІХ Міжнародна науково-практична конференція і ХХІІІ Всеукраїнскі
педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Щоб у
серці жила Батьківщина» (м.Луцьк, 15-16 вересня 2016 року).
23. VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна післядипломна
освіта: традиції та інновації» (м.Київ, 21 грудня 2016 року).
24. Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні
дослідження в галузі педагогіки, психології та суспільних наук» (м. Кєльце,
Республіка Польща, 28-29 грудня 2016 року).
25. Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного
навчального середовища» (27-28 травня 2016 року, м. Кіровоград).
26. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Сучасні тенденції
навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у
загальноосвітній та вищій школі» (17-22 жовтня 2016 р., Кіровоградський
державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).
27. XXII Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології
сучасного навчального середовища» (27-29 травня 2016 р. м. Кіровоград).
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28. Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова економічної освіти
та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа
розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань» (2930 вересня 2016 р., м. Київ).
29. Міжнародний науково-практичний семінар «Європейський рух Шкіл
сприяння здоров’я у системі «Рухова активність – здоровий спосіб життя –
здорова нація» (29 листопада 2016 року, м. Київ).
30. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
природничо-математичної освіти в середній і вищій школі» (Херсонський
державний університет – 15-16 вересня 2016 року).
31. І-а Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та
прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи»
(Баку-Ужгород-Дрогобич, 2016).
32. Міжнародна науково-методичнаінтернет-конференція «Розвиток творчих
здібностей учнів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін»
(Чернігів – Гомель – Тирасполь, 26-28 грудня 2016).
Всеукраїнські науково-практичні конференції:
1. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Дискурс здоров'я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія»,
присвячена 120 річниці з дня народження М.О.Бернштейна (м. Вінниця,
КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 16-17 вересня 2016р.).
2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Акмеологічні засади
інноваційного розвитку закладу освіти» (18 лютого 2016 року, м. Київ).
3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні засади
професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти» (18-19 жовтня
2016 р., м. Запоріжжя).
4. І Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична телеконференція (онлайн) «Видатні українці. Михайло Грушевський -2016» (4-6 листопада 2016
року, м. Суми).
5. Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція
«Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації
управлінських структур: світовий досвід» (м. Херсон, 10-11 листопада) .
6. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку освіти і
науки в умовах глобалізації», 28-29 жовтня 2016 р. у Дніпропетровському
національному університеті імені Олеся Гончара, (м. Дніпро, 2016 року).
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7. Науково-практична конференція «Українська держава і Церква: філософські,
теологічні та практичні аспекти співпраці в інтересах людини»(Київ, МАУП,
травень 2016 року).
8. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Педагогічна
персоналістика: теорія, історія, освітня практика» (м. Івано-Франківськ,
25 лютого 2016 року).
9. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми
мистецької освіти в системі вищої школи» (м. Херсон, 18 березня 2016 року).
10. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 80-річному
ювілею від дня народження та 50-річчю наукової діяльності доктора
педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України
Марії Іванівни Пентилюк «Актуальні проблеми лінгводидактики: реалії та
перспективи» (м. Херсон, 7-8 квітня 2016 року).
11. Всеукраїнська науково-практична краєзнавча конференція «Минуле і
сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка» (м. Каховка, 16-17 вересня
2016 року).
12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток та
управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної
освіти в контексті трансформації освіти України» (м. Київ, 28 жовтня 2016
року).
13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми
соціальної педагогіки та соціальної роботи» (м. Умань, 6-7 жовтня 2016
року).
14. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістика наукового
тексту: теорія і практика (м. Херсон, 17-18 березня 2016 року).
15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація управління
вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту» (м.
Дніпропетровськ, 9 червня 2016 року).
16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вимір
українських освітніх реформ» (м. Київ, 02 березня 2016 року).
17. V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Акмеологія: наука XXI століття» (м. Київ, 28 жовтня 2016 року).
18. ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Реалії та перспективи
євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України»
(м. Ужгород, 18 листопада 2016 року).
19. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна практика як
перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії» (Хмельницький,
11 березня 2016 року).
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20. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«STEM-освіта як шлях до інноваційного розвитку національної освіти»
(28 жовтня 2016 р. м. Херсон).
21. Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вимір
українських освітніх реформ» (02.03.2016 р., м. Київ).
22. Всеукраїнська науково-методична конференція, присвячена 98-річчю від
народження В. Сухомлинського (28-29 вересня 2016 року, м.
Кропивницький).
23. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Науково-методичні засади професійного розвитку фахівця у системі
неперервної освіти» Запорізький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти (18-19 жовтня 2016 року, м. Запоріжжя).
24. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 120 річниці з
дня народження М. О. Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія,
педагогіка, антропологія, психологія» (16-17 вересня 2016 року, Вінницька
академія неперервної освіти).
25. ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Теоретико-методологічні
основи розвитку освіти та управління навчальними закладами» КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти» (18 листопада 2016 року,
м. Херсон).
26. ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Актуальні питання якості медичної освіти» – Тернопільський держ. мед.
ун-т, Тернопіль (травень 2016 р.).
27. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку
освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» (Ченстохова – Ужгород –
Дрогобич, 2016) «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня
практика» (м. Запоріжжя, 2016).
28. Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Педагогічна
персоналістика: теорія, історія, освітня практика» (м. Івано-Франківськ,
2016).
29. Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістика наукового
тексту: теорія і практика» (м. Херсон, 2016).
30. Всеукраїнська науково-практична конференція «Система освіти України:
терміни і визначення» (м. Київ, 2016).
Міжнародні та Всеукраїнські семінари, круглі столи:
1. Міжобласний науково-практичний семінар «Формування здорового способу
життя в умовах загальноосвітнього навчального закладу: управлінський
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аспект» (22-23 вересня 2016 року, м. Ужгород), Закарпатський інститут
післядипломної педагогічної освіти.
2. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Природнича освіта як
фундамент інноваційного розвитку країни» (18 листопада 2016 року,
м. Київ).
Науково-педагоігічними працівниками академії взято участь у
конкурсах та фестивалях різного рівня:
1. Восьмий Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій. Педагогічна
риторика В.О.Сухомлинського: мистецтво логокреації (казкотерапії) (у
співавторстві) (Сагач Г.М.).
У номінації «методичні рекомендації»:
1. Мазаєва К.В., Назаренко В.С. «Розвиток інформаційно-комунікаційної
компетентності вчителів біології шляхом складання і проведення
віртуальних навчальних екскурсій» – ІІІ місце;
2. Біла Л.В. «Моніторинг як складова підвищення ефективності системи
управління якістю освіти».
ІV. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Аналіз якісного складу науково-педагогічних працівників академії
свідчить про потужний науковий потенціал: науковий ступінь доктора наук
мають 10 вчених, кандидата наук – 37; вчене звання професора – 8 учених,
25 – доцента. Теми наукових досліджень учених спрямовані на розв’язання
актуальних питань сталого розвитку освіти України.
4.1. Науково-дослідна тема, над якою працює академія
У 2016 році наукова діяльність академії була спрямована на розробку
загальновузівської теми «Теоретико-методологічні основи модернізації
навчання, виховання й управління в умовах інтеграції України у світовий
освітній простір» та науково-дослідної теми «Історико-педагогічні аспекти
розвитку неперервної освіти в Україні та зарубіжжі» (0115U002891, керівник –
проф. Кузьменко В.В., 2015-2016 рр.). Позитивним здобутком звітного року є
розширення напрямів наукової роботи. Зокрема, академія пройшла державну
реєстрацію науково-дослідної роботи з теми «Теоретико-методологічні основи
розвитку особистості в системі неперервної освіти» (0116 U004931, керівник –
проф. Слюсаренко Н.В., 2016-2020 рр.)
.
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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).
4.3. Напрями наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів
У річищі науково-дослідних тем кафедр науково-педагогічні працівники
академії працювали над наступними індивідуальними науковими темами:
1. Виховання особистості учня в умовах сімейно-шкільного простору
(Голобородько Є.П.,
доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України).
2. Аспекти взаємодії української та світової літератур (Голобородько Я.Ю.,
доктор філологічних наук, професор).
3. Управління розвитком професіоналізму вчителів у системі післядипломної
освіти (Жорова І.Я., доктор педагогічних наук, доцент).
4. Формування наукової картини світу школярів у ХХ столітті
(Кузьменко В.В., доктор педагогічних наук, професор).
5. Новітні тенденції в українській риториці (Сагач Г.М., доктор педагогічних
наук, професор).
6. Трудова підготовка дівчат в історії вітчизняної школи (Слюсаренко Н.В.,
доктор педагогічних наук, професор).
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7. Теоретичні засади методичної підготовки вчителя фізики (Шарко В.Д.,
доктор педагогічних наук, професор).
8. Інноваційні підходи до державного управління в сучасних суспільноекономічних умовах (Лопушинський І.П., доктор наук з державного
управління, професор).
9. Організаційно-педагогічні умови вдосконалення навчального процесу в
системі післядипломної освіти (Зубко А.М., кандидат педагогічних наук,
професор).
10. Інклюзивна освіта в Україні (Агачева Ю.А., кандидат психологічних наук).
11. Розвиток творчого потенціалу молодших школярів (Воронюк І.В.,
кандидат психологічних наук, доцент).
12. Виховання почуття власної гідності як основи становлення особистості
(Воскова І.В., кандидат педагогічних наук).
13. Вдосконалення мовленнєвої компетенції вчителів іноземної мови
(Вострікова В.В., кандидат педагогічних наук, доцент).
14. Упровадження міжкультурної освіти в загальноосвітні навчальні заклади
(Гончаренко Л.А., кандидат педагогічних наук, доцент).
15. Педагогічне спілкування вчителів та учнів на уроках англійської мови
(Гора Т.В., кандидат педагогічних наук)
16. Розвиток професійно-технічної освіти на Півдні України (Данилова О.І.,
кандидат педагогічних наук).
17. Особливості викладання математики на академічному та стандартному
рівнях профільного навчання (Зоріна І.А., кандидат фізико-математичних
наук, доцент).
18. Особливості інтерактивного навчання в початковій школі як невід’ємна
частина особистісно орієнтованого освітнього процесу (Комінарець Т.В.,
кандидат філологічних наук, доцент).
19. Теорія і практика компаративістики в сучасній школі (Комінарець Т.В.,
кандидат філологічних наук, доцент).
20. Проектування науково-дослідницької діяльності у навчанні математики на
сучасному етапі (Котова О.В., кандидат фізико-математичних наук).
21. Теорія і практика розвитку природничо-математичної освіти в навчальних
закладах України ХІХ - початку ХХ століття (Кохановська О.В., кандидат
педагогічних наук).
22. Теорія і практика формування освітньої складової фахівців із трудової
підготовки (Кузьменко Ю.В., кандидат педагогічних наук, доцент).
23. Медіаосвітня функція сучасного виховного процесу в загальноосвітньому
навчальному закладі (Кузьміч Т.О., кандидат педагогічних наук).
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24. Використання натуралістичних технологій при підвищенні професійної
компетентності вчителя біології (Литвиненко О.І., кандидат біологічних
наук, доцент).
25. Розвиток культури професійного мовлення педагогів у післядипломній
освіті (Марецька Л.П., кандидат педагогічних наук).
26. Розвиток педагогічної майстерності вчителів фізичної культури в системі
післядипломної педагогічної освіти (Моїсеєв С.О., кандидат педагогічних
наук, доцент).
27. Інноваційні підходи до управління системою виховання дітей та молоді у
сучасному вимірі (Назаренко Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент).
28. Упровадження хмарних технологій в навчально-виховний процес
(Назаренко В.С., кандидат педагогічних наук).
29. Моніторинг емоційної налаштованості учня до участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні (Одайник С.Ф., кандидат педагогічних наук,
доцент).
30. Формування інформаційної компетентності вчителів інформатики
(Осипова Н.В., кандидат технічних наук, доцент).
31. Інформаційне забезпечення управління в загальноосвітньому навчальному
закладі (Петров В.Ф., кандидат педагогічних наук, доцент).
32. Теоретико-методичні засади професійного розвитку вчителів у
післядипломній освіті (Примакова В.В., кандидат педагогічних наук,
доцент).
33. Розвиток дослідницьких умінь учителіа початкової школи у системі
післядипломної педагогічної освіти (Раєвська І.М., кандидат педагогічних
наук).
34. Психологічний супровід навчально-виховного процесу в загальноосвітніх
навчальних закладах (Слободенюк Л.І., кандидат психологічних наук,
доцент).
35. Підготовка вчителів початкових класів у післядипломній освіті до
громадянського виховання учнів у позаурочній діяльності (Стребна О.В.,
кандидат педагогічних наук, доцент).
36. Професійно-педагогічна підготовка до превентивного виховання дітей і
молоді (Туркот Т.І., кандидат педагогічних наук, доцент).
37. Створення системи забезпечення економічної соціалізації учнів у
загальноосвітніх
навчальних
закладах
(Філончук З.В.,
кандидат
педагогічних наук, доцент).
38. Основні теорії і практики компаративного аналізу художнього твору
(Худенко О.М., кандидат педагогічних наук).
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39. Розвиток професійної майстерності вчителя в системі післядипломної
освіти: оптимізація морально-ціннісного вектора педагогічної роботи
фахівця (Чумак Л.В., кандидат педагогічних наук).
40. Формування комунікативних умінь учнів на уроках фізики у допрофільних
класах (Шолохова Н.С., кандидат педагогічних наук).
41. Навчально-методичне забезпечення диференційованого навчання з хімії у
школі (Юзбашева Г.С., кандидат педагогічних наук, доцент).
Наукові дослідження аспірантів кафедри педагогіки, менеджменту освіти й
інноваційної діяльності:
1. Організаційно-педагогічні засади фізичної підготовки молодших школярів
(1947-1991 рр.) (Чижик Т.Г.).
2. Розвиток методик вивчення іспанської мови у вищих педагогічних
навчальних закладах України в 1962-2014 рр. (Бажанова В.В.).
3. Розвиток інформаційно-освітнього середовища у вищих морських
навчальних закладах України (1944-2012 рр.) (Солодовник А.О.).
4. Виховання здорового способу життя у дітей в дошкільних навчальних
закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
(Горобець І.А.).
5. Розвиток ідей гуманізації дошкільної освіти у вітчизняній педагогічній
думці (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (Кисла Н.В.).
6. Розвиток комунікативної підготовки школярів у вітчизняній педагогічній
думці (1962-1991 рр.) (Щетина Т.П.).
7. Просвітницько-педагогічна діяльність духовної і світської інтелігенції на
півдні
України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)
(Надєждіна І.М.).
8. Формування мовної картини світу старшокласників загальноосвітніх шкіл в
Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (Ткаченко В.І.).
9. Становлення та розвиток краєзнавчої освіти в Україні у ХХ столітті
(Горова І.М.).
10. Розвиток дошкільної освіти на Півдні України (друга половина ХХ –
початок ХХІ століття) (Добровольська Л.В.).
11. Розвиток початкової природничої освіти в Україні (друга половина ХІХ –
перша половина ХХ століття) (Дронова Н.В.).
12. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції фахівців морської галузі
(друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (Золотовська В.С.).
13. Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової освіти в Грузії
(Остапенко Л.В.).
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14. Розвиток початкової освіти у вітчизняній педагогічній теорії і практиці
(1920-1958 рр.) (Шугай Я.М.).
15. Розвиток україномовної освіти в Південному регіоні України (1917 –
1941 рр.) (Сушко В.В.).
16. Розвиток дослідницьких умінь учнів на уроках природничих дисциплін в
загальноосвітніх навчальних закладах (1984-2013 рр.) (Галицька Н.Є.).
17. Професійна підготовка судноводіїв у системі вищої морської освіти України
у 90-х роках ХХ - на початку ХХІ століття (Чагайда О.О.).
18. Розвиток інформаційно-комунікативних технологій в системі морської
освіти України (ІІ половина ХХ-початок ХХІ століття) (Задорожня О.І.).
Наукові дослідження здобувачів кафедри педагогіки, менеджменту освіти й
інноваційної діяльності:
1. Інформаційне забезпечення технічної освіти у політехнічних навчальних
закладах Півдня України (1958-2013 рр.) (Аносова Ю.П.).
2. Розвиток професійної підготовки майбутніх програмістів у політехнічних
навчальних закладах україни 90-х р. ХХ ст. – початок ХХІ ст. (Лебідь Г.М.).
4.4. Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах,
семінарах, форумах тощо регіонального рівня
У 2016 році науково-педагогічними та педагогічними працівниками
академії було організовано та здійснено науково-методичний супровід 1
регіональної науково-практичної конференції, 1 обласної науково-практичної
конференції; 1 обласних педагогічних читань, 1 краєзнавчих читань; 4 круглих
столи; 1 регіональна виставка:
1. Регіональна науково-методична конференція «Розвиток міжнародної

інтелектуальної співпраці: історія, сьогодення, перспективи (до 70-річчя
набуття чинності Статуту ЮНЕСКО)» (9 листопада 2016 року).
2. Обласна науково-практична конференція «Упровадження інноваційних
технологій у практику роботи ДНЗ, початкової школи та фахівців
психологічної служби» (20 жовтня 2016 року).
3. Обласні педагогічні читання «Наукові концепції Л.С.Виготського та їх
втілення у сучасній педагогіці (до 120-річчя від дня народження)» (21
квітня 2016 р.).
4. VІ обласні краєзнавчі читання «Топоніміка у краєзнавчій та позакласній
роботі з географії» (29 січня 2016 року).
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5. Регіональна виставка «Педагогічні інновації – 2016» (28 жовтня
2016 року).
6. Круглий стіл «Григорій Сковорода – ноосферний просвітитель на всі
часи» (6 грудня 2016 року).
7. Круглий стіл «Гідність людини та Уроки Голокосту» до 75 річчя
Бабиного Яру (29 вересня 2016 року).
8. Круглий стіл «Міжнародний день толерантності» (28 жовтня 2016 року).
9. Круглий стіл «Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту ( 27 січня
2016 року).
Протягом звітного періоду також було організовано науковометодичний супровід професійного розвитку педагогів Херсонщини в між
курсовий період шляхом опрацювання актуальних питань освіти. Зокрема, було
проведено: 15 авторських науково-практичних семінарів; 10 обласних
організаційно-методичних семінари; 8 обласних постійно діючих семінарів;
74 обласних науково-практичних семінарів; 8 міжрайонних і районних науковопрактичних семінарів, низки майстер-класів. Всього заходами було охоплено
8754 педагогів.
Продуктивне
професійне
спілкування
педагогів
Херсонщини
відбувалося під час авторських семінарів та майстер-класів із авторами
підручників та провідними науковцями України:
1. Авторський семінар «Сучасні підходи до формування природничоматематичної компетентності молодших школярів» (Оляницька Л.В.,
Грущинська І.В.) (18-19 лютого 2016 року).
2. Авторський семінар «Інновації в освіті» (Т.О.Пушкарьова – доктор
педагогічних наук, професор) (16 березня 2016 року).
3. Авторський семінар «Моделювання уроку навчання грамоти в умовах
упровадження компетентнісного підходу» (О.В.Вашуленко – доктор
педагогічних наук, професор) (20 жовтня 2016 року).
4. Авторський семінар «Організація обчислювальної діяльності молодших
школярів
в
умовах
упровадження
компетентнісного
підходу»
(Н.П.Листопад) (20 жовтня 2016 року).
5. Авторський семінар «Опанування змісту літературного читання у контексті
компетентнісного підходу» (Мартиненко В.О.) (20 жовтня 2016 року)
6. Авторський семінар «Вивчення математики у початковій школі за
допомогою схем і таблиць» (Васильєва Д.В.) (20 жовтня 2016 року).
7. Методологія природознавчих екскурсій на базі природно-заповідного фонду
Херсонщини (аутекологічний аспект з елементами демсинекології)
(Литвиненко О.І. – кандидат біологічних наук, доцент) (4-6 травня
2016 року)
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8. Сучасні ІКТ – інструменти для вчителя природничо-математичних та
технологічних дисциплін (Осипова Н.В. – кандидат біологічних наук,
доцент) (7-10 жовтня 2016 року).
9. Технологія
створення
персонального
веб-ресурсу
вчителя
(Самойленко О.М. – доктор педагогічних наук, професор) (27-29 квітня
2016 року).
10. Авторський семінар «Біологія. 8 клас» автор підручника К.М. Задорожній
та головним редактором журналу «Біологія» видавництва «Ранок» І.Г.
Шаховою;
11. Авторський семінар «Географія» автор підручника В.М. Бойко головний
редактор видавництва «Освіта України»;
12. Авторський семінар «Хімія. 8 клас» автор підручника Т.М. Гранкіна
головний редактор журналу «Хімія» видавництва «Ранок»;
13. Авторський семінар «Алгебра. 8 клас» автор підручника Г.М. Бевз
головний редактор журналу «Математика в рідній школі» (м. Київ).
14. Авторський семінар-тренінг «Національно-патріотичне виховання дітей та
учнівської молоді» (Петрочко Ж.В. – заступник директора з науковоекспериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України,
доктор педагогічних наук, професор) (14-16 червня 2016 року).
15. Авторський семінар-практикум для вчителів фізичної культури за
міжнародним проектом «Дитяча легка атлетика ІААФ» (Копилова Л.В. –
міжнародний інструктор проекту, учитель-методист, учитель фізичної
культури Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» Київської міської ради)
(18 листопада 2016 року).
4.5

Експертно-аналітична діяльність

Апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм,
електронних та технічних засобів навчання.
Відповідно до плану роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти» у листопаді-грудні 2016 року вивчалося питання про проведення
апробації та моніторингових досліджень якості інтерактивного електронного
посібника з курсу «Фінансова грамотність» у загальноосвітніх навчальних
закладах Херсонської області. Підвищення фінансової грамотності учнівської
молоді в Україні пов’язано сьогодні з багатьма чинниками, в тому числі з
вивченням
курсу
«Фінансова
грамотність»,
який
впроваджується
Міністерством освіти і науки України та Інститутом модернізації змісту освіти
за підтримки та у співпраці з Університетом банківської справи, Національним
банком України, проектом USAID FINREP–ІІ (у період з грудня 2011 по
вересень 2015 року).
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У 2015-2016 навчальному році відповідно до наказу Міністерства освіти
і науки України від 12 жовтня 2015 року № 1069 «Про проведення апробації та
моніторингових досліджень якості інтерактивного електронного посібника з
курсу «Фінансова грамотність» для загальноосвітніх навчальних закладів та
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України у 2015/2016 –
2016/2017 навчальних роках» розпочалася його апробація.
Відповідно до наказу управління освіти і науки Херсонської обласної
державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №359 «Про проведення у
Херсонській області апробації та моніторингових досліджень якості
інтерактивного електронного посібника з курсу «Фінансова грамотність» для
загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 – 2016/2017 навчальних
роках» у 2015/2016 навчальному році розпочалася апробація зазначеного
посібника у 10-х класах Херсонського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей журналістики, економіки та
правознавства» Херсонської міської ради, Каїрської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Горностаївської районної ради, Горностаївської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1 імені Героя Радянського Союзу Цвіка Степана
Степановича Горностаївської районної ради, Каховської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №4 Каховської міської ради та Херсонського ліцею
Херсонської обласної ради, науково-методичний супровід якої покладено на
завідувача науково-методичної лабораторії географії та економіки
Філончук З.В.
У 2016 році проводилась апробація підручника для загальноосвітніх
навчальних закладів «Основи здоров’я. 6 клас» автори
Бойченко Т. Є.,
Василашко І. П., Василенко С. В., Гурська О.К., Гущина Н. І., Коваль Н. С. у
загальноосвітніх навчальних закладах Херсонської області.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.10.2014
р. № 1181 «Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості
навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 –
2015/2016
навчальних
роках»
підручник
пройшов
апробацію
у
Новоолексіївській загальноосвітній І-ІІІ ступенів школі № 2 Генічеської
районної ради (учитель Крижанівська С.М.). Зміст підручника було також
проаналізовано досвідченими учителями під час занять на курсах підвищення
кваліфікації.
Також у загальноосвітніх навчальних закладах Херсонської області
проводилась апробація підручника для загальноосвітніх навчальних закладів
«Основи здоров’я. 6 клас автори Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С.,
Страшко С.В.
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.10.2014
р. № 1181 «Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості
навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 –
2015/2016 навчальних роках» підручник пройшов апробацію в таких
навчальних закладах: Навчально-виховний комплекс «Асканія-Нова школагімназія» Чаплинської районної ради Херсонської області (учитель Єфремова
Л. М.), Чорнобаївський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній
навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Білозерської районної
ради Херсонської області (учитель Шварц Т.Г.), Херсонська загальноосвітня ІІІІ ступенів школа № 53 Херсонської міської ради (учитель Яковлєва І.В.),
Херсонська спеціалізована І-ІІІ ступенів школа № 24 з поглибленим вивченням
фізики, математики та англійської мови Херсонської міської ради (учитель
Галицька Н.Є.).
Протягом звітного періоду також було 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).
Відповідно до наказу МОН від 5.02.2016 №78 «Про проведення
конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх
навчальних закладів», наказу МОН від 25.12.2015 №1361 «Про затвердження
Положення про конкурсний відбір проектів підручників для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів», наказу МОН від 17.02.2016 №127 «Про
затвердження складу експертів для здійснення експертизи електронних версій
проектів підручників, які подаватимуться на конкурсний відбір проектів
підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів» на базі
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» було організовано та
проведено низку заходів щодо організації якісної експертизи підручників для 8
класу науково-педагогічними та педагогічними працівниками Херсонської
області:
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 участь у роботі навчального тренінгу «Експертиза сучасного підручника»
(Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 911 лютого 2016 року, м. Київ (Марецька Л.П.);
 навчання експертів для проведення експертизи електронних версій проектів
підручників, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для учнів 8
класу загальноосвітніх навчальних закладів (КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 22 лютого 2016 року). Метою заходу була підготовка
експертів до об’єктивного вивчення проекту підручника (рукопису або
оригінал-макету) та встановлення відповідності чи невідповідності
параметрів підручника психолого-педагогічним критеріям, що засвідчує
можливість його використання в навчальному процесі й доцільність
надання йому грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки
України».
У результаті жеребкування в експертизі підручників узяли участь 6 осіб
від Херсонської області: 2 науково-педагогічні працівники і 3 вчителів;
здійснено експертизу 4 оригінал-макетів підручників.
Рецензування програм освітньої діяльності
кваліфікації, збірників, відгуки на автореферати

курсів

підвищення

Протягом 2016 року науково-педагогічні працівники активно долучались
до рецензування наукової, навчальної і науково-методичної літератури,
програм. Протягом звітного періоду було рецензовано понад 150 видань, з
яких 15 монографій, 18 навчально-методичних та методичних посібників,
24 авторських програми, понад 100 методичних рекомендацій
Рецензування дисертаційних робіт:
1. Подозьорова А.В. «Формування базових компетентностей майбутніх
техніків-електриків у політехнічних коледжах» : дисертаційне дослідження
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
Опонування дисертаційних робіт.
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:
1. Рощін Ігор Геннадійович «Теорія і практика загальної фізичної підготовки
старшокласників загальноосвітніх шкіл України (1917–2011 рр.)» :
дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія
педагогіки (Слюсаренко Н.В.).
2. Ромін А.В. «Модернізація механізмів державного управління закладами вищої
освіти зі специфічними умовами навчання» за спеціальністю 25.00.02 –
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

механізми державного управління, дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук з державного управління (Лопушинський І.П.).
Ніколаєв В.О.
«Удосконалення
механізмів
державного
управління
інформаційно-аналітичною діяльністю» : дисертаційне дослідження на
здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за
спеціальністю
25.00.02
–
механізми
державного
управління
(Лопушинський І.П.)
Малінін В.В. «Механізми формування соціокультурної ідентичності в
контексті реформування системи державного управління» : дисертаційне
дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного
управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління
(Лопушинський І.П.)
Деревенько В.М. «Педагогічні ідеї та освітня діяльність Іллі Киріяка(18881955рр.» : дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01- загальна педагогіка та історія
педагогіки (Кузьменко В.В.)
Турсиду Н.Ю. «Навчання російської мови як іноземної студентів-греків на
засадах лінгвокультурного підходу» : дисертаційне дослідження на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02. –
теорія і методика навчання ( російська мова) ( Голобородько Є.П.)
Касьян С.П. Управління документообігом у закладах післядипломної
педагогічної освіти на основі хмарних технологій» : дисертаційне дослідження
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю
13.00.06 – теорія та методика управління освітою (Одайник С.Ф.)
Гордуз Н.О. Підготовка вчителів початкових класів до інтерактивного
навчання молодших школярів : дисертаційне дослідження на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти (Примакова В.В.)

Науково-педагогічними працівниками складено понад 70 відгуків на
автореферати.
4.6.Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних
листів, концепцій, положень тощо
1. Статут Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
2. Правила прийому на навчання до Комунального вищого навчального
закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної
ради.
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3. Освітньо-професійна програма вищої освіти галузі знань 07 Управління та
адміністрування спеціальності 073 Менеджмент другого рівня
(магістерського) вищої освіти.
4. Освітньо-наукова програма вищої освіти галузі знань 01 Освіта 011 Науки
про освіту третього (освітнь-наукового) рівня вищої освіти.
5. Положення:
5.1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
5.2. Положення про організацію навчального процесу на курсах підвищення
кваліфікації при Комунальному вищому навчальному закладі
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
5.3. Положення про Інтернет-лабораторію «Ерудит» Комунального вищого
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської обласної ради.
5.4. Положення про Науково-методичний центр розвитку інформаційних
технологій та впровадження дистанційної освіти Комунального вищого
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської обласної ради.
6. Інструктивно-методичні листи:
6.1. Умови та порядок проведення другого (обласного) туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2017.
6.2. Інструктивно-методичний лист щодо початку нового 2016/2017
навчального року та ін.
Монографії:
1. Голобородько Є. П. Розвиток позитивного мислення як засіб формування
успішної особистості: чинники і технології / Євдокія Петрівна Голобородько
// Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні
аспекти : монографія
/
редкол.
В. О. Огнев'юк,
С. О. Сисоєва,
Я. С. Фруктова. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 136-143.
2. Данилова О. І. Розвиток професійно-технічної освіти на Півдні України
(1958-1998 рр.) : монографія / О. І. Данилова ; за ред. І. Я. Жорової. –
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 243 с.
3. Жорова І. Я. Теорія і практика розвитку професіоналізму вчителів
природничих дисциплін у системі післядипломної освіти України
(1940і рр. ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / Ірина Ярославівна Жорова. –
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 420 с.
4. Місцева влада в країнах пострадянського простору : монографія /
П. В. Ворона, В. А. Гошовська, І. П. Лопушинський, Т. О. Шаравара [та ін.] ;
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за заг. ред. П. В. Ворони. – Полтава : ПП Шевченко, 2016. – 528 с.
5. Місцеве самоврядування в Україні: євроінтеграційний шлях : колективна
монографія / кол. авт. ; за заг. ред. Р. М. Плюща. – К. : РІДНА МОВА, 2016.
– 808 с.
6. Місцеве
самоврядування
в
умовах
децентралізації
влади
в
Україні : колективна монографія / В. І. Клюцевський, І. П. Лопушинський,
В. В. Миколаєнко та ін. ; за заг. ред. Р. М. Плюща. – К. : РІДНА МОВА,
2016. – 744 с.
7. Національно-патріотичне виховання учнів у загальноосвітніх навчальних
закладах : колективна монографія / С. О. Моїсеєв, Л. О. Корецька,
Г. М. Сагач та ін. ; під ред. А. М. Зубка, С. О. Моїсеєва. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 275 с.
8. Раєвська І. М. Розвиток дослідницьких умінь учителів початкової школи в
системі післядипломної педагогічної освіти / І. М. Раєвська // Сучасний
фахівець: гуманіст, професіонал, майстер : монографія / керівн. авт. кол.
Є. С. Барбіна ; Мін-во освіти і науки України, ХДУ. – Херсон : ТОВ «ВКФ
«СТАР» ЛТД», 2016.
9. Ресурси розвитку регіону: фінансові аспекти : колективна монографія / І. П.
Лопушинський [та ін.] ; [під наук. ред. М. А. Коваленка]. – Херсон : П.П
Вишемирський В. С., 2016. – 208 с.
10.Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колективна монографія /
В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, І. Я. Жорова та ін. ; за ред.
В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2016. – 195 с.
11.Слюсаренко Н. В. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у
школах України кінця ХІХ–ХХ століття : монографія / Н. В. Слюсаренко. –
2-е вид., перероб. і доповн. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2016. – 466 с.
12.Чумак Л. В. Педагогіка, андрагогіка, х’ютагогіка як акмеологічні щаблі
професіоналізму освітян / Л. В. Чумак // Сучасні акмеологічні дослідження:
теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / ред.
кол. : В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, Я. С. Фруктова. – К. : Київ. Ун-т
ім. Б. Гринченка, 2016. – С. 417-437.
Підручники та навчальні посібникиз грифом МОНУ:
1. Голобородько Е. П. Русский язык (4-й год обучения) : учебник для 8 класса
общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке
/ Е. П. Голобородько, М. В. Коновалова, Г. Е. Фефилова. – Х. : Изд. группа
«Основа», 2016. – 271, [1] с.
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2. Голобородько Е. П. Русский язык (8-й год обучения) : учебник для 8 класса
общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке
/ Е. П. Голобородько, М. В. Коновалова, Г. Е. Фефилова. – Х. : Изд. группа
«Основа», 2016. – 271, [1] с.
3. Голобородько Е. П.
Русский
язык : учебник
для
8
класса
общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке /
Е. П. Голобородько, М. В. Коновалова, Г. Е. Фефилова. – Х. : Изд. группа
«Основа», 2016. – 288, [1] с.
4. Шарко В. Д.Збірник фізичних задач і дослідницьких завдань екологічного
змісту для основної школи : навч.-метод. посібник / В. Д. Шарко,
Н. В. Куриленко. – Херсон : Видавництво ПП Вишемирський В.С., 2016. –
154 с.
5. Шарко В. Д. Методика формування екологічної компетентності учнів
основної школи у процесі навчання фізики : навч.-метод. посібник /
В. Д. Шарко, Н. В. Куриленко. – Херсон : Видавництво ПП Вишемирський
В.С., 2016. – 224 с.
6. Щербина Т. І. Шкільний курс біології людини : навчальний посібник для
студентів вищих навчальних закладів та вчителів біології / Т. І. Щербина,
В. В. Кузьменко. – 2-е вид. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2016. – 99 с.
Підручники, навчальні, навчально-методичні посібники та методичні
рекомендації:
1. Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім'ї щодо підготовки дитини
до школи: управлінські аспекти : методичні рекомендації / за заг. ред.
Т. І. Туркот. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2016. – 96 с.
2. Видриган Л. Ф. Проектна робота на уроках французької мови
(59 класи) : творча випускна робота / Л. Ф. Видриган, Ю. М. Несін,
І. В. Пещерова. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2016. – 32 с.
3. Використання інноваційних технологій на уроках німецької мови як другої
іноземної : методичний посібник / автори-укладачі : В. В. Вострікова,
І. В. Радецька, Н. М. Деменська ; за ред. В. В. Вострікової. – Херсон :
Айлант, 2016. – 104 с.
4. Використання казки на уроці німецької мови як ефективний засіб навчання
спілкування : методичні рекомендації / автори-укладачі : В. В. Вострікова,
Н. М. Деменська, О. М. Дерій ; за ред. В. В. Вострікової. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 34 с.
48

5. Використання системи дистанційного навчання MOODLE у навчальному
процесі : методичні вказівки для користувачів системи СДО MOODLE / укл.
П. Л. Ковальов. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2016. – 38 с.
6. Дидактичні матеріали до курсу «Українознавство» (1 клас) / за заг. ред.
В. С. Мусієнко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2016. – 74 с.
7. Дидактичні матеріали до курсу «Українознавство» (2 клас) / за заг. ред.
Т. В. Комінарець. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2016. – 116 с.
8. Дидактичні матеріали до курсу «Українознавство» (3 клас) / за заг. ред.
О. В. Стребної. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2016. – 88 с.
9. Дидактичні матеріали до курсу «Українознавство» (4 клас) / за заг. ред.
І. М. Раєвської. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2016. – 108 с.
10.Дидактичні матеріали до курсу «Українознавство» (4 клас) : додаток / за заг.
ред. І. М. Раєвської. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2016. – 54 с.
11.Екологічне виховання дошкільників / за заг. ред. О. В. Стребної. – Херсон :
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 88 с.
12.Єлігулашвілі М. С. Всеукраїнська школа з прав людини для молодих
активістів ромських громад / М. С. Єлігулашвілі. – Чернігів, 2016. – 42 с.
13.Єлігулашвілі М. С. Культура диалога. Разрешение конфликтов. Примирение
/ М. С. Єлігулашвілі. – К. : ДУХ I ЛIТЕРА, 2016. – 264 с.
14.Забезпечення науково-методичного супроводу профільного навчання (збірка
практичних матеріалів) / укладачі : Т. О. Кузьміч, О. Д. Лозович. –
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 38 с.
15.Зоріна І. А. Незвичайне використання векторів у звичайних задачах :
методичні рекомендації / І. А. Зоріна, Г. М. Ізотова. – Херсон :
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 26 с.
16.Зубко А. М. Вибрані наукові статті та фрагменти праць / Анатолій
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основи Стандарту освіти / [ред. кол. : Л. Гриневич та ін. ; за заг. ред.
М. Товкало]. – Львів, 2016. – С. 36-38.
72.Юзбашева Г. С. Використання он-лайн ресурсу у підвищенні кваліфікації
вчителів хімії / Г. С. Юзбашева, С. В. Чхало // Організація освітнього
процесу у закладах післядипломної педагогічної освіти з використанням
електронних технологій навчання : методичні рекомендації / за заг. ред.
Л. Л. Ляхоцької ; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2016.
73.Юзбашева Г. С. Використання технології диференційованого навчання хімії
в навчальних закладах освіти сільської місцевості : метод. посібник /
Г. С. Юзбашева. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2016. – 63 с.
74.Юзбашева Г. С. Учнівський експеримент з елементами ужиткової хімії в 7,
8 класах : методичний посібник / Г. С. Юзбашева, М. М. Глазунов. –
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 40 с.
Програми:
1. Модуль «Веслування на байдарках і каное» навчальної програми з фізичної
культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. 1011 класи / авт.-укл. С. О. Моїсеєв, І. В. Бреус. – Херсон : КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2016. – 13 с.
2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія рідного краю.
Херсонщина» (5 клас) / укладач Т. А. Асламова // Джерела. – 2016. – № 1718. – С. 11-12.
3. Програма комплексного державного екзамену зі спеціальності 8.15010002
«Державна служба» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр») / уклад.
І. П. Лопушинський, О. В. Половцев, Е. Х. Топалова та ін. – Херсон : ХНТУ,
2016. – 18 с.
4. Програма курсу за вибором «Географія рідного краю» для учнів 6 класу /
укладач З. В. Філончук // Джерела. – 2016. – № 16. – С. 4-9.
5. Програма курсу за вибором «Економіка рідного краю» для учнів 7 класу /
укладач З. В. Філончук // Джерела. – 2016. – № 16. – С. 11-16.
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6. Розвиток професійного іміджу педагога : програма спецкурсу / уклад.
М. М. Навроцька. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2016. – 18 с.
7. Фінансова грамотність [Електронний ресурс] : навч. програма спецкурсу для
слухачів курсів підвищення кваліфікації (очно-дистанційна форма) / авт. кол.
: З. В. Філончук та ін. ; за заг. ред. Т. С. Смовженко. – К. : ДВНЗ
«Університет банківської справи», 2016. – 36 с. – Режим доступу :
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKRVBKam83ZVZXWFU/view?
pref=2&pli=1. – Назва з екрана.
8. Фінансова грамотність в основній школі [Електронний ресурс] : навч.
програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації / авт.
кол. : З. В. Філончук та ін. ; за заг. ред. Т. С. Смовженко. – К. : ДВНЗ
«Університет банківської справи», 2016. – 42 с. – Режим доступу :
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKU25IZEU4QTBCTDg/view?pr
ef=2&pli=1. – Назва з екрана.
9. Фінансова грамотність у початковій школі [Електронний ресурс] : навч.
програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації / авт.
кол. : З. В. Філончук та ін. ; за заг. ред. Т. С. Смовженко. – К. : ДВНЗ
«Університет банківської справи», 2016. – 43 с. – Режим доступу :
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKTE5GbnBkb0R1M1k/view?pr
ef=2&pli=1. – Назва з екрана.
10.«Фінансова грамотність» у початковій школі». Програма спецкурсу для
слухачів курсів підвищення кваліфікації / З. В. Філончук та ін. ; за заг. ред.
Т. С. Смовженко // Економіка в школах України. – 2016. – № 6. – С. 10-31.
11.Юзбашева Г. С. Навчальний план та освітньо-кваліфікаційна програма
підвищення кваліфікації вчителів хімії за дистанційною формою навчання /
Г. С. Юзбашева. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2016. – 68 с.
12.Юзбашева Г. С. Навчальний план та освітньо-кваліфікаційна програма
підвищення кваліфікації вчителів хімії за очною формою навчання /
Г. С. Юзбашева. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2016. – 53 с.
13.Юзбашева Г. С. Навчальний план та освітньо-кваліфікаційна програма
підвищення кваліфікації вчителів хімії і біології за очною формою
навчання / Г. С. Юзбашева. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2016. – 51 с.
14.Юзбашева Г. С. Робоча програма підвищення кваліфікації вчителів хімії за
дистанційною формою навчання / Г. С. Юзбашева. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 20 с.
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15.Юзбашева Г. С. Робоча програма підвищення кваліфікації вчителів хімії за
очною формою навчання / Г. С. Юзбашева. – Херсон : КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2016. – 17 с.
16.Юзбашева Г. С. Робоча програма підвищення кваліфікації вчителів хімії і
біології за очною формою навчання / Г. С. Юзбашева. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 18 с.
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.
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 фахівця
У 2016 році при КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
працювало 3 школи молодого фахівця, а саме:
1. Для вчителів трудового навчання з теми «Професійно-фахова адаптація
молодих учителів до сучасних змісту та методики технологічної освіти
молоді».
2. Для молодих класних керівників з теми «Національно-патріотичне
виховання учнів ЗНЗ».
3. Для новопризначених керівників психологічних служб з теми «Діяльність
районної психологічної служби з питань методичного забезпечення
працівників психологічної служби».
При лабораторії виховної роботи працює постійно діюча школа молодого
класного керівника. Для молодих класних керівників були проведені мінілекції, тренінги, практичні заняття, рольові та ділові ігри з теми «Виховна
система класу». Класні керівники працювали над системою виховної роботи
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класу, особлива увага приділялась національно-патріотичному вихованню в
сучасній школі. Учасники відвідали ЗНЗ, позашкільні заклади. Підсумком
роботи школи молодого класного керівника став захист моделей системи
виховної роботи класних керівників. Молоді класні керівники отримали
сертифікати, науково-методичну літературу та підписку на газету «Класний
керівник». Для молодих класних керівників був організований вебінар з теми :
«Організація класного колективу».
Продовжено діяльність школи фахової майстерності практичних
психологів і соціальних педагогів. До групи учасників входять практичні
психологи і соціальні педагоги інтернатних закладів та навчальних закладів
м.Херсона. Засідання відбувалися щомісяця, розглядалися питання фахової
майстерності, супервізії та підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти
працівників психологічної служби. Учасники ділилися досвідом на засіданнях
круглих столів, тренінгових заняттях
за участі запрошених фахівців
психологів, психотерапевтів, громадських діячів.
Обласні школи методиста
У 2016 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. Науково-практичний семінар для методистів Р(М)МК з дошкільної освіти,
керівників методоб’єднань з теми «Реалізація принципу наступності між
дошкільною й початковою ланками освіти».
2. Вебнарада щодо організації системи виховної роботи у загальноосвітніх і
позашкільних закладах для методистів з виховної роботи.
3. 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».
4. На базі Зміївської ЗОШ Бериславського району для керівників районних
методичних об’єднань, учителі фізичної культури семінар- тренінг з теми
«Підготовка вчителів фізичної культури до проведення конкурсних уроків».
5. Науково-практичний семінар для методистів-кореспондентів з теми
«Педагогічна майстерність учителя як чинник сталого розвитку освіти в
Україні».
21-22 вересня 2016 року науково-методичною лабораторією фізичної
культури та захисту Вітчизни спільно з Державною науковою установою
«Інститут модернізації змісту освіти» та районним методичним кабінетом
комунальної установи «Бериславський районний центр по обслуговуванню
закладів освіти» було проведено обласну школу методистів з фізичної
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культури: «Підготовка вчителів фізичної культури до проведення конкурсних
уроків». У рамках науково-методичного заходу відбулась Всеукраїнська школа
педагогічного досвіду вчителів фізичної культури України.
Завданнями школи було:
 висвітлити проблеми та перспективи підготовки вчителів фізичної культури
до конкурсних та відкрити уроків;
 ознайомитись з перспективним педагогічним досвідом переможців і призерів
Всеукраїнських фахових конкурсів з фізичної культури;
 конкретизувати вимоги до сучасного конкурсного, відкритого уроків
фізичної культури у загальноосвітній школі;
 підготовка представника Херсонської області до участі у фінальному турі
Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок
фізичної культури з елементами футболу»;
 презентувати роботу Бериславського району з поширення перспективного
педагогічного досвіду вчителів фізичної культури та тренерів-викладачів
ДЮСШ.
З вітальним словом до учасників пленарного засідання звернулись
Владислава Ігорівна Ганчева, завідувач сектору відділу неформальної та
інформальної освіти дітей Державної наукової установи «Інститут модернізації
змісту освіти», Ірина Євгеніївна Джеманова, заступник голови Бериславської
районної ради; Тетяна Миколаївна Юшко, керівник апарату Бериславської
районної державної адміністрації та Валерій Петрович Корибут, заступник
начальника відділу освіти, молоді та спорту Бериславської районної державної
адміністрації.
Справжньою окрасою школи педагогічного досвіду стали майстер-класи
від переможців та призерів всеукраїнських фахових конкурсів: Людмили
Сергіївни Михно, Заслуженого учителя України, учителя фізичної культури
Шосткинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Шосткинської
міської ради Сумської області; Сергія Васильовича Черноусова, учителяметодиста, учителя фізичної культури Чорнобаївського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний
заклад» Білозерської районної ради Херсонської області; Василя Васильовича
Моніча, учителя-методиста, учителя фізичної культури Ульянівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Скадовського району Херсонської
області.
Визнані фахівці ознайомили присутніх з особливостями використання
елементів сучасних оздоровчих систем на уроках фізичної культури;
проведення сюжетних уроків з фізичної культури; організації розважальних
уроків футболу у загальноосвітній школі.
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Незабутнє враження на учасників заходу справив візит до Зміївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бериславської районної ради
Херсонської області. Учитель фізичної культури рідної школи Микола
Миколайович Куривчак разом з колегами презентував гостям навчального
закладу історію, традиції, здобутки та перспективи фізкультурно-оздоровчої та
спортивно-масової роботи у школі.
Завершував роботу школи педагогічного досвіду круглий стіл. Усі
бажаючі мали змогу висловитись на теми: «Яким повинен бути сучасний
конкурсний урок фізичної культури?», «Особливості підготовки вчителів
фізичної культури до участі у обласних турах всеукраїнських фахових
конкурсів», «Шляхи підвищення ефективності підготовки вчителів фізичної
культури до участі у всеукраїнських фахових конкурсах».
Школи перспективного педагогічного досвіду
У 2016 році в академії працювало 6 шкіл перспективного педагогічного
досвіду (табл.2).
Таблиця 2
ШКОЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
№ Тема досвіду
з/п

Автор досвіду

Термін К-ть
днів

1.

Парк педагогічних
технологій як
альтернативна
форма навчання
дорослих

Гмизіна Н.А.,
завідувач
методичного
кабінету
Новокаховської
міської ради

Січень,
квітень

1

2.

Управлінський
аспект організації
допрофільної і
профільної освіти
у
загальноосвітньом
у навчальному
закладі
Фізична та
технічна
підготовка учнів
5-9 класів на
уроках фізичної
культури засобами
колового
тренування

Сазонова Л.Г.,
методист
методичного
кабінету
Новокаховської
міської ради

Лютий,
жовтень

1

Мороз В.Ф.,
учитель
фізичної
культури
Херсонської
ЗОШ № 30
Херсонської
міської ради,

Вересень

1

3.
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Учасники
Слухачі курсів
директорів і
заступників
директорів з
навчальновиховної
роботи
Слухачі курсів
директорів і
заступників
директорів з
навчальновиховної
роботи
Методисти,
учителі
фізичної
культури

Місце
Відпові
проведен дальний
ня
Академія Кузьміч Т.О.

Академія

Кузьміч Т.О.

Зміївська Моїсеєв С.О.
ЗОШ
Берислав
ського
району

4.

5.

6.

переможець
Всеукраїнськог
о конкурсу на
кращий
інноваційний
урок фізичної
культури й
урок фізичної
культури з
елементами
футболу у 2015
році
Використання
Желєзнікова
елементів медіа
Т.А., учительосвіти у навчанні
методист,
російської мови і
учитель
літератури
російської
мови і
літератури
Херсонського
навчальновиховного
комплексу
«Дошкільний
навчальний
закладзагальноосвітн
я школа І-ІІІ
ступенівгімназія» №56
Херсонської
міської ради
Інтерактивні
Мороз Т. С.,
методи навчання
учитель
як засіб
біології
формування
Херсонської
підприємливості
спеціалізованої
І-ІІІ ступенів
школи № 31 з
поглибленим
вивченням
історії,
правознавства
та англійської
мови
Херсонської
міської ради
Формування умінь Кравчук О.Ф.,
і навичок
учительсамостійної
методист,
роботи учнів
спеціаліст
засобами
вищої

Січень,
травень,
вересень,
грудень

4

Вересень,
жовтень

1

Протягом
року
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Учителі
російської
мови і
літератури

Учителі біології,
екології

Учителі
початкових
класів

НВК Левандов
№ 56 ська О.І.
м.Херсона

Академія Мазаєва К. В.

Академія Клюєва Т.М.,
Стребна О.В.

алгоритмізації
навчальних дій

категорії,
учитель
початкових
класів
Херсонської
гімназії №1
Херсонської
міської ради,
лауреат ІІІ
туру
всеукраїнськог
о конкурсу
«Учитель року
– 2010»

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 перспективного
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 – 241 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
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.
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У 2016 році вивчено і занесено до обласної картотеки ППД 29
перспективних досвідів (див. табл. 3), узагальнено і розповсюджено 26 (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
№
з/п

Тема досвіду

Автор досвіду

1.

Парк педагогічних
технологій як
альтернативна форма
навчання дорослих

Гмизіна Н.А., завідувач
методичного кабінету
Новокаховської міської
ради

2.

Літні мовні табори та
школи: організаційнометодичні засади в
умовах
загальноосвітнього
навчального закладу

Бабенко Наталія
Миколаївна, Деменська
Надія Миколаївна

3

Шкільний бібліотечноінформаційний центр –
сучасна модель
шкільної бібліотеки

Лихожен Тетяна
Володимирівна, зав.
бібліотеки

4 Психологічний
супровід становлення
та розвитку дітей в
умовах спеціального
інтернатного закладу
5 Соціальнопедагогічний супровід
обдарованої дитини в
закладі освіти
інтернатного типу
6 Розвиток
графомоторних
навичок у дітей із ЗНМ

Гришко О.В., психолог
вищої категорії

Сердюк Н.С.,
соціальний педагог

Загальноосвітній
навчальний заклад
(місто/район)
Методичний кабінет
Новокаховської
міської ради
заступник директора з
НВР, учитель
німецької і
англійської мови
Херсонської
спеціалізованої
школи І-ІІІ ст. № 57 з
поглибленим
вивченням іноземних
мов Херсонської
міської ради
Навчально-виховний
комплекс «Школа
гуманітарної праці»
Херсонської обласної
ради
Херсонський
спеціальний інтернат
Херсонської обласної
ради
Херсонський
обласний
ліцей Херсонської
обласної ради

Попова В.В., учительДНЗ ДС № 1
логопед вищої категорії компенсуючого типу
м. Н.Каховка

63

Форма
узагальнення
Брошура

Брошура,
електронний
носій

Брошура,
електнонний
носій
Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

9

10

7 Патріотичне виховання
учнів навчальних
закладів інтернатного
типу під час уроків та в
позаурочній діяльності

Решитіло С.В.,
практичний психолог

8 Формування в учнів
рефлексивного
ставлення до
навчальної діяльності

Бабак Надія
Володимирівна,
учитель-методист,
спеціаліст вищої
категорії, учитель
початкових класів
Мачнева О.М.,
спеціаліст вищої
категорії, учитель
початкових класів
Ляшенко О.В.,
вихователь-методист
Херсонського ясла садка № 41
Херсонської міської
ради

Робота над помилками
на уроках української
мови в початковій
школі
Формування почуття
патріотизму в дітей
дошкільного віку

11

Сучасні підходи до
методики раннього
навчання читання дітей
дошкільного віку

12

Формування
електронного контенту
вчителем математики
за проектом «1 учень –
1 комп’ютер»
Синергетичний підхід
до проектної діяльності
учнів на уроках
математики

13

Кобилянська Н.С.,
вихователь
Бериславського
дошкільного
навчального закладу
№3 комбінованого
типу, «виховательметодист»
Васьковська Н.В.,
спеціаліст вищої
категорії, учитель
математики
Неймет І.В., спеціаліст
вищої категорії,
старший учитель,
учитель математики

64

Комунальний заклад
«Львівський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня
школа-інтернат І
ступеня –
спеціалізована школаінтернат ІІ-ІІІ
ступенів»
Херсонської обласної
ради
Скадовська ЗОШ І-ІІІ
ступенів №3
Скадовської міської
ради

Методичні
рекомендації

Брошура

Херсонська гімназія
№3 Херсонської
міської ради

Брошура

Херсонський ясласадок
№ 41 Херсонської
міської ради

Брошура

Бериславський
дошкільний
навчальний заклад
№3 комбінованого
типу
Херсонської області

Брошура

Микільська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Білозерської
районної ради
Херсонської області
НВК «Гімназіяспеціалізована школа
І ступеня з
поглибленим
вивченням іноземних
мов» Генічеської
районної ради

Буклет,
електронний
носій
Брошура,
електронний
носій

Формування
компетентностей
учнів на уроках
фізики шляхом
використання
практичнозорієнтованих
завдань
Розвиток креативносинергетичного
мислення школярів
засобами декоративноужиткової творчості
Використання
технології
диференційованого
навчання хімії в
навчальних закладах
освіти сільської
місцевості
Формування економічних компетенцій учнів
у процесі вивчення
курсу «Фінансова
грамотність»

18

Формування ціннісних
ставлень при вивченні
шкільного
курсу
біології

Зелінка Л.М.,
спеціаліст вищої
категорії, учитель
біології

19

Упровадження
хмарних технологій у
навчально-виховний
процес

20

Інтерактивні засоби
навчання на уроках
інформатики

21

Управління навчальновиховним процесом у
сучасному
позашкільному закладі

Барабаш О.О.,
заступник директора з
експериментальної
роботи, учитель
інформатики і
математики
Романов О.М.,
спеціаліст першої
категорії, учитель
інформатики
Свинаренко І.П.,
директор

14

15

16

17

Олійник О.О.,
учитель-методист,
учитель фізики

Широкобалківська
ЗОШ Білозерського
району

Брошура,
електронний
носій

Сікоза А.А., учительметодист, спеціаліст
вищої категорії,
учитель трудового
навчання
Олійник Т.А.,
спеціаліст вищої
категорії, учитель хімії

Станіславська ЗОШ
І-ІІІ ступенів
ім. К.Й.Голобородька
Білозерської
районної ради
Брилівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Цюрупинської
райдержадміністрації
Херсонської області

Збірник,
електронний
носій

Гнесюк І. С., спеціаліст
вищої категорії,
учитель економіки

Херсонський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня
школа
ІІ ступеня – ліцей
журналістики,
економіки та
правознавства»
Херсонської міської
ради
Великолепетиська
ЗОШ № 1
Великолепетиської
районної ради
Херсонської області
Хлібодарівська
загальноосвітня
школа І - ІІІ ступенів
Чаплинської районної
ради Херсонської
області
Великоолександрівсь
ка загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Херсонської області
Центр позашкільної
роботи Херсонської
міської ради

Брошура,
електронний
носій

65

Брошура,
електронний
носій

Брошура,
електронний
носій
Інтерактивна
брошура

Брошура

Брошура,
електронний
носій

22

Організація науководослідної діяльності
старшокласників на
уроках художньої
культури

23

Фізична та технічна
підготовка учнів 5-9
класів на уроках
фізичної культури
засобами колового
тренування

24

Сучасні технології
навчання як засіб
формування творчої
особистості учня

25

Формування
предметних
компетенцій учнів на
уроках української
мови і літератури
медіа-засобами

26

Розвиток творчого
потенціалу учнів
засобами ІКТ на
уроках французької
мови

Ластовецька Т. В.,
спеціаліст вищої
категорії, учительметодист, учитель
художньої культури,
образотворчого
мистецтва, керівник
авторської творчої
майстерні
Мороз В.Ф., учитель
фізичної культури

Істоміна С.М., учитель
вищої категорії,
учитель-методист,
учитель російської мови
й зарубіжної літератури
Мовчан Л.Д., спеціаліст
вищої категорії, учитель
української мови і
літератури

Токарев В.А., спеціаліст
вищої категорії, учитель
французької мови

66

Цюрупинська
спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів
№ 2 з поглибленим
вивченням іноземних
мов Цюрупинської
районної ради
Херсонської області

Брошура,
електронний
носій

Херсонська
спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 30 з
поглибленим
вивченням предметів
природничоматематичного циклу
та англійської мови
Херсонської міської
ради, переможець
Всеукраїнського
конкурсу на кращий
інноваційний урок
фізичної культури й
урок фізичної
культури з
елементами футболу
Новокаховська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
№ 10 Новокаховської
міської ради
Херсонська
спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 30 з
поглибленим
вивченням предметів
природничоматематичного циклу
та англійської мови
Херсонської міської
ради
Херсонська
спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №12 з
поглибленим
вивченням
французької мови
Херсонської міської
ради

Брошура,
електронний
носій

Брошура

Брошура,
електронний
носій

Брошура,
електронний
носій

27

28

29

Лексико-граматична
компетентність учнів в
усному і писемному
мовленні з основ
безпеки життєдіяльності «Навички
безпеки
життєдіяльності»
Літні мовні табори та
школи: організаційнометодичні засади в
умовах
загальноосвітнього
навчального закладу

Скабеліна Т.М.,
спеціаліст вищої
категорії, учитель
англійської мови

Комунальна установа
«Навчально-виховний
комплекс «Школа
гуманітарної праці»
Херсонської обласної
ради

Навчальнометодичний
посібник,
електронний
носій

Бабенко Н.М.,
Деменська Н.М.,
учителі іноземних мов
СЗОШ
№ 57

Брошура,
електронний
носій

Розвиток творчого
мислення учнів на
уроках історії та
правознавства через
інтелектуальнорефлексійний та
особистісно
орієнтований аспекти

Акиф’єва І.В.,
спеціаліст вищої
категорії, учительметодист, учитель
історії і правознавства

Херсонська
спеціалізована школа
І-ІІІ ст. № 57 з
поглибленим
вивченням іноземних
мов Херсонської
міської ради
Херсонська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
№ 45 Херсонської
міської ради

Електронний
ресурс

Таблиця 4
УПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
№
з/п

Тема досвіду

1.

Управлінський аспект
організації допрофільної
і профільної освіти у
загальноосвітньому
навчальному закладі
Організаційнопедагогічні засади
формування освітнього
округу в сільській
місцевості

2.

3.

4

5

Шкільна бібліотека –
інформаційнокультурнопросвітницький центр
навчального закладу
Організація
логопедичної допомоги
дітям дошкільного віку
Психологічний супровід

Автор досвіду

Місто/район

Форма
впровадження
Курси,
семінари

Сазонова Л.Г., методист
методичного кабінету
Новокаховської міської ради

м. Н.Каховка

Мельник Т.В., директор
Дудчанського загальноосвітнього об’єднання
«Дитячий садок - школа І-ІІІ
ступенів - позашкільний
заклад» Нововоронцовського
району Херсонської області
Єжова Т.М., зав. бібліотеки
Херсонського академічного
ліцею ім. О.В.Мішукова
Херсонської обласної ради

Нововоронцовський район

Курси,
семінари

м. Херсон

Курси,
семінари

Гетіна Г.М., учитель-логопед
вищої категорії

Генічеський
район

Курси,
семінари

Петрова О.В., психолог

м .Гола
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Курси,

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

становлення та розвитку Генічеської санаторної ЗОШдітей в умовах
інтернату
навчального закладу

Пристань
Голопристанський район

семінари

Робота соціального
педагога з сім’ями дітей
з функціональними
обмеженнями
Ефективні способи
формування
орфографічної
пильності в молодших
школярів
Моральність як
основний компонент
розвитку особистості
молодшого школяра
Розвивальні ігри як
засіб інтелектуального
розвитку дошкільників
Формування духовноморальних якостей
дошкільників засобами
краєзнавчої роботи
Формування навичок
самостійної навчальної
діяльності учнів 5-6
класів під час виконання
практичних робіт з
математики
Активізація
пізнавальної діяльності
учнів під час вивчення
геометричного
матеріалу в 5-9 класах

Безродня С.П., соціальний
педагог Станіславської ЗОШ
Білозерської районної ради

Високопільська
гімназія

Курси,
семінари

Плечій Н.В., старший учитель,
спеціаліст вищої категорії,
учитель початкових класів

м. Нова
Каховка

Курси,
семінари

Добрянська С.А., учительметодист, спеціаліст вищої
категорії, учитель початкових
класів
Тернавська Н.С., вихователь
ДНЗ
№ 17 Генічеської міської ради
Гузь Т.В., вихователь ДНЗ №
24 санаторного типу
Херсонської міської ради

м. Херсон

Курси,
семінари

Великолепе
тиський район

Курси,
семінари

Великоолексан
дрівський
район

Курси,
семінари

Тіток О.О., спеціаліст вищої
категорії, старший учитель,
учитель математики

Бериславська
загальноосвітня
школа І-ІІ
ступенів № 4
Бериславської
районної ради
Станіславська
загальноосвітня
школа І-ІІІ
ступенів імені
К.Й.Голобородь
ка Білозерської
районної ради
Гаврилівська
ЗОШ
Нововоронцов
ського району

Курси,
семінари

Стрижова Т.В., учительметодист, спеціаліст вищої
категорії, учитель
обслуговуючої праці

ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 10
м. Нова
Каховка

Курси,
семінари,
майстеркласи

Гайдучик Н. А., учитель хімії

Гімназія
Брошура,
Новокаховської електронний
міської ради
носій

Техніко-технологічне
наповнення
мотиваційного
компоненту
навчального процесу з
фізики
Реалізація проектнотехнологічної діяльності
на уроках трудового
навчання в основній
школі
Розвиток
особистості
засобами
інформаційних

Квадріціус Л.В., спеціаліст
вищої категорії, старший
учитель, учитель математики

Базиляк В.Л., учитель
методист, учитель фізики
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Курси,
семінари

Курси,
семінари

16

17

18

19

20

21

22

технологій на уроках
хімії в 10-11 класах
Використання
Солодовнік А. Д., спеціаліст
прогресивних
вищої категорії, учитель
педагогічних технологій географії та економіки
на уроках географії

м. Херсон
Білозерський,
Голопристан
ський,
Скадовський
райони
Формування і розвиток Матвєєнко Л.О., спеціаліст м. Берислав,
практичних умінь учнів вищої
категорії,
учитель Бериславська
базової школи на уроках біології
ЗОШ І-ІІІ
біології
ступенів №3
Розвиток критичного
Ігнатенко А.Є., спеціаліст
Херсонська
мислення учнів
першої категорії, учитель
спеціалізована
початкової школи на
інформатики
школа І-ІІІ
уроках інформатики
ступенів № 27 з
поглибленим
вивченням
інформатики й
іноземних мов
Застосування новітніх
Бондар Л.Д., директор
Центр науковотехнологій у
технічної
позашкільному закладі
творчості
учнівської
молоді
м. Херсона
Компетентнісно
Бурлака Ю. Ю., спеціаліст
Спеціалізована
орієнтоване навчання
вищої категорії, учитель
школа I-III
музичного мистецтва в
музичного мистецтва
ступенів № 30 з
поліхудожньому
поглибленим
просторі
вивченням
предметів
природничоматематичного
циклу та
англійської
мови
Херсонської
міської ради
Організація Центру
Носач С.В., спеціаліст вищої
Бериславська
допризовної підготовки категорії, учитель захисту
ЗОШ І-ІІІ
учнівської молоді на
Вітчизни
ступенів №1
базі загальноосвітньої
Бериславської
школи
районної ради
Формування
Толубець Галина Олегівна,
НВК «Гімназія
мовленнєвих умінь і
вчитель вищої категорії,
– спеціальна
навичок школярів на
учитель -методист, учитель
школа
уроках російської мови
російської мови і зарубіжної
І ступеня з
літератури
поглибленим
вивченням
іноземних мов»
Генічеської
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Курси,
семінари,
майстеркласи
Курси,
семінари,
майстеркласи
Курси,
семінари

Курси,
семінари

Курси,
семінари

Курси,
семінари,
майстеркласи
Курси,
семінари

23

Система роботи з
обдарованими дітьми в
процесі вивчення історії

Бондаренко Т.А., спеціаліст
вищої категорії, учительметодист, учитель історії і
правознавства Херсонської
спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів №24 з поглибленим
вивченням математики, фізики
та англійської мови
Херсонської міської ради

24

Креативні форми
роботи на уроках
німецької мови

Чечуй Е.П., спеціаліст вищої
категорії, викладач німецької
мови Херсонського
академічного ліцею імені
О.В.Мішукова при ХДУ
Херсонської міської ради

25

Автоматизація
вживання лексичних
одиниць в усному і
писемному мовленні

Бистренко Т. В., спеціаліст
вищої категорії, учитель
французької мови СЗОШ № 12
з поглибленим вивченням
французької мови м. Херсона

26

Розвиток
комунікативної
компетентності учнів
засобами ІКТ

Бабчук С.М., учитель вищої
категорії, учитель-методист,
учитель української мови і
літератури Комишанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №26 Херсонської
міської ради

рапйонної ради
Херсонська
спеціалізована
школа І-ІІІ
ступенів № 24 з
поглибленим
вивченням
математики,
фізики та
англійської
мови
Херсонської
міської ради
Херсонський
академічний
ліцей імені
О.В.Мішукова
при ХДУ
Херсонської
міської ради
Херсонська
спеціалізована
школа І-ІІІ
ступенів № 12 з
поглибленим
вивченням
французької
мови
Херсонської
міської ради
м. Херсон,
Олешківський,
Білозерський
райони

Брошура,
електронний
носій

Брошура,
електронний
носій

Курси,
семінари

Курси,
семінари

Обласні творчі групи
Протягом 2016 року обласна творча група вчителів інформатики
займалась дослідженням питання: «Інтерактивні навчальні матеріали та
методика їх використання в загальноосвітньому навчальному закладі», метою
якого стало освоєння та використання педагогами програмних засобів, що
спрямовані на створення інтерактивних додатків до уроку; створення методики
використання інтерактивних засобів навчання, як альтернативи використанню
презентацій. Творчою групою було відібране ефективне програмне
забезпечення для реалізації поставлених задач. Так у лютому на першому
онлайн засіданні із запропонованих програмних засобів для вивчення було
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відібрано три ефективних: Photo 3D album, 3D PageFlip Professional та додаток
до Excel – інтерактивні карти. Узагальнено матеріали роботи творчої групи.
Суттєву допомогу у проведенні конкурсів, семінарів, конференцій
надавала творча група науково-методичної лабораторії виховання, яка в 2016 р.
працювала над темою: «Організація колективно-творчих справ з національнопатріотичного виховання». Підсумком роботи творчої групи стали видані
рекомендації «Організація колективно-творчих справ з національнопатріотичного виховання».
На базі науково-методичної лабораторії дисциплін художньо-естетичного
циклу працювала обласна творча група члени якої виступали з лекціями на
курсах, семінарах, демонструючи власний досвід, проводили майстер-класи.
Результатом їх роботи стала публікація відповідних методичних рекомендацій з
теми: «Уроки музичного мистецтва. 6 клас».
Протягом 2016 року була організована робота обласної творчої групи
вчителів фізичної культури з теми: «Організація спортивних класів з
веслування на байдарках і каное у загальноосвітній школі». До складу творчої
групи увійшли педагогічні працівники Херсонської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 34.
Наслідком їх роботи стала публікація відповідних методичних рекомендацій
для усіх зацікавлених осіб.
На базі лабораторії корекційної педагогіки і психології працювали
обласні творчі групи вихователів інтернатних закладів з теми: «Організація
самопідготовки в закладах інтернатного типу» і вчителів-дефектологів та
вчителів-логопедів з теми: «Технології інклюзивного навчання». Відбулися
планові засідання творчої групи, під час яких розглядалися поточні питання
роботи. Результатом роботи стали методичні рекомендації «Технології
інклюзивного навчання». При лабораторії практичної психології та соціальної
роботи працювала група працівників психологічної служби з теми «Комплексна
психосоціальна підтримка дітей. підлітків, сімей, що постраждали внаслідок
військового конфлікту в Україні в діяльності працівників психологічної
служби».
Обласна творча група вчителів географії працювала над темою
«Учнівські дослідження у курсі «Географія України: природа, населення». У
видавництві «Основа» надруковано навчальний посібник «Учнівські
дослідження в курсі географії 8 класу» (2016. – 112 с.) за матеріалами роботи
творчої групи (автор-укладач Філончук З.В.).
У 2016 р. розпочала
роботу
обласна творча група за темою
«Забезпечення науково-методичного супроводу профільного навчання» в
складі: доцент кафедри психології, менеджменту освіти й інноваційної
діяльності В.Ф.Петров, завідувач
лабораторії управління навчальними
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закладами Т. О. Кузьміч, методист лабораторії управління навчальними
закладами О.Д. Лозович, заступник завідувача ММК м.Херсона Т.Г.Волкова,
завідувач РМК м. Олешки О.В.Павлова, завідувач РМК Білозерського району
Г.О.Задніпряний. Учасниками творчої групи вивчено регіональний досвід
щодо науково-методичного супроводу профільного навчання та варіативні
можливості профільного навчання; матеріали роботи узагальнено у вигляді
брошури.
Працівниками відділу дошкільної та початкової освіти здійснювалася
робота в обласних творчих групах із проблематики: «Розробка конспектів
уроків з навчального предмета «Природознавство», «Основи здоров’я» для 4
класу», «Інтерактивні форми роботи з педагогічними працівниками в
дошкільному навчальному закладі» та «Сенсорне виховання дітей раннього
віку». Результатом роботи є видання методичних рекомендацій, практичного
матеріалу з конспектів занять в дошкільних навчальних закладах, розробки
уроків початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів.
У 2016 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
№
з/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Зміст роботи
Забезпечення науковометодичного супроводу
профільного навчання
«STEM – освіта»
Підтримка сімейного читання в
епоху цифрових технологій
«Учитель року – 2017»
Організація та проведення
колективних творчих справ у
загальноосвітньому
навчальному закладі
Уроки музичного мистецтва 7
клас (з досвіду роботи вчителів
музичного мистецтва
Херсонської області)
Планування роботи шкільного
методичного об’єднання

Учасники

Форма узагальнення

Методисти Р(М)МК

Збірник практичних
матеріалів

Керівники
експериментальних
навчальних закладів
Шкільні бібліотекарі

Методичні рекомендації

Методисти академії
Заступники директорів з ВР,
педагоги-організатори,
класні керівники

Умови проведення
Методичні рекомендації

Учителі музичного
мистецтва

Методичні рекомендації

Учителі фізичної культури

Методичні рекомендації
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Методичні рекомендації

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

вчителів фізичної культури
Комплексна психосоціальна
підтримка дітей, підлітків та
сімей, що постраждали
внаслідок військового
конфлікту в Україні, у
діяльності працівників
психологічної служби
Організація самопідготовки в
закладах інтернатного типу
Технології інклюзивного
навчання
Розробки конспектів уроків з
навчального предмета
«Природознавство» для 4 класу
Розробки конспектів уроків з
навчального предмета «Основи
здоров’я» для 4 класу
Інтерактивні форми роботи з
педагогічними працівниками в
дошкільному навчальному
закладі
Сенсорне виховання дітей
раннього віку
Конспекти уроків української
мови у 8 класі за новою
програмою
Нові імена в шкільній
програмі зарубіжної літератури
(8 клас)
Гендерні аспекти викладання
предметів освітньої галузі
«Суспільствознавство»
Проектна робота учнів на
уроках французької мови
(5 – 9 класи)
Робота над посібником
«Використання інноваційних
технологій на уроках німецької
мови як другої іноземної»
Робота над посібником
«Використання сучасних
технологій навчання іноземної
мови учнів загальноосвітньої
школи"
Створення уроків геометрії для
8 класу з підприємницьким
тлом
Формування системних знань
на уроках алгебри 8 класу як

Практичні психологи

Методичні рекомендації

Вихователі інтернатних
закладів
Педагоги інклюзивних шкіл

Методичні рекомендації

Учителі початкових класів

Збірник практичних
матеріалів

Учителі початкових класів

Збірник практичних
матеріалів

Вихователі-методисти ДНЗ

Збірник практичних
матеріалів

Вихователі ДНЗ

Збірник практичних
матеріалів
Методичний посібник

Марецька Л.П.,
Чаловська М.В.,
Данилова О.П.
Учителі зарубіжної
літератури

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації

Учителі історії,
правознавства,
громадянської освіти, етики,
курсу «Людина і світ»
Учителі французької мови

Методичні рекомендації

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

Методичний посібник

Гора Т.В., Бойко Т.М.

Методичний посібник

Учителі математики

Методичні рекомендації

Учителі математики

Методичні рекомендації
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Методичні рекомендації

23.

елемент освіти сталого
розвитку
Мисленнєві моделі у
навчальному процесі фізики

Учителі фізики

Методичні
рекомендації
Збірник методичних
матеріалів та планконспектів для вчителів
трудового навчання
Методичні рекомендації

24.

Використання інноваційних
інтерактивних технологій у
трудовій підготовці школярів

Учителі трудового навчання

25.

Формування екологічних
компетенцій учнів засобами
сучасних педагогічних
технологій
Упровадження технології
диференційованого навчання
хімії в старшій школі

Учителі біології, екології

Учнівські дослідження у курсі
«Географія України: природа,
населення»
Інтерактивні навчальні
матеріали та методика їх
використання в
загальноосвітньому
навчальному закладі

Учителі географії

Брошура, електронний
носій (навчальнометодичне забезпечення
уроку хімії)
Методичні рекомендації

Методисти РМК, керівники
МО, учителі інформатики

Інтерактивні
методичні рекомендації

26.

27.

28.

Творча група учителівпрактиків

Авторські творчі майстерні
У 2016 році в академії працювало 5 творчих майстерень:
1. Для керівників ЗНЗ з теми: «Розвиток креативних здібностей сучасного
менеджера». Керівник майстерні Назаренко Л.М., кандидат педагогічних
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.
2. 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.
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3. Для вчителів художньо-естетичного циклу з теми: «Використання художньопедагогічних 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.
4. Для керівників навчальних закладів з теми «Створення освітнього простору
для розкриття творчого потенціалу учнів і педагогів». Керівник - Носенко
Анатолій Володимирович, директор Семенівського навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-позашкільний навчальний
заклад» Каховської районної ради Херсонської області.
Завдання: Поширювати актуальні педагогічні ідеї особистісно зорієнтованої
моделі навчання.
Використання широкого спектру стратегій навчання, інноваційних
методичних ідей.
5. Для педагогічних працівників дошкільних закладів та вчителів початкових
класів з теми «Формування та розвиток пізнавальної
активності
дошкільників і молодших школярів для вихователів ДНЗ, учителів
початкових класів, батьків». Керівник - Галка Наталія Михайлівна,
учитель-методист, спеціаліст вищої категорії, учитель початкових класів
Генічеської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Генічеської районної ради Херсонської
області.
Завдання: Поширювати актуальні педагогічні ідеї всебічного розвитку
дитини, формування та розвиток її пізнавальної активності. Розвивати у
педагогів здібності до пошуку шляхів вирішення методичних проблем та
розв’язання педагогічних ситуацій.Здійснювати інформаційно-методичний
супровід роботи педагогів з теми «Формування та розвиток пізнавальної
активності дошкільників і молодших школярів», застосовуючи широкий
спектр стратегій навчання, інноваційних методичних ідей
У січні керівником авторської творчої майстерні Н.М.Галкою було
проведено групові, індивідуальні консультації з педагогічними працівниками,
долученими до цієї діяльності, за такими темами: «Формування пізнавальної
активності дітей», «Створення розвивального освітнього середовища учнів
початкової школи» тощо. У лютому в групах було обговорено питання
організації навчально-виховного процесу, побудованого на засадах самостійної,
ініціативної діяльності дитини, спрямованої на пізнання навколишньої
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дійсності (як прояву допитливості) й зумовленою необхідністю розв’язувати
завдання, що постають перед нею у конкретних життєвих ситуаціях. У березні в
рамках круглого столу, що проходив на базі Генічеського ясла-садка №3
«Казка» комбінованого типу Генічеської міської ради, вихователі, методисти
дошкільних навчальних закладів обговорили питання «Виховання гармонійної,
всебічно розвиненої творчої особистості зі сформованою пізнавальною
активністю». У квітні для вихователів, методистів, завідувача ДНЗ «Казка»,
учителів початкових класів, заступника директора з НВР Генічеської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1 Генічеської районної ради було проведено тренінг
«Індивідуальний і диференційований підходи до навчання та виховання
дошкільників і молодших школярів». Для ознайомлення педагогічних
працівників району з роботою авторської творчої майстерні в травні був
проведений навчально-практичний семінар (он-лайн) з теми «Упровадження
ефективних методик і форм роботи в навчально-виховний процес ДНЗ, ЗНЗ»,
де були представлені різноманітні методики і форми навчання і виховання з
метою підвищення рівня пізнавальної активності та самостійності дитини
дошкільного віку, зокрема: ігрова вправа «Художник», спостереження-гра
«Знайди спільне», ігри «Смислові ряди», «Що я загадав?», «Залишаємо
незвичайні сліди», «Чарівне перетворення», «Залиш свій слід», «Кола на піску»;
«Долоньки вітаються з водою», «Веселі кораблики», заняття «Подорож у
майбутнє», словесні логічні завдання «Перша квіточка», «Їжачок», «Що
трапилося?», «По гриби», «Кроленята», «Цікава рослина», досліди «Вода»,
«Повітря» тощо. Протягом вересня-грудня проводилися групові, індивідуальні
консультації з вихователями ДНЗ, педагогами школи з питань зорієнтованості
освітньо-виховного процесу на забезпечення якісних вікових утворень
пізнавальної сфери дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.
5.2. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами
У рамках реалізації освітніх програм підвищення кваліфікації керівних
кадрів протягом 2016 р. підвищили свою кваліфікацію: директори ЗНЗ - 64
особи, заступники директорів з навчально-виховної роботи ЗНЗ – 117 особи та
82 керівника дошкільних навчальних закладів.
09 квітня 2016 на базі ДНЗ №9 Херсонської міської ради проводилося
засідання Херсонської обласної творчої групи з питань обговорення,
узагальнення практичних матеріалів до програми «Херсонський віночок»
спеціального курсу виховної спрямованості «Культура добросусідства» з
дітьми дошкільного віку за проектом «Сприяння розвитку міжкультурної
освіти в Україні». 3 – 4 листопада поточного року в місті Ужгород на
конференції культури добросусідства було представлено вихователем76

методистом (Швороб Таїсія Василівна) практичні напрацювання ДНЗ № 6
«Теремок» м. Скадовськ Херсонської області.
З метою проведення майстер-класів на курси підвищення кваліфікації
керівників шкіл запрошувались директори Херсонських ЗОШ №15 (Л. Л.
Стратійчук), № 39 (О.М.Маренчук), №56 (С.В.Микитюк), №4 (С.И.Місюченко)
та ФТЛ М.І.Бабенко, заступники директорів з навчально-виховної роботи
Херсонської ЗОШ№24 – І.А.Бондаренко та ФТЛ – В.І.Білий.
На лекції для керівників шкіл запрошувались члени кафедри теорії і
методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін,
які розкривали особливості викладання предметів у нових освітніх умовах.
Викладачі
Миколаївського
національного
університету
імені
В.О.Сухомлинського спілкувалися з директорами та заступниками директорів
з навчально-виховної роботи в режимі он-лайн на проблемні управлінські
теми. Слухачі курсів відвідували у рамках профорієнтаційної співпраці
економіко-правовий коледж, факультет дизайну Херсонського національнотехнічного університету; мали можливість завітати до Херсонської обласної
бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки.
На заняттях розглядались актуальні проблеми сучасної управлінської
практики в умовах реалізації проекту «Нова українська школа», вивчався
досвід представника школи перспективного педагогічного досвіду – завідувача
методичного кабінету Новокаховської міської ради Гмизіної Н.А. з теми «Парк
педагогічних технологій як альтернативна форма навчання дорослих» та
упроваджувався перспективний педагогічний досвід методиста методичного
кабінету Новокаховської міської ради Сазонової Л.Г. з теми «Управлінський
аспект організації допрофільної і профільної освіти у загальноосвітньому
навчальному закладі».
27.04.2016 року
проведено обласний
семінар для керівників
експериментальних закладів «Інноваційна діяльність у системі навчання,
виховання й управління». Тематика семінару була присвячена STEM – освіті.
До участі у семінарі в режимі вебінару приєднався відділ STEM – освіти
Державної наукової установі «Інститут модернізації змісту освіти». Начальник
відділу STEM – освіти Державної наукової установі «Інститут модернізації
змісту освіти» Патрикеєва Олена Олександрівна розкрила тему «STEM- освіта світ інноваційних можливостей». Старший науковий співробітник відділу
STEM- освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту
освіти» Гончарова Наталія Олександрівна розкрила тему «STEM – освіта –
запит сьогодення». У рамках семінару було проведено майстер-клас
заступником директора з НВР, вчителем англійської мови Херсонської
спеціалізованої школи № 57 з поглибленим вивченням іноземних мов
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Херсонської міської ради Бабенко Н.М. з теми «Впровадження напрямків
STEM – освіти у методику вивчення іноземних мов, як спосіб формування
стратегічного підходу до вибору майбутньої професії».
7.12.2016 року проведено обласний
семінар для керівників
експериментальних закладів «Інноваційна діяльність у системі навчання,
виховання й управління». Семінар був присвячений звітам експериментальних
закладів. В рамках семінару було проведено тренінг з питань подолання
труднощів у роботі та заслухано звіти:
Херсонської гімназії № 1 Херсонської міської ради з теми «Хмарні
сервіси в освіті» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України».;
Херсонської загальноосвітньої школи І ст. № 25 Херсонської міської ради
з теми «Формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя і учня
початкової школи»;
Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Олешківської районної
ради з теми «Соціально-педагогічні засади розбудови моделі навчального
закладу: «Школа – соціокультурний центр громади»;
Новокаховської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 3 Новокаховської
міської ради з теми «Управління процесом формування духовного здоров’я
учасників навчально-виховного процесу засобами медіаосвіти».
У першому півріччі 2016 року розпочала роботу обласна творча група з
теми «Забезпечення науково-методичного супроводу профільного навчання» в
складі: доцент кафедри психології, менеджменту освіти й інноваційної
діяльності В.Ф.Петров, завідувач лабораторії управління навчальними
закладами Т.О.Кузьміч, методист
лабораторії управління навчальними
закладами О.Д. Лозович, заступник завідувача ММК м.Херсона Т.Г.Волкова,
завідувач РМК м. Олешки О.В.Павлова, завідувач РМК Білозерського району
Г.О.Задніпряний.
Учасниками творчої групи вивчено регіональний досвід щодо науковометодичного супроводу профільного навчання та варіативні можливості
профільного навчання; матеріали роботи узагальнено у вигляді брошури.
Авторська творча майстерня представлена досвідом роботи директора
Семенівського НВК Каховського району А.В.Носенко з теми «Створення
освітнього простору для розкриття творчого потенціалу учнів і педагогів» у
брошурі «Педагогічні традиції й інновації Семенівського НВК».
У рамках розширення міжнародних звязків було організовано поїздку
науково-педагогічних працівників Херсонщини (за участю керівників
загальноосвітніх навчальних закладів) до м. Мінська (Республіка Білорусь)
(квітень) та м. Риги (Латвія) (грудень) для участі у Міжнародній педагогічній
раді «Освіта без кордонів»; у заході взяли участь педагоги України,
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Республіки Білорусь, Латвії.
Результатом зустрічей стало підписання
договорів про співпрацю. Так, у жовтні під час проведення обласного науковометодичного
семінару
«Сучасне технологічне та науково-методичне
забезпечення профільної освіти» було організовано он-лайн спілкування з
науково-педагогічними працівниками Державного закладу освіти «Мінський
міський інститут розвитку освіти»: А.С.Сєчко, начальником управління
координації методичної роботи ( «Сучасні підходи до організації методичної
роботи з педагогічними кадрами в умовах профільного навчання та
допрофільної підготовки») та
А.Й.Сєргєєвою, методистом
управління
координації методичної роботи («Системний підхід до організації методичного
супроводу профільного навчання у Партизанському районі м. Мінська»).
Підготовлено видавничу продукцію:
1. Педагогічний вплив на розвиток особистості в системі координат
соціалізуючого освітнього простору / укладачі: Л.М.Назаренко,
Н.А.Харченко – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2016 – 62 с.
2. Кузьміч Т.О., Гмизіна Н.А. Парк педагогічних технологій як альтернативна
форма навчання дорослих / Науково-методичний журнал «Завучу усе для
роботи», №9-10, С.20-33.
3. Традиції та інновації Семенівського НВК (з досвіду роботи) / укладачі:
Т.О.Кузьміч, О.Д. Лозович, Т.М.Хижинська – Херсон: КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2016 – 42с.
4. Забезпечення науково-методичного супроводу профільного навчання (збірка
практичних матеріалів) / укладачі: Т.О.Кузьміч, О.Д. Лозович – Херсон:
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016 – 24с.
5. Кузьміч Т.О., Мельник Т.М. Теоретико-методологічні основи розвитку освіти
та управління навчальними закладами // Теоретико-методологічні основи
розвитку освіти та управління навчальнитми закладами: матеріали ІІ
Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-методичної конференції (18
листопада 2016 року, м.Херсон): в 2 ч. / за ред. Кузьменка В.В., Слюсаренко
Н.В. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016 – Ч.ІІ
– С.199-206.
6. Лозович О.Д., Оржаховська Л.С. Проблеми соціалізації учнів з вадами
розумового розвитку // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та
управління навчальнитми закладами: матеріали ІІ Всеукраїнської (з
міжнародною участю) науково-методичної конференції (18 листопада 2016
року, м.Херсон): в 2 ч. / за ред. Кузьменка В.В., Слюсаренко Н.В. – Херсон:
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016 – Ч.ІІ – С.213-219.
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На постійно діючому науково-методичному семінарі «Інформаційноосвітній простір та забезпечення його ефективного функціонування в
дошкільній і початковій освіті» (у онлайн режимі) (березень 2015р.) було
презентовано комплексну освітню програму для дошкільних навчальних
закладів «Світ дитинства». З метою
забезпечення якісного навчальновиховного процесу та для практичного користування в дошкільних навчальних
закладах розглянуті методичні посібники: «Моніторинг досягнень дітей
дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» за заг. ред.
Т.В. Киричук, О.М. Кулик, Н.М. Шаповал; «Методика ознайомлення дітей з
довкіллям у дошкільному навчальному закладі» авт. А. Богуш, Н. Гавриш.
29 червня – 1 липня та 30 листопада – 2 грудня проведено семінаритренінги з підготовки тренерів для керівників та учителів шкіл в рамках
швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей
в Україні – DOCCU».
5.3. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової
майстерності педагогічних працівників
На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 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 24.09.2015 р. № 969 «Про проведення
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» та наказу управління
освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації від 02.11.2015 р.
№ 344 «Про проведення І –ІІ турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2016» з 16.12.15 по 12.02.2016 був проведений ІІ тур Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року-2016» в таких номінаціях:
«Англійська мова», «Захист
Вітчизни», «Історія», «Математика».
Для участі у першому етапі ІІ туру Всеукраїнському конкурсу надійшло
43 заявка вчителів області: «Англійська мова» – 16, «Захист Вітчизни» – 7,
«Історія» – 8, «Математика» –12.
Після оцінювання блогу, виконання письмової, проведення майстеркласу до ІІ етапу пройшли 26 учасників, які проводили уроки, виконали творчу
роботу (освітній проект). У суперфіналі брали участь 20 конкурсантів з
чотирьох номінацій.
За підсумками двох етапів конкурсу фахові журі визначили переможців і
лауреатів у кожній номінації:
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1. Переможці конкурсу «Учитель року-2016»:
- Єрохіна

Оксана - учитель Херсонської гімназії № 3 Херсонської
Вікторівна
міської ради, номінація «Англійська мова»;

- Дацюк

Михайло - учитель Хрестівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
Іванович
ст. І-ІІІ ст. Чаплинської районної ради, номінація
«Захист Вітчизни»;

- Гнатюк

Анатоліївна

Тетяна - учитель Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.
№ 30 з поглибленим вивченням предметів
природничо-математичного циклу та англійської
мови Херсонської міської ради, номінація «Історія»;

- Ольховська Наталя - учитель Генічеської загальноосвітньої школи І-ІІІ
Владиківна

ст.. І-ІІІ ст. № 3 Генічеської районної ради, номінація
«Матемитика».

2. Лауреати конкурсу «Учитель року-2016» у номінаціях:
«Англійська мова»
- Бачинська Ірина Анатоліївна
- учитель Приморської
- Тихомирова Тетяна Сергіївна

-

- Гудим Ольга Анатоліївна

-

- Климентенко Катерина

-

«Захист Вітчизни»
- Соловйов Ігор Володимирович

-

- Горун Олександр Олександрович

-

- Лисенко Сергій Олександрович

-

- Волошин Юрій Якович

-

Олександрівна
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загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Скадовської районої ради;
учитель Новокаховської гімназії
Новокаховської міської ради;
учитель Бериславської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 5
Бериславської районної ради;
учитель Сергіївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Каховської районної ради;

учител Великоолександрівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1
Великоолександрівської районної
ради;
учитель Михайлівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Скадовської районої ради;
учитель Херсонської
багатопрофільної гімназії № 20
Херсонської міської ради;
учитель Червонопартизанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Нижньосірогозької районної ради;

«Історія»
- Давидова Людмила Олександрівна

-

- Костюкова Анна Миколаївна

-

- Балан Анатолій Вікторович

-

- Арнаут Тетяна Миколаївна

-

«Математика»
- Рєус Наталя Вікторівна

-

- Доброгаєва Наталія Георгіївна

-

- Шпак Світлана Миколаївна

-

- Васьковська Наталія Валеріївна

-

учитель Скадовського навчальновиховного комплексу «Академічна
гімназії» Скадовської міської ради;
учитель Магдалинівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Чаплинської районної ради;
учитель Новотроїцького навчальновиховного комплексу
«Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
– гімназія» Новотроїцької районної
ради;
учитель Голопристанського
навчально-виховного комплексу
«Гімназія – спеціалізована школа
І ст.» Голопристанської міської
ради;
учитель Херсонської гімназії № 1
Херсонської міської ради;
учитель Великоолександрівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2
Великоолександрівської районної
ради;
учитель Новотроїцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1
Новотроїцької районної ради;
учитель Микільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Білозерської районної ради;

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня
2016 № 666 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017»,
наказу управління освіти, науки і молоді Херсонської обласної державної
адміністрації від 15.11.2016р. № 337 "Про проведення І-ІІ турів всеукраїнського
конкурсу «Учитель року-2017» розпочався всеукраїнський конкурс «Учитель
року-2017» за номінаціями: «Біологія», «Інформатика», «Музичне мистецтво»,
«Початкова освіта».
І (районний, міський) тур конкурсу пройшов у листопаді – грудні
2016р., в якому взяли участь 205 учасників.
19-20 грудня 2016 року стартував І (відбірковий) етап II (обласного)
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017» на який надійшло 46
заявок від освітян Херсонщини.
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У 2016 році був проведений Всеукраїнський конкурс майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело
творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2016 року» відповідно до
Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»,
затвердженого 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 – 2016 р.» від 19.10.2012 р. № 1123.
У конкурсі брали участь керівники гуртків екологічного профілю та
гуртків юних біологів (напрям біологія, екологія); керівник гуртка декоративноужиткового мистецтва. 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.
За результатами IIІ етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних закладів «Джерело творчості» у
номінації «Керівник гуртка» переможцями стали:
Мудрак Тетяна Олександрівна – керівник гуртка юних біологів КЗЦЕНТ
ум ХОР Херсонської обласної ради;
Валікова Олександра Віталіївна – керівник гуртка екологічного профілю
КЗЦЕНТ ум ХОР Херсонської обласної ради;
5.4. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми
Відповідно до наказу управління освіти і науки обласної державної
адміністрації від 04 січня 2016року № 1 «Про проведення ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016 році» упродовж січня – лютого
2016року 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
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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, НВК № 15, Херсонського фізико-технічного ліцею при ХНТУ та ДНУ
Херсонської міської 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 напрямів
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 23 призових місця.
 Фізика – 1(І); 1(ІІ)
 Математика – 2(ІІІ)
 Історія – 1(І)
 Географія –1(ІІ)
 Англійська мова – 2(ІІІ)
 Німецька мова – 1(ІІІ)
 Українська мова і література – 1(ІІІ)
 Біологія – 1 (ІІІ)
 Екологія – 2(ІІІ); 1(ІІІ)
 Інформаційні технології – 2(ІІ); 1 (ІІІ)
 Інформатика – 1(ІІ); 4(ІІІ)
Протягом січня-квітня 2016 року на сайті академії висвітлювалась
інформація 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.
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У січні-лютому 2016 року організована підготовка контрольних робіт для
проведення обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук України Херсонського відділення.
Міжнародний інтерактивний природничий конкурс «Колосок»
проводиться відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України, молоді та спорту України від 29.12.2011 року № 1561
«Про затвердження Положення про Міжнародний інтерактивний природничий
конкурс «КОЛОСОК», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 23
січня 2012 року за № 86/20399 для учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів (за бажанням учнів).
Усього до участі у двох етапах конкурсу (осінній та весняний)
2015/2016 н. р. – 22 тис 540 учнів. За рейтингом участі на всеукраїнському рівні
(відсоток залучених учнів): 2015/2016 н.р. – 22,3% (5-те місце). Аналізуючи
результати участі учнів навчальних закладів області в конкурсі протягом
2013/2014 – 2015/2016 навчальних років, необхідно відзначити, що кількість
учасників невпинно збільшується: з 2013 по 2016 рр. загальне число їх в області
стало більшим на 5752. Понад 1000 учнів залучено до конкурсу в містах
Херсон, Нова Каховка, Каховка, Білозерському, Бериславському, Генічеському,
Голопристанському, Чаплинському районах.
Більш як 10% школярів залучено у м. Каховка (15,4%), м. Херсоні
(15,2%), Іванівському (14,5%), Каховському (13,1%), Генічеському (10,2%),
Горностаївському (11,8%), Каховському (13,1%), Бериславському (12%),
Новотроїцькому (11%) районах, а також у навчальних закладах обласного
підпорядкування: Херсонському обласному ліцеї Херсонської обласної ради
(36%), Львівському НВК (16%).
Кращої динаміки щодо залучення учнів до конкурсу досягнуто останніми
роками у школах районів: Бериславський (координатор Бакай О.С.),
Білозерський (Кудлай Н.М.), Новотроїцький (Горобець А. Я.), Чаплинський
(Бех Н. О.). (Рис.1).
Приємно відмітити, що якість виконання завдань конкурсу учнями
Херсонської області на всеукраїнському рівні є стабільно високою (тал. 6).
Таблиця 6
Середній бал виконання завдань конкурсу «Колосок» по Україні і
Херсонській області (максимальна кількість балів – 180) за 2014-2016 рр.
Класи
1-2
3-4
5-6
7-8
9-11
139,5
112,7
108,6
101,2
98,31
Україна
142,2
121,4
113,8
104,2
98,7
Херсонська
область
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Рис.1. Результативність участі школярів Херсонської області
у конкурсі «КОЛОСОК» по районах (за кількістю учасників)
Науково-методичною лабораторією біології і основ здоров’я щорічно
проводяться обласні організаційно-методичні семінари щодо порядку
підготовки та проведення інтелектуальних природничих конкурсів, надаються
індивідуальні консультації районним та шкільним координаторам, а також
учням-учасникам та їхнім батькам. На курсах підвищення кваліфікації учителів
біології, екології, хімії, фізики, астрономії, географії надається інформація про
роль інтелектуальних природничих конкурсів у пропедевтиці знань з
природничих наук, особливості організації і проведення цих конкурсів,
проводиться робота з ресурсними матеріалами для роботи учителів
природничих дисциплін, розміщеними на сайті КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», школи «Ерудит», сайті Міжнародного інтерактивного
конкурсу «Колосок». Лабораторією здійснюється моніторинг результативності
участі навчальних закладів області у природничих інтелектуальних конкурсах,
визначаються кращі навчальні заклади – популяризатори знань з природничих
дисциплін. Узагальнена інформація регулярно доводиться до відома освітян
через сайт КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» та інформаційні
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листи. Кращі навчальні заклади і координатори конкурсу «Колосок» щорічно
відмічаються подяками і грамотами.
У Білозерському районі (Кудлай Н.М.) усі заходи щодо організації та
методичної підтримки конкурсів «Колосок» і «Геліантус» проводяться у рамках
діяльності консультаційного пункту по роботі з обдарованими учнями КЗ
«Районна Мала академія наук учнівської молоді» та через районні методичні
об’єднання вчителів природничих дисциплін. Моніторинг участі навчальних
закладів району в інтелектуальних конкурсах, а також підтримка роботи
вчителів і учнів здійснюється відповідно до районної цільової програми щодо
роботи з творчими й обдарованими школярами.
У Новотроїцькому районі (Горобець А. Я.) координація конкурсів
«Колосок» і «Геліантус» здійснюється районним методичним кабінетом.
Протягом 2015-2016 рр. з метою організаційно-методичної підтримки
інтелектуальних конкурсів було проведено районний семінар «Активізація
залучення учнів до участі в інтелектуальних природничих конкурсах» та
Методичний аукціон для вчителів географії, біології, природознавства, фізики
«Використання інноваційних форм роботи з обдарованими і здібними учнями».
Питання підготовки й організації конкурсів розглядаються на засіданнях
районних і шкільних методичних об’єднань.
Методичним кабінетом Горностаївського району системно здійснюється
організаційно-методична робота і моніторинг участі навчальних закладів
району в інтелектуальних конкурсах, районні семінари, консультації шкільних
координаторів. Зростанню кількості учнів-учасників конкурсів сприяє урочисте
нагородження переможців на загальношкільних заходах за участю
представників сільських громад.
У Каховському районі відділом освіти на початку навчального року
видається наказ про участь учнів в інтелектуальних конкурсах, яким
регламентується порядок організації і проведення цих заходів відповідно до
нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Районним
координатором Ю.А. Азаренко (методист РМК) здійснюється організаційнометодичний супровід інтелектуальних змагань (розгляд проблемних
організаційних
питань і розв’язування складних конкурсних завдань з
учителями-предметниками на засіданнях районних методичних об’єднань).
Узагальнення результатів участі шкіл у міжнародних та всеукраїнських
конкурсах здійснюється у підсумковому наказі районного відділу освіти і
доводиться до відома керівників навчальних закладів.
Науково-методичною лабораторією біології і основ здоров’я протягом
року було проведено також роботу щодо активізації участі школярів у
природничому конкурсі «Геліантус». Здійснюється робота щодо визначення
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координаторів даного конкурсу в кожному районі. Маємо відмітити збільшення
кількості учасників в окремих районах на 3 – 10%. Проте остаточні позитивні
результати зможемо узагальнити по закінченню 2016/2017 навчального року.
Згідно з Положенням, Міжнародний конкурс з української мови імені
Петра Яцика проводиться з метою сприяння утвердженню статусу української
мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління
українців поваги до мови свого народу. Учасниками конкурсу можуть бути учні
загальноосвітніх шкіл 3-11 класів, учні ПТНЗ та студенти ВНЗ I-II та III-IV
рівнів акредитації, відповідно гуманітарних і технічних спеціальностей.
У 2016 році дипломом I ступеня нагороджено ученицю 6 класу Херсонської
ЗОШ №4 Регушенко Марину (учитель Ігнатенко Г.М.). Нагородження
відбувалося в місті Києві за участі Президента України. Разом з дипломами
переможці отримали й грошову винагороду.
Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка проводиться уже всьоме з метою вшанування
творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо
обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання у молодого покоління
поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в
Україні. У Конкурсі беруть участь учні 5-11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів, ліцеїсти військових ліцеїв, учні професійно-технічних навчальних
закладів, студенти і курсанти вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації
Базовими предметами Конкурсу є українська мова і література, рідні мови та
література національних меншин України.
У 2016 році наступні результати:
2016 рік (9 учнів)
Корнієцька
Анна Олександрівна
учениця 11 класу
Коваленко
Анна Сергіївна
учениця 5 класу
Регушенко
Марина Володимирівна
учениця 7 класу
Кумейський
Ростислав Русланович
учень 8 класу
Бондаренко
Анастасія Олександрівна

Дипломи I ступеня
Херсонський Академічний ліцей імені О. В. Мішукова при
Херсонському державному університеті
Херсонської
міської ради
Дипломи II ступеня
Навчально-виховний комплекс «Чаплинська
школа-гімназія» Чаплинської районної ради Херсонської
області
Херсонська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4
Херсонської міської ради
Херсонська багатопрофільна гімназія № 20 ім. Б.Лавреньова
Херсонської міської ради
Херсонська спеціалізована школа I-III ступенів № 30 з
поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міської ради
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Ізместьєва
Злата Сергіївна
учениця 6 класу
Юдіна
Дар'я Олександрівна
учениця 8 класу
Затуливітер
Іванна Вікторівна
учениця 10 класу
Луковська
Юлія Сергіївна
учениця 9 класу

Дипломи III ступеня
Херсонська спеціалізована школа № 27 з поглибленим
вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської
міської ради
Комунальний заклад «Навчально-виховний заклад «Школа
гуманітарної праці» Херсонської обласної ради
Херсонський ліцей Херсонської обласної ради
Великоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 1 Херсонської області

Загалом переможці є учнями загальноосвітніх навчальних закладів
м. Херсона (17 осіб), м. Каховки, закладів обласного підпорядкування
«Навчально-виховний заклад «Школа гуманітарної праці» та обласного ліцею, а
також таких районів, як Чаплинський, Олешківський Новотроїцький,
Голопристанський, Іванівський, Скадовський, Великоолександрівський.
Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської
творчості, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки
України, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету
України у справах сім'ї та молоді від 29 серпня 2003 р. № 585/529/875,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2003 р. за №
779/8100 Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, що проходить під
гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!», щороку в останній декаді січня
проходить ІІІ етап Конкурсу з номінацій «Література» та «Історія України і
державотворення».
Згідно з наказом МОН України від 08.04. 2016 р. No 387 «Про підсумки
4-го (підсумкового) етапу ХV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості»
у номінації «Література» переможцем визначено Залуцьку Ганну Миколаївну,
ученицю Дудчинської загальноосвітньої школи I-III ступенів Каховського
району за збірку віршів «Помолимося, браття, воєдино». (Учитель Соценко
Лілія Василівна).
Відповідно до Положення про Всеукраїнську українознавчу гру
«Соняшник», затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України
№1201 від 12.10.2012 року гра проводиться з метою формування в учнів
зацікавленням учнів українською мовою, літературою та українознавством;
підвищенням кваліфікації вчителів української мови і літератури.
Херсонська область бере активну участь в українознавчій грі, про що
свідчать рейтинги областей у щорічних звітах оргкомітету гри (табл. 7).
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Таблиця 7
Показники участі у грі учнів Херсонської області
Роки

2011

Кількість 7104
учасників

2012

2013

2014

2015

2016

8123

11251

13467

12716

12821

5.5. Науково-методичний супровід виховної роботи
У контексті опрацювання науково-методичної проблеми області
«Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» на
засідання навчально-методичної ради у квітні було підготовлено інформацію
«Про виконання рішення №1 засідання навчально-методичної ради від
19.02.2015
року
«Про
залучення
науково-методичних
ресурсів
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», районних (міських) і
шкільних методичних служб до реалізації обласної науково-методичної
проблеми».
Спільно з науково-методичною лабораторією російської мови, зарубіжної
літератури та національних меншин у лютому було організовано та проведено
науково-практичний семінар «Рідна мова як невід`ємна складова етнічної
самоідентифікації учня», на якому було представлено діяльність національних
громад Херсонщини. У рамках семінару пройшла презентація Херсонської філії
Всеукраїнського народного університету імені Григорія Сковороди «Григорій
Сковорода як гасло часу».
Завідувач науково-методичної лабораторії управління Т.О.Кузьміч і
професор кафедри теорії і методики виховання Г.М.Сагач, як автори
елективного спецкурсу з медіаосвітнім компонентом для учнів 9(10,11)
класів
загальноосвітніх навчальних закладів «Ave, Skovoroda! Ідемо за
Сковородою», відвідали методичні заходи, що були присвячені питанням
соціалізації дітей на матеріалі творчості Г.С.Сковороди, у Каховській ЗОШ№2
(квітень) та у Червонопартизанській ЗОШ Нижньосірогозького району
(листопад).
З початку 2016/2017 н.р. на базі Херсонської ЗОШ№39 «Школа-родина»
апробується елективний спецкурс з елементами кінопедагогіки «Освітянська
спадщина В.О.Сухомлинського» (автори професор Є.П.Голобородько,
к.п.н. Т.О.Кузьміч).
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
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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;
– 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.
На курсах проводились майстер-класи з теми «Застосування інноваційних
виховних 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 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 творче обдарування
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».
Під час кожного заїзду на курсах 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.
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З метою культурно-просвітницької роботи для слухачів курсів протягом
року постійно організовувалися екскурсії до Херсонського обласного театру
імені Миколи Куліша, Херсонського художнього музею імені Шовкуненка,
Херсонського обласного краєзнавчого музею, Херсонської обласної бібліотеки
ім. О.Гончара, Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової
Чайки, дитячої галереї «Синій кіт».
На виконання заходів щодо вшанування 75-річчя трагедії Бабиного Яру
організовано проведення у загальноосвітніх та професійно-технічних закладах
області тематичних уроків, лекцій, семінарів, засідань за «круглим столом»,
спрямованих на ознайомлення учнів з трагічними подіями 1941-1943 рр. у
Києві і в Україні, а випускники програм Українського центру вивчення історії
Голокосту вчителі Херсона і області підготували й провели воркшопи й
практикуми, у яких знайомили вчителів з роботою з відеоматеріалами,
архівними документами, спогадами свідків трагедії.
Проведено круглі столи до відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв
Голокосту (27 січня), до Міжнародного дня толерантності (16 листопада, до
Міжнародного дня прав людини (13 грудня).
5.6. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності
інтернатних закладів освіти
На виконання Указів Президента України
«Про затвердження
Національної стратегії у сфері прав людини» від 25.08.2015 р. №501, «Про
активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» від
03.12.2015 р., нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, наказів,
інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки щодо питань
упровадження інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами
в Україні та з метою реалізації державної політики щодо забезпечення права
дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, на здобуття
якісної освіти у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» у 2016 році
проведена наступна робота:
1. На базі академії проведено семінари:
– 2 науково-практичних семінари для педагогічних працівників інклюзивних
класів, а саме: «Організація інклюзивного навчання дітей з особливими
освітніми потребами в умовах ЗНЗ». 283 педагогічних працівники
загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним та інтегрованим
навчанням дітей з особливостями в психофізичному розвитку з
Бериславського,
Білозерського,
Олешківського,
Голопристанського,
Горностаївського, Чаплинського, Каланчацького районів, міст Нової
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Каховки, Каховки, Голої Пристані, Херсона отримали сертифікати про
навчання;
– обласний семінар для вчителів-дефектологів та вчителів-логопедів «Система
комплексного супроводу сімей в умовах спеціального навчального закладу»
(10.11.2016).
2. Працівники академії взяли участь:
у роботі обласних педагогічних читань «Наукові концепції
Л.С.Виготського та їх втілення у сучасній педагогіці (до 120-річчя від дня
народження)» (21.04.2016); у підготовці та проведенні ІІ Всеукраїнського
фестивалю педагогічних ідей «Гуманізація освітнього простору: з Україною в
серці» (16-17.05.2016), у організації та проведенні Всеукраїнської літньої школи
«Освітні ініціативи – 2016» (06-06.2016), у обласній науково-практичній
конференції «Упровадження інноваційних технологій у практику роботи ДНЗ,
початкової школи та фахівців психологічної служби» (20.10.2016); у
Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Шляхи запровадження
інклюзивного навчання у загальноосвітньому просторі» (м. Біла Церква, 2425.02.2016); у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інтеграція
науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України»
(м. Херсон, ХДУ, 21-22.04.2016); в обласному семінарі для практичних
психологів експериментальних навчальних закладів «Психолого-педагогічний
супровід експериментальної роботи у закладах освіти» (04.04 2016); семінарі
для керівників навчальних закладів м. Гола Пристань «Управління навчальним
закладом – нові підходи, знахідки, перспективи» (Голопристанська гімназія,
23.03.2016), у Всеукраїнському вебінарі MCFR «Технологія складання
індивідуальної програми розвитку в умовах інклюзивного середовища»
(12 жовтня 2016), у міжрегіональній науково-практичній конференції
«Порушення когнітивного розвитку у дітей» (24.11.2016), у роботі І з'їзду
корекційних педагогів України «Актуальні питання соціалізації дітей з
особливими освітніми потребами» (м. Дніпро, 29-30 листопада 2016), у тренінзі
Програми DOССU за компонентом «Вчителі» (30.11-02.12. 2016), у семінарах
для голів районних та шкільних ПМПК з питань нормативного забезпечення
впровадження інклюзивного навчання та реформування спеціальних закладів
освіти (вересень, грудень 2016), у семінарі Херсонського Благодійного Фонду
«Мій Дім» – «Виховання, навчання дітей, які мають порушення у розвитку
комунікацій, мовлення, пізнавальних процесів» (26-27 серпня 2016). У «Тижні
психології» у яслах-садку №37 м. Херсона з теми «Сенсомоторна інтеграція»
(19 листопада 2016).
3.Оновлено навчальні плани та освітньо-кваліфікаційні програми
підвищення кваліфікації, а саме:
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– учителів-дефектологів (очна форма навчання, 144 год.);
– учителів-дефектологів (очно-дистанційна форма навчання,216 год.);
– педагогічних працівників класів (груп) з інклюзивним й інтегрованим
навчанням ЗНЗ та ДНЗ(очна форма навчання, 144 год.);
– педагогічніих працівників класів (груп) з інклюзивним й інтегрованим
навчанням ЗНЗ та ДНЗ (очно-дистанційна форма навчання,216 год.)
4.Продовжується науково-методичний
супровід експериментальної
роботи:
– «Психолого-педагогічні умови інклюзивної освіти з особливими освітніми
потребами в загальноосвітньому просторі» у ЗНЗ №4 м. Херсона;
– «Моделювання
навчально-корекційного
освітнього
середовища
в
дошкільному закладі» у Херсонському яслах-садку компенсуючого типу –
центрі розвитку дитини №60 Херсонської міської ради.
5. На засіданні кафедри теорії і методики дошкільного, початкового
навчання й психології КВНЗ «Херсонська академія неперевної освіти».
затверджено та рекомендовано до друку методичні рекомендації:
– Технології інклюзивного навчання / за заг. ред. Стребної О.В. – Херсон:
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 108 с.
– Розвиток графо-моторних навичок у дітей із загальним недорозвитком
мовлення: методичні рекомендації / сост. В.В.Попова; за ред. О.В.Юдіної. –
Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 32 с.
6. Надруковано статті:
– Білоус В. Г. Використання психотерапевтичних методик у роботі шкільного
психолога з учнями / Віра Григорівна Білоус // Таврійський вісник освіти. 2016. – N 1. – С. 250-258.
– Громова Е. В. Вплив мультфільмів на емоційний стан дітей дошкільного та
старшого шкільного віку / Елла Валентинівна Громова // Таврійський вісник
освіти. – 2016. – N 3. – С. 161-166.
– Діжур Н. В. Девіантна поведінка - наслідок невдалого процесу соціалізації
особистості : корекційно-розвивальне заняття / Н. В. Діжур // Шкільному
психологу. Усе для роботи (Осн.). – 2016. – N 9. – Вкладка. – С. 4-8.
– Кириченко Т. "Сонячні діти" у звичайному дитсадку : з досвіду
впровадження інклюзивної освіти / Тетяна Кириченко, Людмила Стадник //
Дошкільне виховання. – 2016. –N 8. – С. 16-19.
– Кирылейза Т. В. Актуальные проблемы сенсорного развития дошкольников /
Татьяна Викторовна Кирылейза // Таврійський вісник освіти. – 2016. – N 3.
С. 166-173.
– Кулик В. Школярі з тяжкими порушеннями мовлення та сучасні підходи
щодо роботи з ними в умовах спеціальних класів загальноосвітніх шкіл / В.
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Кулик, Светлана Александовна Огурцова // Джерела. – 2016. – N 21/22. –
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Луганська Т. А. Робота психолога з подолання підліткової агресивності /
Тетяна Анатоліївна Луганська // Таврійський вісник освіти. – 2016. – N 1. –
С. 259-267.
Решетіло С. В. Граючись - розвиваюсь : корекційно-розвивальні заняття для
учнів 2-3 класу / Світлана Василівна Решетіло // Шкільному психологу. Усе
для роботи (Осн.). – 2016. – N 12. – С. 8-28.
Решетіло С. В. Діагностика психологічної готовності учнів четвертих класів
до навчання в основній школі / Світлана Василівна Решетіло // Таврійський
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7. На базі академії проведено курси підвищення кваліфікації для
практичних психологів і соціальних педагогів, вихователів логопедичних груп
та вчителів-дефектологів, у рамках яких проводились майстер-класи «Робота
соціального педагога з дітьми з особливими потребами», «Корекційновідновлювальна робота з дітьми дошкільного віку із ЗПР», пройшли тренінги,
читались лекції з корекційно-виховної роботи з дітьми, що потребують такої
допомоги.
8.Протягом зазначеного періоду роботи спеціалісти лабораторії в рамках
роботи консультативного центру кафедри дошкільної, початкової освіти й
психології надавали консультації, адресні допомоги всім категоріям
педагогічних працівників, враховуючи їх потреби. Так, було проведено онлайн-консультації для педагогів дошкільних навчальних закладів з теми
впровадження інклюзивної форми навчання дітей з особливими освітніми
потребами. (вересень-жовтень 2016).
9. Вивчено питання:
– у листопаді щодо стану створення умов для навчання дітей з особливими
освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів у комунальному
закладі «Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці»
Херсонської обласної ради;
– у квітні 2016 р. вивчалося питання «Забезпечення інклюзивного навчання
дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітніх закладів» у
Великоолександрівському районі.
9. Завдяки великій роз’яснювальній, методичній, консультативній та
організаційній роботі розширилась мережа інклюзивних класів у
Херсонській області (табл.8).
Таблиця 8
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивними та
спеціальними класами у 2016/2017 навчальному році
Кількість
Назва району (міста)
У них:
загальноосвітніх
навчальних
закладів з
інклюзивним
навчанням

Гола Пристань
Каховка
Нова Каховка
Херсон
Бериславський

Кількість
класів з
інклюзив
ним
навчанням

5
2

11
2
96

Кількість
учнів з
особливими
освітніми
потребами

27
2

Кількість
людей
асистентів
вчителів

14
-

Білозерський
Великолепетиський
Великоолександрівський
Верхньорогачицький
Високопільський
Генічеський
Голопристанський
Горностаївський
Іванівський
Каланчацький
Каховський
Нижньосірогозький
Нововоронцовський
Новотроїцький
Скадовський
Олешківський
Чаплинський
Усього

8
1
4
11
4
2
12
1
50

12
1
4
24
5
5
30
1
95

13
3
5
29
10
12
46
1
148

12
1
3
36

За даними Міністерства освіти і науки України станом на 01. 09 2016
року за кількістю інклюзивних класів Херсонська область знаходиться на 9
місці.
11. За інклюзивною формою навчаються учні з порушенням зору,
порушенням слуху, синдромом Дауна, розладами аутичного спектру, ДЦП,
розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку.
Моніторинг навчальних досягнень учнів з особливими потребами
показує,
що
завдяки
інклюзивній
формі
навчання,
здійсненню
диференційованого підходу, дотримання корекційної спрямованості навчання –
діти краще оволодівають навчальними навичками. Додаткові корекційнорозвивальні заняття дають можливість учителям застосувати індивідуальний
підхід, відкоригувати прогалини в знаннях, досягати самостійності, динаміки
розвитку.
Для кожного учня, що навчається за інклюзивною формою, розроблено
робочі навчальні плани складені на основі типових навчальних планів з
урахуванням індивідуальних особливостей дітей з ОП та рекомендацій ПМПК.
У кожному навчальному закладі створено шкільні психолого-медикопедагогічні консиліуми, які розробили під кожного учня, що навчається за
інклюзивною формою, індивідуальну програму розвитку, в якій враховано
потенційні можливості дитини, її потреби, та збираються відомості про її
успіхи. Ведуться портфоліо учнів інклюзивних класів.
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Усі педагоги, які надають освітні послуги дітям з обмеженими
можливостями, працюють за тематичним плануванням відповідно до
визначених програм та скоригованою кількістю годин. У навчальних закладах
заведені окремі журнали спеціального зразку, де вчителі –предметники ведуть
облік індивідуальних корекційно-розвивальних занять. Працюючи з дітьми, які
навчаються за інклюзивною формою, вчителі розробляють індивідуальні
завдання для кожного учня, з огляду на особливості його захворювання, стан
здоров’я, ступінь розвитку
12. У 2016 році у районах області для вчителів інклюзивних класів,
практичних психологів ЗНЗ, батьків, вихователів проведено такі заходи:
– В Олешківському районі – семінар-інтенсив з інклюзивної освіти «Інколи
неможливе стає можливим», «Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку
дітей дошкільного віку», «Організація корекційної роботи з дітьми з ООП в
умовах загальноосвітнього закладу»,«Шкільна інклюзія дітей з РАС.
Труднощі, адаптація, супровід». До участі у семінарах запрошувалися
викладачі кафедри корекційної освіти ХДУ, лікар-психіатр обласної
клінічної лікарні, практичні психологи спеціальних закладів та ін. фахівці;
продовжив свою роботу ресурсний центр для батьків, що виховують дітей з
інвалідністю. Для них було проведено бесіди «Реабілітація дітей-інвалідів»,
«Розвиток компенсаторних можливостей дитини», «Вибір спеціального
навчально-виховного закладу для дітей з тяжкими порушеннями ППФР»,
«Підготовка дітей з інвалідністю до навчання в ЗОШ».
– У Білозерському районі проведено наради директорів шкіл, на яких
розглядалися питання організації інклюзивної форми навчання дітей з
особливими освітніми потребами, колегія Відділу освіти Білозерського
району, на якій заслуховувалося питання впровадження інклюзивної освіти в
Дніпровській школі; навчальний семінар для асистентів учителів та для
заступників директорів з НВР.
– У м. Нова Каховка проведено захід до Міжнародного дня захисту прав осіб
з інвалідністю «Майстерня Святого Миколая», започатковано видання
інформаційних буклетів з питань інклюзії дітей з особливими освітніми
потребами – «Діти з особливими потребами – бажані в нашому суспільстві»,
«Особливості впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти»,
«Особливості адаптації дітей з ООП у колективі», «Майстерність та
творчість педагогів у роботі в інклюзії» та ін.
– У Голопристанському районі розроблено банк даних дітей-інвалідів.
– У Бериславському районі проведено навчальний консалтинг для соціальних
педагогів «Психологічно-педагогічний супровід дітей з ООП», розроблено
методичні рекомендації щодо особливостей роботи з дітьми із ЗПР для
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–

–

–
–

учителів та психологів ЗНЗ; проведено інструктивно-методичну нараду з
питань впровадження інклюзивної форми навчання дітей з ООП.
У
Великоолександрівському районі
при комунальному закладі
«Великоолександрівський РМК» для вчителів та батьків створений
районний консультаційний пункт із питань навчання дітей з особливими
потребами, проводяться засідання за участю заступників директорів з НВР,
батьків, педагогів. Районна ПМПК створена і працює на громадських
засадах, консультації та обстеження дітей проводяться за потребою
навчальних закладів. Проведено нараду для заступників директорів з НВР,
на якій надано пакет нормативно-правових документів із даного питання.
17 березня у Чарівненській ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено районний семінарпрактикум учителів англійської мови, які викладають у початкових класах,
на базі класу з інклюзивною формою навчання. 19 квітня – районний
семінар-практикум для вчителів, які викладають предмети за
індивідуальними програмами та планами та шкільних психологів, логопедів.
На базі Великолепетиської ЗОШ І-ІІІст. №1 створено консультативний
пункт, на якому педагоги та батьки можуть отримати необхідну
консультативно-методичну допомогу з питань спеціальної педагогіки та
психології.
На базі Херсонської обласної ПМПК створено ресурсний центр, у якому
систематизовано нормативно-правові та методичні матеріали з питань
інклюзивного навчання, програми для різних типів спеціальних закладів.
У м. Херсоні створено електронну бібліотеку за напрямами діяльності
соціально-психологічної служби освітніх закладів
–
психологічний
супровід дітей з ООП: діагностика, корекція, робота з батьками. На базі
ДНЗ №37 проведено воркшоп «Порушення, якого не бачать, не помічають,
не діагностують» - сенсорна інтеграція в роботі практичного психолога».
Проведено семінар для практичних психологів ДНЗ: «Раннє виявлення та
корекція дітей з особливостями психофізичного розвитку». Працювала
Школа професійного зростання практичних психологів та соціальних
педагогів закладів з інклюзивною та спеціальною освітою за темами: «Діти з
особливостями психофізичного розвитку в
освітньому середовищі»,
«Психолого-педагогічний супровід, взаємодія з ПМПК», «Проведення
корекційних занять з дітьми із ЗПР», «Робота практичного психолога з
родиною, яка виховує дитину з ООП».
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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.
Працівниками науково-методичної лабораторії було спрямовано роботу
на професійний підхід до надання методичних консультацій педпрацівникам
дошкільних навчальних закладів щодо підвищення якості дошкільної освіти,
впровадження в практику різних інноваційних освітніх технологій,
розглядалися питання спрямовані на реалізацію Базового компонента
дошкільної освіти, на виконання Закону України щодо обов’язкової дошкільної
освіти дітей старшого дошкільного віку.
За період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року курсову перепідготовку
здійснили 575 педпрацівників дошкільних навчальних закладів, із них: 82
керівника дошкільних навчальних закладів, 49 музичних керівників, та 444
вихователі (47 вихователів груп раннього віку, 53 – логопедичних груп,).
На виконання листів Міністерства освіти і науки від 25.01.2016 №1/9-41,
29.02.2016 №1/9-104, щодо проведення Всеукраїнського фестивалю-огляду
«Калейдоскоп педагогічних ідей з екологічного виховання дошкільників» та
фестивалю-огляду кращого досвіду роботи з навчання англійської мови в
дошкільних навчальних закладах «Hello English» працівниками науковометодичної лабораторії дошкільної освіти, за підсумками голосування було
обрано серед матеріалів, що набрали найвищі бали, найкращі та надіслані до
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». За
результатами цих фестивалів педколективи були відзначені грамотами
Міністерства освіти і науки та вручені під час проведення заходів із
відзначення Всеукраїнського Дня дошкілля 23 вересня 2016 року в м. Києві.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.01.2016
№ 46, управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації
від 26.02.2016 № 51 щодо впровадження проекту з основ соціальної і
фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлатот» у навчально-виховний
процес базових дошкільних навчальних закладів, працівниками лабораторії
узагальнено інформацію про проведення внутрішнього моніторингу стану
готовності педагогів, батьків і дітей до участі в проекті. Узагальнений матеріал,
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відео та фото про проведення заходів надіслано до Державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти».
На постійно діючому науково-методичному семінарі «Інформаційноосвітній простір та забезпечення його ефективного функціонування в
дошкільній і початковій освіті» (у онлайн режимі) (березень 2015р.) було
презентовано комплексну освітню програму для дошкільних навчальних
закладів «Світ дитинства». З метою
забезпечення якісного навчальновиховного процесу та для практичного користування в дошкільних навчальних
закладах презентовано методичні посібники: «Моніторинг досягнень дітей
дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» за заг. ред.
Т.В. Киричук, О.М. Кулик, Н.М. Шаповал; «Методика ознайомлення дітей з
довкіллям у дошкільному навчальному закладі» авт. А. Богуш, Н. Гавриш.
На базі Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія
неперервної освіти» для вихователів-методистів, вихователів дошкільних
навчальних закладів проведено обласний науково-практичний семінар «Ранній
вік і його значення в подальшому розвитку дитини» (30.03.2016). Під час
семінару за допомогою інтерактивних технологій популяризовано ідеї щодо
розвитку дитини раннього віку як першооснови майбутньої гармонійної
особистості, а також розкрито проблему мовленнєвого, сенсорно-пізнавального
розвитку дітей. Практична частина відбулася на базі НВК №56 Херсонської
міської ради (31.03.2016). Учасники заходу переглянули інтегровані заняття в
групах раннього віку та обмінялися думками щодо актуальності й важливості
періоду раннього розвитку дитини в її подальшому житті.
09 квітня 2016 на базі ДНЗ №9 Херсонської міської ради проводилося
засідання Херсонської обласної творчої групи з питань обговорення,
узагальнення практичних матеріалів до програми «Херсонський віночок»
спеціального курсу виховної спрямованості «Культура добросусідства» з
дітьми дошкільного віку за проектом «Сприяння розвитку міжкультурної
освіти в Україні». 3-4 листопада поточного року в місті Ужгород на
конференції культури добросусідства було представлено вихователемметодистом (Швороб Таїсія Василівна) практичні напрацювання ДНЗ № 6
«Теремок» м. Скадовськ Херсонської області.
У режимі онлайн (20.09.2016; 16.12.2016) проведено консультації з
питань дошкільної освіти. 06-07 грудня 2016 року для вихователів дошкільних
навчальних закладів обласний науково-практичні семінар із теми «Формування
у дошкільників і молодших школярів національних та духовних цінностей
українського народу».
Співробітники лабораторії брали участь у роботі обласних педагогічних
читаннях «Наукові концепції Л.С.Виготського та їх втілення у сучасній
101

педагогіці (до 120-річчя від дня народження) (24.04.2016). Сприяли підготовці
та проведенню ІІІ Всеукраїнського фестивалю педагогічної майстерності
«Гуманізація освітнього простору: з Україною в серці» (16-17.05.2016), а саме:
на базі дошкільного навчального закладу №13 Херсонської міської ради
підготовлено і проведено практичну частину заходу; були висвітлені питання
«Музейна педагогіка – один із засобів формування громадянської свідомості
дошкільників» (С. П. Чекіна, вихователь вищої категорії ДНЗ №35 Херсонської
міської ради); «Виховання дошкільників любові до рідного краю засобами
дитячої журналістики» (С. О. Воротило, завідувач Киселівського ДНЗ
Білозерського району Херсонської області); «Школа сприяння здоров’ю «Ми
з водою дружимо – виростаємо дужими»» з досвіду роботи ДНЗ №28
Херсонської міської ради (Т. Д. Пасечнюк вихователь-методист ДНЗ №28
Херсонської міської ради); «Техніка правополушарного малювання» (Л. Б.
Бовт, практичний психолог ДНЗ №5 Новокаховської міської ради); майстерклас «Малюємо нитками. Ниткопис.» (Т. О. Малахова, вихователь вищої
категорії НВК №9 Херсонської міської ради) також своїм досвідом поділилися
гості з Дніпротпетровської, Запорізької, Хмельницької областей.
20.10.2016 за участю працівників лабораторії відбулася обласна науковопрактична конференція «Упровадження інноваційних технологій у практику
роботи ДНЗ, початкової школи та фахівців психологічної служби», у рамках
якої відбулася зустріч вихователів дошкільних навчальних закладів з
провідними науковцями: О.В. Вашуленко, яка розкрила тему «Моделювання
основ навчання грамоти дошкільників» та Н. П. Листопад з питання «Цікава
математика для дошкільнят».
У м. Запоріжжі з 13 по 17 червня 2016 року Роздорожня В.В. узяла
активну участь та отримала сертифікат на Всеукраїнському проблемному
науково-практичному семінарі «Світ дитинства: збереження дитячої
субкультури та якість освіти» (за формою проведення – «Літня школа для
дорослих»).
Педагогічними працівниками лабораторії здійснюється
науковометодичне
консультування
дослідно-експериментальної
діяльності
педколективів за темою: «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).
11-12 жовтня 2016 року науково-методичною лабораторією дошкільного
виховання (Киричук Т.В.) спільно з районним методичним кабінетом КУ
«Великолепетиський районний центр по обслуговуванню закладів освіти»
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відділу освіти Великолепетиської районної державної адміністрації було
проведено обласну школу методиста для методистів РМК, спеціалістів
управлінь (відділів) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів із питань
дошкільної та початкової ланок освіти з теми «Реалізація принципу наступності
між дошкільною та початковою ланками освіти». Під час роботи заходу були
розглянуті теоретичні та практичні питання
зазначеної проблеми. Усі
педколективи дошкільних навчальних закладів і початкових класів
загальноосвітніх шкіл
Великолепетиського району показали наявність
внутрішнього зв’язку в змісті навчально-виховної роботи, методах, формах
організації діяльності, що забезпечило цілісність процесу розвитку, навчання і
виховання дітей.
З метою удосконалення професійної підготовки вихователів під час
курсів використовується така інтерактивна форма навчання як майстер-клас,
так проведено за темами: «Організація занять з малювання (нетрадиційні
техніки) в дошкільному навчальному закладі» (Мусієнко В.С., методист
науково-методичної лабораторії), «Сучасні підходи до методики раннього
навчання читання дітей дошкільного віку» (Кобилянська Н.С., вихователь,
вихователь-методист Бериславського дошкільного навчального закладу №3
Херсонської області).
На допомогу методистам дошкільного виховання районних методичних
кабінетів, педпрацівникам дошкільних навчальних закладів підготовлено до
друку статті та методичні рекомендації:
– Роздорожня В.В. «Сенсорне виховання дітей раннього віку».
– Роздорожня В.В. «Впровадження педагогічних інноваційних технологій у
дошкільних навчальних закладах».
– Киричук Т.В. «Екологічне виховання дошкільників».
– Киричук Т.В. «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку в
процесі гурткової роботи з музично-театральної діяльності».
– Киричук Т.В. «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами
народознавства».
– Киричук Т.В., Роздорожня В.В. «Формування особистісної сфери дитини
раннього віку».
Працівниками лабораторії організовано роботу обласних творчих груп із
проблематики: «Інтерактивні форми роботи з педагогічними працівниками в
дошкільному навчальному закладі» та «Сенсорне виховання дітей раннього
віку». Робота над створенням збірників тривала протягом року, а саме:
учасники обласних творчих груп вивчили необхідні нормативні документи,
опрацювали науково-методичну
літературу з визначених питань; було
розподілено матеріал за розділами змісту з метою в подальшому моделювання
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збірки. Відповідно до плану роботи лабораторії на засіданнях творчих груп
напрацьовані матеріали розглядалися, обговорювалися та рецензувалися.
Результатом такої роботи стало видання збірників із вище зазначених тем.
Напрацювання творчих груп презентували перед слухачами курсів підвищення
кваліфікації – керівниками, вихователями дошкільних навчальних закладів
області.
Вивчено та занесено до обласної картотеки кращий перспективний
педагогічний досвід вихователів: «Сучасні підходи до методики раннього
навчання читання дітей дошкільного віку» (Кобилянська Н.С., вихователь,
«вихователь-методист» Бериславського дошкільного навчального закладу №3
комбінованого типу), «Формування почуття патріотизму в дітей дошкільного
віку» (Ляшенко О.В. вихователь-методист Херсонського ясла - садка № 41
Херсонської міської ради). Протягом року проводилися зустрічі, бесіди з
авторами досвіду з метою систематизації їх педагогічних принципів, що
реалізуються в навчально-виховному процесі з дітьми в дошкільних навчальних
закладах. Неодноразово запрошувалась Кобилянська Ніна Сергіївна
(вихователь Бериславського дошкільного навчального закладу №3
комбінованого типу,) для презентації свого педагогічного досвіду перед
слухачами курсів підвищення кваліфікації; педагоги Херсонського ясла-садка
№ 41 Херсонської міської ради проводили практичні заняття, виховні заходи
щодо формування почуття патріотизму в дошкільників.
З метою культурно-просвітницької роботи для слухачів курсів протягом
року постійно організовувалися екскурсії до Херсонського обласного театру
імені Миколи Куліша, Херсонського художнього музею імені Шовкуненка,
Херсонського обласного краєзнавчого музею, Херсонської обласної бібліотеки
ім. О.Гончара, Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової
Чайки, дитячої галереї «Синій кіт».
Працівниками лабораторії оновлено освітньо - кваліфікаційні програми
курсів
підвищення кваліфікації педпрацівників дошкільних навчальних
закладів (6 – очна форма навчання, 4 – очно-дистанційна).
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,
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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.
28.10.2016 року завідувач науково-методичної лабораторії виховання
(Гусь Т.Й) взяла участь у проведенні Всеукраїнського форуму педагогічних
працівників позашкільної освіти «Позашкільна освіта в умовах
децентралізації». Завдання форуму – розгляд сучасного стану позашкільної
освіти; розкриття теоретико-методичних основ позашкільної освіти; кращого
досвіду позашкільних навчальних закладів в умовах децентралізації. У рамках
форуму відбулася конференція з актуальних питань позашкільної освіти,
панельна дискусія. За підсумками роботи форуму було видано сертифікат за
підписом міністра освіти і науки України Л.М.Гриневич.
Науково-методичною лабораторією виховання вивчався досвід директора
Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради Свинаренко І.П. з теми
«Управління навчально-виховним процесом у сучасному позашкільному
закладі» (брошура, електронний носій, 2016). Упроваджується досвід директора
Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської
ради Бондар Л.Д. з теми «Застосування новітніх технологій у позашкільному
закладі».
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.
У 2016 році був проведений Всеукраїнський конкурс майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело
творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2016 року»
відповідно до
Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних
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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 – 2016 р.» від 19.10.2012 р. № 1123.
У конкурсі брали участь керівники гуртків екологічного профілю та
гуртків юних біологів (напрям біологія, екологія); керівник гуртка декоративноужиткового мистецтва. 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:
Мудрак Тетяна Олександрівна – керівник гуртка юних біологів
КЗЦЕНТум ХОР Херсонської обласної ради;
Валікова Олександра Віталіївна – керівник гуртка екологічного профілю
КЗЦЕНТ ум ХОР Херсонської обласної ради;
Кубарова Ганна Миколаївна – керівник гуртка декоративно-ужиткового
мистецтва Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради.
За результатами IIІ етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних закладів «Джерело творчості» у
номінації «Керівник гуртка» переможцями стали:
Мудрак Тетяна Олександрівна – керівник гуртка юних біологів
КЗЦЕНТум ХОР Херсонської обласної ради;
Валікова Олександра Віталіївна – керівник гуртка екологічного профілю
КЗЦЕНТ ум ХОР Херсонської обласної ради.
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VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої
підготовки педагогічних працівників
Організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
концептуально була орієнтована на реалізацію особистісно орієнтованого та
компетентнісного підходів та на пізнання стратегії розвитку освіти. Головними
цілями щодо підвищення кваліфікації, які реалізовувалися в КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти» у 2016 році, були:
– забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі;
– оновлення змісту освіти на основі компетентнісного підходу;
– ознайомлення освітянського загалу з новітніми досягненнями методики
навчання та виховання;
– поглиблення й розширення соціально-педагогічних, економічних і
політичних знань учителів;
– організація та проведення науково-практичних конференцій і семінарів із
проблем навчально-виховного процесу.
В основу навчального процесу покладено такі основні завдання щодо
виконання планів навчально-методичної роботи:
– оптимізація змісту й обсягів навчально-виховного процесу на курсах
підвищення кваліфікації;
– розробка шляхів інтенсифікації навчального процесу на основі
комплексного використання організаційних форм, методів і засобів
активного навчання, використання передового досвіду вчителів-новаторів;
– розширення світоглядної направленості навчального процесу в теоретичній і
практичній підготовці вчителів;
– удосконалення форм і методів методичного керівництва самостійної роботи
слухачів, розробка оптимальних форм її планування, організації і контролю;
– виявлення, вивчення, узагальнення й впровадження перспективного
педагогічного досвіду вчителів-новаторів та інноваційних процесів
управління навчально-виховним процесом у навчальному закладі;
– розробка нових програм, навчальних і методичних посібників, підручників
для навчальних закладів області;
– організація та участь у семінарах, нарадах, круглих столах, школах
педагогічної майстерності, науково-практичних конференціях;
В основу розробленої й успішно діючої системи підвищення кваліфікації
педкадрів в академії покладено принципи задоволення особистісних,
соціальних потреб та неперервності навчання. Планування і прогнозування
курсів підвищення кваліфікації відбувалося знизу, з урахуванням запитів
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педагогічних працівників. Оновлено багатоваріантні навчальні плани та
програми підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації керівних і
педагогічних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюються за 83
навчальними програмами: очна форма – 58, очно-дистанційна – 25.
До навчально-тематичних програм курсів підвищення кваліфікації
введено теми лекційних, семінарських та практичних занять, на яких
розкриваються основні положення Державного стандарту та навчальних
програм з шкільних предметів. До орієнтовної тематики випускних робіт для
слухачів курсів включено питання щодо впровадження у навчально-виховний
процес школи особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного
підходів тощо. У плани проведення конференцій з обміну перспективним
педагогічним досвідом вносяться теми для обговорення проблемних моментів
впровадження нових Державних стандартів у практику. На курсах
продовжується проведення майстер-класів кращих учителів області та України.
В академії проводилися комплексні заліки у формі ЗНО.
У 2016 році в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
підвищили кваліфікацію 3340 педагогічних працівників, тобто 113% від
загального плану.
За І півріччя 2016 року при плані – 1690 виконали - 1917 педагогічних
працівників, що становить 114%.
За ІІ півріччя 2016 року при плані 1260 виконали 1423, що становить
113%. (Табл.9).
Таблиця 9
Дані про виконання плану підвищення кваліфікації
рай(міськ)методкабінетами за 2016 рік
№ Райони
з/
п

м.Херсон
м.Каховка
м.Н.Каховка
м. Гола Пристань
Бериславський
Білозерський
Великолепетиський
Великоолександрівський
9. Верхньорогачицький
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

За І півріччя
2016 р.
Пл Фа %
ан
кт
викона
ння

За ІІ півріччя
2016 р.
Пл Фа %
ан
кт
викона
ння

За 2016 рік
Пл
ан

Фа
кт

%
викона
ння

435
45
116
29
83
106
29
38

532
49
111
27
96
105
31
55

122%
109%
96%
93%
116%
99%
107%
145%

339
30
73
12
69
73
19
35

371
30
69
11
50
66
21
50

109%
100%
95%
92%
72%
90%
111%
143%

774
75
189
41
152
179
48
73

903
79
180
38
146
171
52
105

117%
105%
95%
93%
96%
96%
108%
144%

18

16

89%

11

11

100%

29

27

93%
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10. Високопільський 17
105
11. Генічеський
12. Голопристанський 79
13. Горностаївський 39
22
14. Іванівський
40
15. Каховський
30
16. Каланчацький
17.Нововоронцовський 31
18.Нижньосірогозький 33
59
19. Новотроїцький
62
20. Скадовський
104
21. Олешківський
56
22. Чаплинський
40
23. ПТУ
74
24. Обл.заклади
1690
Усього

26
94
74
37
24
57
38
32
38
60
72
95
60
25
142

153%
90%
94%
95%
109%
143%
127%
103%
115%
102%
116%
91%
107%
63%
192%

1917

113%

9
65
59
27
20
32
19
18
26
51
50
94
43
31
55

8
65
68
27
16
44
26
28
28
58
46
114
58
53
106

89%
100%
115%
100%
80%
138%
137%
156%
108%
114%
92%
121%
135%
171%
193%

26
170
138
66
42
72
49
49
59
110
112
198
99
71
129

34
159
142
64
40
101
64
60
66
118
118
209
118
78
248

131%
94%
103%
97%
95%
140%
131%
122%
112%
107%
105%
106%
119%
110%
192%

1260 1423

113%

2950 3340

114%

Лекторський склад на курсах підвищення кваліфікації забезпечували
викладачі кафедр академії, науковці Херсонського державного університету,
педагогічні працівники шкіл та позашкільних закладів, працівники
Херсонського обласного центру здоров’я та спортивної медицини, тренери
Дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Херсона, кращі вчителі області. Під час
курсів підвищення кваліфікації запрошувались автори підручників, зокрема, у
вересені та листопаді було проведено зустріч вчителів зарубіжної літератури з
авторами підручників «Зарубіжна література. 8 клас» Н.М.Кодоб'янською,
Л.М.Удовиченко та онлайн-конференція з Г.Є.Фефіловою, а також зустріч з
головним редактором журналу «Всесвітня література в сучасній школі»
Валентиною Бойко. В ході цих зустрічей вчителі ознайомилися з
концептуальними засадами побудови підручників та сучасними підходами до
викладання предмету.
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
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.
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Діяльність науково-методичної лабораторії дошкільної освіти
була
підпорядкована системі навчання та здобуття освіти фахівцями з середньоспеціальною та вищою освітою для приведення їх професійного рівня
кваліфікації відповідно до світових стандартів, вимог часу, особистих та
виробничих потреб, удосконалення їх наукового та загальнокультурного рівня,
стимулювання та розвитку творчого і духовного потенціалу особистості.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.11 р. №462
«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
працівниками науково-методичної лабораторії початкового навчання спільно з
кафедрою теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології
створено програму заходів щодо послідовного і системного впровадження
Державного стандарту в школах області, що реалізується і нині. Тому
лабораторія працювала за наступними напрямами: упровадження Державного
стандарту початкової загальної освіти, опрацювання та апробація нових
підручників, формування професійної компетентності вчителів початкових
класів, пошук нових форм здобуття якісної освіти, реалізація компетентнісного,
особистісно орієнтованого, діяльнісного підходів до навчання молодших
школярів, запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній
процес початкової школи (хмарні технології тощо). 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. У варіативну частину навчальнотематичного плану введено спецкурси з підготовки вчителів до використання
ІКТ, а також програмно-тематичні курси «Методика викладання навчального
предмета «Інформатика» в початковій школі». За звітний період до викладання
предмета «Інформатика» підготовлено 165 учителів початкових класів та 12
учителів інформатики. За дистанційною формою навчання пройшло 47
учителів.
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.
На лекції для керівників шкіл запрошувались члени кафедри теорії і
методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін,
які розповідали про особливості викладання предметів у нових освітніх умовах.
Викладачі
Миколаївського
національного
університету
імені
В.О.Сухомлинського спілкувалися з директорами та заступниками директорів
з навчально –виховної роботи в режимі он-лайн на проблемні управлінські
теми. Слухачі курсів відвідували у рамках профорієнтаційної співпраці
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економіко-правовий коледж, факультет дизайну Херсонського національнотехнічного університету, мали можливість завітати до Херсонської обласної
бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки. На заняттях розглядались
актуальні проблеми сучасної управлінської практики в умовах реалізації
проекту «Нова українська школа».
На курсах підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури та
тренерів-викладачів навчальні заняття проводились у різних формах співпраці
між учасниками педагогічного процесу: лекції, семінари, конференції, тренінги,
творчі зустрічі, під час яких, у переважній більшості, використовувались
інтерактивні методи навчання.
Педагогічна практика для вчителів фізичної культури, захисту Вітчини та
тренерів-викладачів ДЮСШ та клубів проводилась на базі Херсонських
загальноосвітніх навчальних закладів № 30, № 34, № 45, № 47, Фізикотехнічного ліцею, Навчально-виробничого комплексу Дніпровського району,
ВУФК, Херсонських ДЮСШ № 6, ДЮСШ № 3 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 В.Ф. Мороз;
учитель-методист, підполковник у відставці О.В. Бондаренко; 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
навчально-тренувального процесів.
Так, наприклад, 27 січня 2016 року відбулись практичні заняття зі
слухачами курсів підвищеня кваліфікації вчителів захисту Вітчизни. Практичні
заняття були спрямовані на підвищення компетентності вчителів у наданні
першої медичної допомоги, вогневій підготовці та самообороні. Заняття з
надання першої медичної допомоги проводив Микола Іванович Тараненко,
заступник командира волонтерського загону першої допомоги Херсонської
обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Практичні заняття
з вогневої підготовки та самозахисту були організовані на базі Херсонського
міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Заняття проводили Віталій
Юрійович Воловик, підполковник запасу, учитель захисту Вітчизни
Херсонського міжшкільного навчально-виробничого комбінату та Андрій
Олександрович Лимар, майор запасу, голова Херсонської обласної організації
«Дубрава». Організаційно-методичною особливістю занять був розподіл
учителів захисту Вітчизни на 2 відділення, що змагались у стрільбі з
111

пневматичної гвинтівки, спорядженні магазину, збиранні та розбиранні
автомату Калашникова, виконанні прийомів самозахисту.
З метою удосконалення професійної підготовки керівників та педагогів
під час курсів проводилися майстер-класи кращими вчителями області. Так на
курсах підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни
проводились майстер-клас «Використання методу колового тренування на
уроках фізичної культури» (переможець фахового конкурсу, учитель-методист
Мороз В.Ф.) та спецкурси «Особистісно орієнтований підхід до фізичного
виховання школярів» (Моїсеєв С.О.); «Надання першої медичної допомоги
потерпілим» (Тараненко М.І.); «Медичний супровід фізичного виховання учнів
у ЗНЗ» (Рамаскевич Ю.О., Кахічко Н.Є.).
З метою проведення майстер-класів на курси підвищення кваліфікації
керівників шкіл запрошувались директори Херсонських ЗОШ №15 (Л. Л.
Стратійчук), № 39 (О.М.Маренчук), №56 (С.В.Микитюк), №4 (С.И.Місюченко)
та ФТЛ М.І.Бабенко, заступники директорів з навчально-виховної роботи
Херсонської ЗОШ№24 – І.А.Бондаренко та ФТЛ – В.І.Білий.
Для вчителів початкових класів та працівників дошкільних навчальних
закладів проводились майстер-класи з тем: «Особистісно зорієнтована модель
навчання і виховання в початковій школі», «Сучасний урок. Методика
проведення сучасного уроку» (Г.О.Соценко, учитель-методист, Заслужений
учитель України, тренер програми «Крок за кроком», директор Скадовського
НВК «Академічна гімназія» Скадовської міської ради), «Формування вміння
вчитися в учнів початкової школи» (О.В.Болдіна, спеціаліст вищої категорії,
учитель початкових класів Херсонського навчально-виховного комплексу
«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія» № 56 Херсонської міської ради), «Використання ІКТ на уроках у
початковій школі» (В.О.Старюк, спеціаліст І категорії, учитель початкових
класів Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №50 Херсонської
міської ради). «Організація занять з малювання (нетрадиційні техніки) в
дошкільному навчальному закладі» (Мусієнко В.С., методист науковометодичної лабораторії), «Сучасні підходи до методики раннього навчання
читання дітей дошкільного віку» (Кобилянська Н.С., вихователь, «виховательметодист» Бериславського дошкільного навчального закладу №3 Херсонської
області).
Для вчителів природничо-математичного циклу проводились майстеркласи з тем: «Застосування проблемно-символічного конструктора на уроках
географії» (вчитель Н.М.Кудлай, старший учитель, спеціаліст вищої категорії,
учитель географії Правдинської ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерської районної ради);
«Упровадження інтернет ресурсів у сучасних умовах навчання хімії в
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навчальних закладах освіти сільської місцевості» (Лисенко Н.В., спеціаліст
вищої категорії, учитель хімії Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Білозерської
районної ради); «Системний підхід учителя хімії до підготовки шкільних
олімпіад з хімії учнів» (Глазунов М.М. методист РМК Скадовського районного
відділу освіти); «Розвиток діалогового спілкування на уроках хімії старшої
школи (Литвиненко О.І. спеціаліст вищої категорії, учитель методист, учитель
хімії Іванівської гімназії, Іванівського району)»; «Формування і розвиток
практичних умінь учнів базової школи» (Матвєєнко Л. О., учитель біології
Бериславської ЗОШ № 3); «Система роботи вчителя біології і екології щодо
розвитку екологічної компетентності учнів старшої школи» (народний учитель
України Л. М. Ігнатюк, Академічний ліцей при ХДУ); «Використання сучасних
ІКТ при виконанні практичної частини програми у профільних класах» (Ісай О.
О., Херсонська спеціалізована школа № 30); «Формування здорового способу
життя у підлітків на рівні навичок» (Зубко Н. І., Херсонська спеціалізована
школа № 27); «Техніко-технологічне наповнення мотиваційного компоненту
навчального процесу з фізики»; «Використання елементів астрономії при
вивчені фізики»; «Створення електронного портфоліо вчителя в хмарних
технологіях» (Барабаш О.О., учитель математики Хлібодарівської ЗОШ
Чаплинської районної ради); «Розв’язування нестандартних задач як один із
засобів розвитку математичних здібностей учнів» (Оксененко В.Я., Заслужений
учитель України, учитель математики Цюрупинської СЗОШ № 4; «Орігамі як
засіб активізації діяльності учнів під час вивчення геометричного матеріалу»
(Квадріціус Л.В., учитель Станіславської ЗОШ Білозерської районної ради).
Під час курсів для вчителів суспільствознавчих дисциплін було
проведено 4 майстер-класи Бондаренко Т.А., учителем-методистом,
спеціалістом вищої категорії, учителем історії СЗОШ № 24 Херсонської міської
ради з теми "Використання ІКТ в роботі з обдарованими дітьми ", 2 майстеркласи
Тютюном
М.В.,
учителем
вищої
категорії
Степанівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Херсонської міської ради з теми
«Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами краєзнавчої роботи»,
Назаренко В.С., старшим викладачем кафедри теорії і методики викладання
природничо-математичних та технологічних дисциплін з теми «3D журнали, як
ефективний засіб організації проектної діяльності учнів у навчально-виховному
процесі» і «Хмарні технології в навчально-виховному процесі», Гончаренко
Л.А., доцентом кафедри теорії і методики викладання суспільствознавчих і
гуманітарних дисциплін академії з теми «Особливості створення учительських
блогів», Єлігулашвілі М.С., викладачем кафедри теорії і методики викладання
суспільствознавчих і гуманітарних дисциплін академії з теми «Викладання
історії без підручника».
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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. У зв’язку з
уведеннями у нові програми для 10-11 класів з історії та правознавства
практичних занять учителі створили електронну базу матеріалів для них, яку
розміщено на порталі «Дистанційне навчання педагогічних кадрів». Проведено
круглі столи до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (27 січня), до
Міжнародного дня толерантності (16 листопада, до Міжнародного дня прав
людини (13 грудня).
6.2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного
навчання, самоосвіти тощо
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.
У КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» згідно з Положенням
про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки
України від 25.04.2013 року № 466, з 2014 року впроваджується дистанційне
навчання на базі відкритої системи Moodle, яка 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);
передбачається інтерактивна взаємодію між викладачами та слухачами, вільний
доступ до інформаційних ресурсів курсу та мережі Інтернет, швидка доставка
навчальних матеріалів в електронній формі.
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 та активно, у зручний для нього час, взаємодіяти з
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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;
– 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 портфоліо, 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.
Постійно діє тренувальний майданчик для створення особистих
інформаційних ресурсів на базі порталу «Дистанційного навчання педагогічних
кадрів». Портал налічує вже 576 блогів педагогів області.
Працівниками відділу інформаційних технологій та дистанційного
навчання було проведено:
– 2 онлайн семінари з проблеми впровадження дистанційного навчання.
«Використання Big Blue Button», «Moodle - платформа для дистанційного
навчання». (в результаті яких, в Скадовському районі впроваджено Moodle,
як основний засіб організації дистанційної взаємодії з учнями, в
Чаплинському районі розроблено власну платформу з дистанційного
навчання на основі хмарних сервісів Google).
– Проведено онлайн семінар спільно з лабораторією хімії для вчителів
Високопільського,
Великоолександрівського,
Воронцовського,
115

Бериславського районів на тему «Хмарні технології на уроках хімії в
загальноосвітніх навчальних закладах».
– Проведено 2 онлайн семінари для вчителів інформатики з тем: «Хмарні
технології в освіті» (Барабаш О.О., Назаренко В.С.).
– У травні було проведено вебінар «Створення і використання 3D
інтерактивних журналів замість презентацій до уроку» охоплено велику
аудиторію, що нараховувала 254 учасники. Після проведення заходу,
кожному учаснику було надано можливість завантажити програмне
забезпечення, що демонструвалось під час вебінару.
– Проведено 3 тренінги з використання хмарних технологій для вчителів
Херсонської гімназії №1; Цюрупинського та Скадовського районів.
Охоплено 76 педагогів.
– Надається постійна підтримка педагогам через портал «Дистанційне
навчання педагогічних кадрів» (dnpk.16mb.com).
Через портал також здійснюється навчання педагогів. У розділі «Курси та
спільноти» висвітлено план проходження окремих спецкурсів в онлайн режимі,
наприклад, «Інформатика в початковій школі», «Основи Інтернету», онлайн
семінар для вчителів з предмету «Основи здоров’я». Це дає змогу вчителям
навчатись і отримувати сертифікати у міжкурсовий період.
На порталі Дистанційного навчання педагогічних кадрів (dnpk.16mb.com)
вже створено базу для організації єдиного інформаційного середовища і 1061
учитель області ефективно користуються нею, а також переймають досвід
використання хмарних технологій для організації сучасного інформаційного
простору.
Також постійно в спільноті методистів РМК та ММК висвітлюються
новини, що стосуються навчально-виховного процесу. Сприяли створенню
Районного консалтингового центру Білозерського районного методичного
кабінету, діяльність якого спрямована на надання підтримки вчителям з питань
впровадження сучасних ІКТ до навчально-виховного процесу. Консалтинговий
центр організовує як очні зустрічі з педагогами, так і дистанційне
косультування через свій сайт (konsaltcentr.16mb.com). На даний момент через
центр відбувається консультування педагогів району.
Проводяться
постійно онлайн-консультації для керівників та
педагогічних працівників області, працівників РМК (ММК) з актуальних
питань.
У першому півріччі 2016 році для покращення автоматизації
дистанційного навчання, та для підвищення ефективності проведення окремих
спецкурсів та курсів підвищення кваліфікації працівники відділу
інформаційних технологій та дистанційного навчання зареєстрували КВНЗ
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«Херсонська академія неперервної освіти» в проекті Google Apps for Education,
робота якого спрямована на впровадження хмарних технологій в навчальновиховний процес.
Для більш ефективної роботи з обдарованою молоддю було розроблено та
відкрито
інформаційний
ресурс
інтернет-лабораторії
«Ерудит»
(erudit.16mb.com).
Підготовлено методичні рекомендації «Дистанційне навчання в
середовищі Moodle», які розміщено на сайті академії (http://academy.ks.ua/wpcontent/themes/rundown/3/Distance%20learning%20in%20Moodle%20environment.
html).
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.
Підготовлені інструктивно-методичні матеріали до початку нового 20162017 навчального року (серпень), проводились онлайн-консультації для
вчителів-предметників, методистів РМК (жовтень, грудень).
На виконання наказу управління освіти і науки Херсонської обласної
державної адміністрації від 14 липня 2016 року № 209 «Про робочі навчальні
плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2016-2017
навчального року», завідувачем науково-методичної лабораторії географії
(Філончук З.В.) розроблені програми курсів за вибором «Економіка рідного
краю» та «Географія рідного краю», які були схвалені вченою радою академії
(протокол № 5 від 20.09.2016 р.) та надруковані в газеті «Джерела». Для
вчителів початкового навчання розроблено програму «Українознавство» та
дидактичні матеріали до курсу «Українознавство» (3 клас). Також розроблені :
пізнавальні завдання з природознавства в початковій школі; екологічне
виховання дошкільників; формування природознавчої компетентності
молодших школярів дидактичними засобами календаря природи (пори року);
У 2015/2016 навчальному році у Херсонській області розпочато
апробацію інтерактивного електронного посібника з курсу «Фінансова
грамотність» (за загальною редакцією професора Тамари Степанівни
Смовженко) у 10-х класах Херсонського навчально-виховного комплексу
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«Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей журналістики, економіки та
правознавства» Херсонської міської ради, Каїрської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Горностаївської районної ради, Горностаївської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1 імені Героя Радянського Союзу Цвіка Степана
Степановича Горностаївської районної ради, Каховської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №4 Каховської міської ради та Херсонського ліцею
Херсонської обласної ради.
Науково-методичною лабораторією географії та економіки КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти» спільно з відділом дошкільної,
загальної середньої освіти та інспекції навчальних закладів управління освіти і
науки обласної державної адміністрації здійснюється постійний контроль за
організацією та проведенням апробації інтерактивного електронного посібника.
Питання «Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості
інтерактивного електронного посібника з курсу «Фінансова грамотність» у
загальноосвітніх навчальних закладах Херсонської області» було представлено
на засіданні навчально-методичної ради академії (15.12.2016).
Підготовлено експертний висновок на проект підручника «Географія» для
учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Коберник С. Г.,
Коваленко Р. Р.), що був поданий на конкурс згідно з Положенням про
конкурсний відбір проектів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних
закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 25
грудня 2015 року № 1361 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15
січня 2016 року за № 59/28189, та наказу Міністерства освіти і науки України
від 05 лютого 2016 року № 78 «Про проведення конкурсного відбору проектів
підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів».
На базі академії пройшли VІ обласні краєзнавчі читання «Топоніміка у
краєзнавчій та позакласній роботі з географії» (29.01.2016 р.), за матеріалами
яких підготовлено збірник. Надруковано статтю «Обласні краєзнавчі читання (з
досвіду роботи)» та деякі матеріали останніх краєзнавчих читань у науковометодичному журналі «Географія та економіка в рідній школі» (№5, 2016 р.).
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 розміщено
на порталі дистанційного навчання педагогічних кадрів www.dnpk.16mb.com
Протягом січня-березня 2016 року працівниками науково-методичної
лабораторії початкової освіти вивчалося питання «Про виконання програмових
вимог з української мови в початковій школі у м. Херсоні». Узагальнення
результатів висвітлено на засіданні навчально-методичної ради 24.04.2016 року.
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Співробітниками лабораторії початкового навчання організовано та
проведено апробацію 5 підручників для учнів 3 класу початкової школи, а саме:
«Трудове
навчання»
(автори:
І.М.Веремійчик,
В.П.Тименко)
для
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
«Трудове навчання» (автори: В.К.Сидоренко, Н.В.Котелянець) для
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
«Русский язык» (автори: І.М.Лапшина, Н.М.Зорька) для загальноосвітніх
навчальних закладів з навчанням українською мовою; «Русский язык» (автори:
В.І.Статівка, О.І.Самонова)
для загальноосвітніх навчальних закладів з
навчанням українською мовою; «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з
поглибленим вивченням англійської мови» ( автори: М.Є Ростоцька,
О.Д.Карп’юк). Узагальнені результати апробації надіслані до Інституту
модернізації змісту освіти.
Протягом 2016 року проведені семінари-тренінги «Формування
ініціативності та підприємливості в учнів на уроках». Учителі природничоматематичних і технологічних дисциплін області (більш як 140 педагогів)
підготували розробки інтерактивних уроків з підприємницьким тлом, які
будуть надруковані додатками у фахових виданнях ВГ «Основа» м. Харків та
«Бібліотечка «Учитель-учителю» Випуск 11. Методична серія для вчителів
фізики».
Забезпечено висвітлення в науково-методичному журналі «Таврійський
вісник освіти», фахових виданнях, веб-сайті академії кращого досвіду роботи
вчителів Херсонщини щодо модернізації освітньої діяльності .
Оновлено тематику випускних творчих робіт. Розроблено методичні
рекомендації, посібники, статті, а саме:
1. Модуль «Веслування на байдарках і каноє» навчальної програми з фізичної
культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. 1011 класи / авт.-укл. С.О. Моїсеєв, І.В. Бреус. – Херсон : КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2016. – 13 с.
2. Карпенко О.Й. Організація спортивних класів з веслування на байдарках і
каное у загальноосвітній школі : методичні рекомендації / Олена Йосипівна
Карпенко; під ред. С.О. Моїсеєва. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2016. – 82 с.
3. Моїсеєв С.О. Фізична та технічна підготовка учнів 5-9 класів на уроках
фізичної культури засобами колового тренування: перспективний
педагогічний досвід Мороза В.Ф. / Сергій Олександрович Моїсеєв, Василь
Федорович Мороз. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти». – 58 с.
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4. Філончук З.В. Спецкурс із фінансової грамотності для підвищення
кваліфікації педагогів основної школи : навч.-метод. посібник [Електронний
ресурс] / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. – К. :
ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 120 с. – Режим доступу :
http://www.imzo.gov.ua/diyalnist/innovatsiyna-ta-doslidno-eksperementalna/kursfinansova-gramotnist/elektronni-versiyi-posibnikiv-spetskursu/
5. Філончук З.В. Спецкурс із фінансової грамотності для підвищення
кваліфікації педагогів початкової школи : навч.-метод. посібник
[Електронний ресурс] / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С.
Смовженко. – К. : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 116 с. –
Режим доступу : http: // www.imzo.gov.ua/diyalnist/innovatsiyna-ta-doslidnoeksperementalna/kurs-finansova-gramotnist/elektronni-versiyi-posibnikivspetskursu/
6. Філончук З.В. Географія рідного краю : навчальна програма курсу за
вибором / З.В. Філончук // Джерела. – 2016. - №16. – С. 4-9.
7. Філончук З.В. Економіка рідного краю : навчальна програма курсу за
вибором / З.В. Філончук // Джерела. – 2016. - №16. – С. 11-16.
8. Філончук З.В. Учнівські дослідження в курсі географії 8 класу / авторукладач З.В. Філончук. – Х.: ВГ «Основа», 2016. – 112 с.
9. Філончук З.В. Методичні аспекти впровадження навчально-методичного
комплексу для підготовки вчителів до викладання курсів фінансової
грамотності // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.:
В. В. Кузьменко (голова) [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 31. – С. 193-199.
10.Філончук З.В. Апробація як засіб підвищення якості навчально-методичного
комплексу з курсу «Фінансова грамотність» / З.В. Філончук // Таврійський
вісник освіти. – 2016. – №2.
11.Філончук З. В. Обласні краєзнавчі читання / З. В. Філончук // Географія та
економіка в рідній школі. – 2016. – № 5. – С. 25.
12.Філончук З. В. Системний підхід до використання топонімічних знань на
уроках географії / З. В. Філончук // Географія та економіка в рідній школі. –
2016. – № 5. – С. 26-27.
13.Топоніміка у краєзнавчій та позакласній роботі з географії: матеріали VІ
обласних краєзнавчих читань (29 січня 2016 р., м. Херсон) / за заг. ред.
З.В.Філончук. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2016. – 62 с.
14.Філончук З.В. Краєзнавча складова змісту завдань учнівських
інтелектуальних змагань з географії / З.В. Філончук // Топоніміка у
краєзнавчій та позакласній роботі з географії : матеріали VІ обласних
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краєзнавчих читань (29 січня 2016 р., м. Херсон) / за заг. ред. З.В.Філончук.
– Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – С. 41-48.
15.Філончук З.В. Методичні аспекти підготовки вчителів у системі
післядипломної освіти до викладання курсів фінансової грамотності / З.В.
Філончук // Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової
грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського
суспільства та становлення економіки знань : матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції, 29-30 вересня 2016 р., м. Київ. – К. :
Інститут обдарованої дитини, 2016. – С. 54-59.
16.Філончук З.В. Роль інтерактивних музеїв науки у розвитку STEM-освіти /
Зоя Володимирівна Філончук // Удосконалення STEM освіти як шлях до
інноваційного розвитку : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції з
міжнародною участю (28 жовтня 2016 року, м. Херсон) / наук. ред.
Г. С. Юзбашева. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2016. – Випуск 19. – С. 29-33.
17.Філончук З.В. Методичні аспекти вивчення культурної спадщини ЮНЕСКО
в курсі шкільної географії (на прикладі міста Чеський Крумлов) / Л.
Гончаренко, З. Філончук // Розвиток міжнародної інтелектуальної співпраці:
історія, сьогодення, перспективи (до 70-річчя набуття чинності статуту
ЮНЕСКО) : матеріали обласної науково-методичної конференції (9
листопада 2016 р., м. Херсон) / наук. ред. Я. Ю. Голобородько. – Херсон :
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – С. 70-76.
18.Філончук З. В. Питання ХІІ Всеукраїнського турніру юних географів / З. В.
Філончук // Географія та економіка в рідній школі. – 2016. – № 5. – С. 2.
19.Гаврилюк Г. М. Формування конструкторсько-технологічних знань та вмінь
учнів 5-х класів під час виконання практичних робіт у техніці художнього
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М.В.Гончар. – Каховка-Херсон: Гілея, 2016. – С.34-37.
24.Гаврилюк Г. М. Інноваційний вимір технологізації трудової підготовки
учнівської молоді / Г.М.Гаврилюк, О.О.Калабурдін // STEM-освіта як шлях
до інноваційного розвитку національної освіти : матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною участю (20-28 жовтня 2016
року, м. Херсон) / за ред. Г. С. Юзбашевої. – Херсон : КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2016. – С.199-201.
25. Мусієнко В. С. Формування почуття патріотизму в дітей дошкільного віку:
історико-педагогічний аспект / В. С. Мусиенко // Nowoczesna edukacja:
filozofia, innowacja, doświadczenie. – Nr 1. – Łodź : Wydawnictvo Naukowe
Wyższej Szkoly Informatyki i Umiejętności, 2016. – S. 55-60.
26.Мусієнко В. С. Особливості патріотичного виховання дітей у дошкільних
закладах України (1958-1991 роки) / В. С. Мусієнко // Молодий вчений. –
2016. – № 2 (29). – С. 313-316.;
27.Юдіна О. В. Інклюзивна освіта дітей з особливими потребами крізь призму
поглядів Л.С.Виготського / О. В. Юдіна // Наукові концепції
Л.С.Виготського та їх втілення в сучасній педагогіці: матеріали обласних
педагогічних читань / за заг. ред. Т.В.Комінарець, В.В.Кузьменка,
І.В.Воскової. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2016. – С.298-301.
28. Юдіна О.В.Інклюзивна форма навчання дітей з розладами спектру аутизму
– інноваційна складова системи спеціальної освіти / О.В.Юдіна //
Упровадження інноваційних технологій у практику роботи ДНЗ, початкової
школи та фахівців психологічної служби: матеріали обласної науковопрактичної конференції (20 жовтня 2016 року) / за заг. ред. Т.В.Комінарець.
– Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – С.19-24
29.Слободенюк Л.І.
Принципи
психологічного
супроводу
дітей
з
особливостями психофізичного розвитку
за Л.С.Виготським / Наукові
концепції Л.С.Виготського та їх втілення у сучасній педагогіці: матеріали
обласних педагогічних читань ( 21 квітня 2016 року, м. Херсон) – Херсон:
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – С. 247-25.
30.Слободенюк Л.І. Формування здоров’язбережувальних, здоров’язміцнювальних та здоров’яформувальних компетентностей у школярів / Л.І.
Слободенюк , В.В. Горкуша , Т.І.Дзьоба // Таврійський вісник освіти.- 2016.№ 2.- С.207-214.
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31.Слободенюк Л.І. Психологічний супровід обдарованих дошкільнят та
молодших школярів / Л.І.Слободенюк. - Херсон: КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти»,2016.-165с.
32.Педагогічний вплив на розвиток особистості в системі координат
соціалізуючого освітнього простору / укладачі: Л.М.Назаренко,
Н.А.Харченко – Херсон:КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2016 – 62с.
33. Кузьміч Т.О., Гмизіна Н.А. Парк педагогічних технологій як альтернативна
форма навчання дорослих / Науково-методичний журнал «Завучу усе для
роботи», №9-10, С.20-33.
34. Кузьміч Т.О. Історико-культурологічний підхід до формування соціальної
компетентності старшокласників засобами слов'янської культури / Тетяна
Олександрівна Кузьміч//
Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі:
колективна монографія/ за ред. В.В.Кузьменко, Н.В.Слюсаренко – Херсон:
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016.
35. Традиції та інновації Семенівського НВК (з досвіду роботи) / укладачі:
Т.О.Кузьміч, О.Д. Лозович, Т.М.Хижинська – Херсон: КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2016 – 42с.
36. Забезпечення науково-методичного супроводу профільного навчання
(збірка практичних матеріалів) / укладачі: Т.О.Кузьміч, О.Д. Лозович –
Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016 – 24с.
37. Кузьміч Т.О., Мельник Т.М. Теоретико-методологічні основи розвитку
освіти та управління навчальними закладами // Теоретико-методологічні
основи розвитку освіти та управління навчальнитми закладами: матеріали ІІ
Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-методичної конференції (18
листопада 2016 року, м.Херсон): в 2 ч. / за ред. Кузьменка В.В., Слюсаренко
Н.В. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016 – Ч.ІІ
– С.199-206.
38. Лозович О.Д., Оржаховська Л.С. Проблеми соціалізації учнів з вадами
розумового розвитку // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та
управління навчальнитми закладами: матеріали ІІ Всеукраїнської (з
міжнародною участю) науково-методичної конференції (18 листопада 2016
року, м.Херсон): в 2 ч. / за ред. Кузьменка В.В., Слюсаренко Н.В. – Херсон:
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016 – Ч.ІІ – С.213-219.
39.Українська мова. 8 клас. І семестр / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько,
Т. Г. Окуневич, О П. Данилова, М. В. Чаловська ; за ред. Є. П. Голобородько.
– Х. : Вид. група «Основа», 2016. – 105, [2] с.
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40.Українська мова. 8 клас. ІІ семестр / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько,
Т. Г. Окуневич,
О. П. Данилова,
М. В. Чаловська ;
за
ред.
Є. П. Голобородько. – Х. : Вид. група «Основа», 2016. – 112, [4] с.
41.. Вострікова В.В., Баканьов Д,Г. Практичні підходи до самоосвітньої
діяльності вчителя німецької мови засобами ІКТ / В.В. Вострікова,
Д.Г. Баканьов // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол.
В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2016. – Випуск 30. – С.92-95.
6.4. Навчально-методичні семінари,наради, тренінги,
майстер-класи тощо
На виконання плану роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти» методистами та науково-педагогічними працівниками у 2016 році
проведено навчально-методичні, практичні семінари, наради та різні методичні
заходи.
Працівниками науково-методичної лабораторії початкового навчання
проведено обласні науково-методичні та науково-практичні семінари для
методистів початкового навчання, учителів початкових класів, а саме: «Сучасні
підходи до формування природничо-математичної компетентності молодших
школярів» (18-19.02.16), «Інформаційно-освітній простір та забезпечення його
ефективного функціонування в дошкільній і початковій освіті» у режимі
онлайн (25.02.16;), «Взаємодія сім’ї, школи та громадських організацій у
формуванні здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів» (2223.03.2016), «Методика викладання навчального курсу «Інформатика» у
початковій школі» (постійно, під час курсів), «Організація інклюзивного
навчання дітей з особливими освітніми потребами в ЗНЗ» (13-17.06. 2016; 2428.10. 2016), авторський семінар Т.О.Пушкарьової «Інновації в освіті»
(16.03.2016),
«Освітні
ініціативи – 2016»
(06-10.06.2016),
«Лінгвокультурознавчий аспект формування комунікативної компетентності
учнів початкової школи при вивченні іноземної мови» (08-09.11.2016),
«Формування у дошкільників і молодших школярів національних та духовних
цінностей українського народу» (06-07.12.2016), консультацію з питань
початкової освіти у режимі онлайн (20.09.2016; 14.12.2016).
Протягом звітного періоду науково-методичним відділом природничоматематичних та технологічних дисциплін академії були проведені заходи:
– обласний науково-практичний семінар з теми «Апробація як засіб
підвищення якості навчально-методичного комплексу з курсу «Фінансова
грамотність»;
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– обласний науково-практичний семінар з теми «Основні підходи до
викладання географії України за новою програмою» на базі
Голопристанського РМК;
– міжрайонний семінар з теми «Методичні аспекти впровадження фінансової
грамотності у загальноосвітніх навчальних закладах»
на базі
Цюрупинського РМК;
– проведена зустріч вчителів географії міста Херсона з Валентиною
Михайлівною Бойко, головним редактором видавництва «Освіта України»,
автором підручників і навчально-методичних посібників з географії;
– обласний науково-практичний семінар з теми «Використання інтернеттехнологій для дослідження природничих явищ у шкільному курсі фізики»;
– обласний науково-практичний семінар з теми «Формування ініціативності та
підприємливості в учнів на уроках фізики»;
– міжрайонний семінар «Хмарні технології на уроках хімії в загальноосвітніх
навчальних»
закладах»
для
учителів
хімії
Високопільського,
Великоолександрівського, Нововоронцовського, Бериславського районів;
– обласний науково-практичний семінар з теми «Розвиток природничонаукової компетентності учнів 8-х класів як базової відповідно до вимог
Державного стандарту»;
– методичні студії «Теорія і практика методики використання робочих
зошитів з біології» (5 травня 2016 р.) у співпраці з видавництвом «Ранок» та
ВГ «Основа» (м. Харків);
– семінар з теми «Організація і проведення Міжнародного інтерактивного
природничого конкурсу «Колосок» у ЗНЗ Херсонської області» - у режимі
онлайн;
– зустріч з автором підручника «Біологія. 8 клас» К. М. Задорожним та
головним редактором журналу «Біологія» видавництва «Ранок»
І. Г. Шаховою;
– Інтерактивні методи навчання як засіб формування підприємливості (для
учителів біології, екології, географії, економіки);
– Міжрайонний
науково-практичний
семінар
«Реалізація
концепції
національно-патріотичного виховання учнівської молоді в технологічній
освіті» , Бериславський район.
– Науково-методичний
семінар
«Формування
підприємливості
та
ініціативності в технологічній освіті школярів» .
– обласний науково-практичний семінар з теми «Підвищення ефективності
уроку математики засобами інформаційно-комунікаційних технологій»;
– обласний науково-практичний семінар з теми «Організація і проведення
міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсів, турнірів з
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математики, як засіб підвищення підприємницького інтересу учнів до
вивчення предмета»;
– обласний науково-практичний семінар з теми «Формування національного
самоусвідомлення учнів ц процесі вивчення шкільного курсу математики»;
– обласний науково-практичний семінар з теми «Сучасний урок математики в
світлі вимог Державного стандарту»;
– міжрайонний семінар «Науково-методичні засади роботи з обдарованою
молоддю, схильною до дослідницької діяльності» на базі Білозерського
району;
– «Шляхи реалізації оновленого змісту математичної освіти в умовах переходу
до нового Державного стандарту»;
– «Мотивація навчальної діяльності учнів як один із шляхів поліпшення якості
математичної освіти»;
– На базі академії пройшли VІ обласні краєзнавчі читання «Топоніміка у
краєзнавчій та позакласній роботі з географії» (29.01.2016 р.), за матеріалами
яких підготовлено збірку (відп. Філончук З. В.)
– Авторський науково-практичний семінар: «Методологія природознавчих
екскурсій на базі природно-заповідного фонду Херсонщини (аутекологічний
аспект з елементами дем- та синекології) (Литвиненко О.І. – кандидат
біологічних наук, доцент);
– Авторський науково-практичний семінар «Сучасні ІКТ – інструменти для
вчителя
природничо-математичних
та
технологічних
дисциплін»
(Осипова Н.В. – кандидат технологічних наук, доцент);
– Авторський
науково-практичний
семінар
«Технологія
створення
персонального веб-ресурсу вчителя» (Самойленко О.М. – доктор
педагогічних наук, професор).
Науково-методичною лабораторією дисциплін художньо-естетичного
циклу проведено 16.03-18.03.2016 року семінар-практикум «Моделювання
сучасного уроку музичного мистецтва за новою навчальною програмою» для
вчителів музичного мистецтва. Учасники семінару обговорили і практично
опрацювали такі питання:
– Музичне мистецтво як засіб формування особистості;
– Сучасний урок музичного мистецтва: традиції та інновації;
– Слухання музичних творів у структурі сучасного уроку музичного
мистецтва;
– Використання інформаційно-комунікативних технологій для створення
сучасного уроку музичного мистецтва;
– Використання інтерактивних методів навчання як ефективного засобу
розвитку логічного мислення учнів;
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– Асоціативні форми уявлень при роботі з дитячим вокально-хоровим
колективом.
З 13.04-14.04.2016 р. відбувся обласний науково-практичний семінар
вчителів образотворчого мистецтва «Інноваційна діяльність як умова розвитку
творчого потенціалу учнів на уроках образотворчого мистецтва». Учасниками
семінару було практично опрацьовані такі питання:
– Нетрадиційні техніки в образотворчій діяльності як засіб розвитку творчих
здібностей учнів;
– Паперопластика — сучасний вид мистецтва;
– Карвінг: майстер-клас на милі;
– Застосування технік акварельного живопису на уроках образотворчого
мистецтва;
– Форми і методи навчання на уроках образотворчого мистецтва;
– Творчі здібності як умова самовираження особистості.
З 23.11.-25.11.2016 року відбувся семінар-практикум для вчителів
мистецьких дисциплін, методистів дисциплін художньо-естетичного циклу з
теми: «Інтерактивні форми організації методичного супроводу процесу
вдосконалення професійної компетентності вчителів освітньої галузі
«Мистецтво»». Учасники семінару обговорили і практично опрацювали такі
питання:
– Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технології;
– Методи інтерактивного навчання на уроках мистецтва в початковій школі;
– Залучення учнів до активної творчої співпраці на уроках мистецьких
дисциплін;
– Інтерактивні форми роботи на уроках образотворчого мистецтва;
– Інтерактивне навчання
як інструмент формування ключових
компетентностей учнів;
– Особливості організації навчальної діяльності учнів на уроках мистецьких
дисциплін;
– Методичні рекомендації: теоретичні та практичні поради вчителям
художньої культури;
– Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання;
– Інтерактивні
технології
навчання
у
формуванні
комп’ютерної
компетентності педагога.
Науково-методичною лабораторією фізичної культури та захисту
Вітчизни КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 18 листопада 2016
року на базі Херсонської гімназії № 1 Херсонської міської ради проведено
семінар-практикум для вчителів фізичної культури за міжнародним проектом
«Дитяча легка атлетика ІААФ». Проведений семінар-практикум був
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спрямований на популяризацію міжнародного досвіду з організації ігрової
діяльності дітей і молоді на заняттях легкою атлетикою; підвищення
компетентності вчителів фізичної культури в методиці проведення сучасного
уроку легкої атлетики у загальноосвітній школі; висвітлення шляхів
популяризації легкої атлетики в учнівському середовищі. Учасниками заходу
стали 52 учителя фізичної культури з районів і міст Херсонської області.
Теоретичні та практичні заняття для фахівців з фізичного виховання проводила
Ліана Валентинівна Копилова, міжнародний інструктор проекту, учительметодист, учитель фізичної культури Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер»
Київської міської ради. Програмою семінару-практикуму передбачалось
вивчення вчителями фізичної культури історії та географії поширення проекту
«Дитяча легка атлетика ІААФ» у світі, знайомство з орієнтовними вправами з
бігу, стрибків та метання для учнів різних вікових груп (7-8, 9-10 та 11-12
років). Практична частина заходу була спрямована на ознайомлення учасників
семінару зі спеціальним легкоатлетичним інвентарем проекту, об’єднання їх у 6
команд інструкторів та помічників, а також моделювання підбору вправ для
кожної легкоатлетичної станції.
Для завідувачів Р(М)МК було організовано обласний навчальнометодичний семінар « Становлення та розвиток освітнього соціалізуючого
простору» ( березень ), на якому розглядалися нормативно-правові аспекти
управління системою освіти, теоретичні та методичні засади превентивного
виховання, питання участі педагогів та учнів у проектних заходах як чинник
соціалізації та збагачення варіативного компоненту змісту загальної середньої
освіти в рамках соціалізації; була організована управлінська практика на базі
Херсонської ЗОШ№21 «Збагачення варіативного компоненту змісту загальної
середньої освіти в рамках соціалізації».
Для методистів Р(М)МК та керівників ЗНЗ, МНВК було проведено
обласний науково-методичний семінар «Сучасне технологічне та науковометодичне забезпечення профільної освіти» ( жовтень), на якому
висвітлювалися питання інтегрованого підходу щодо організації профільного
навчання та
умови забезпечення профільної освіти у контексті «Нової
школи».
Для методистів Р(М)МК та заступників директорів шкіл з навчальновиховної роботи було проведено обласний науково- практичний семінар
«Напрями підвищення якості освіти на інноваційній основі» (листопад); для
завідувачів Р(М)МК та директорів ЗНЗ – вебнараду щодо особливостей
організації діяльності методичних служб області в 2016/2017 н.р. (серпень).
Протягом 2016 р. було налагоджено тісну співпрацю з консалтинговим
центром «Перспектива» (видавнича група «Основа»). Так, для керівників
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навчальних закладів України було проведено вебінар на тему «Грантова
підтримка навчального закладу» (червень); на
курсах директорів та
заступників директорів з навчально-виховної роботи слухачам була надана
можливість взяти участь у вебінарах на управлінську тематику та прослухати
спецкурс Л.М.Назаренко «Управління інноваційними змінами» з отриманням
сертифікатів.
Для вчителів-дефектологів та вчителів-логопедів було організовано і
проведено навчально-методичний семінар «Система комплексного супроводу
сімей в умовах спеціального навчального закладу». 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.
Науково-методичною лабораторією практичної психології та соціальної
роботи за звітний період проведено семінари:
– «Впровадження у практику діяльності алгоритмів взаємодії працівників
психологічної служби системи освіти та працівників інших органів і служб у
справах дітей» - для керівників психологічних служб;
– «Забезпечення психологічного і соціального супроводу дітей, постраждалих
внаслідок військових дій, а також їх батьків» – дводенний семінар для
практичних психологів і соціальних педагогів інтернатних закладів;
– Інноваційні підходи до розвитку та саморозвитку професійної майстерності
працівників психологічної служби;
– Організація роботи працівників психологічної служби системи освіти у
2016-2017 н.р. – вебнарада для керівників психологічних служб.
У рамках реалізації заходів щодо співпраці з державними та
громадськими організаціями за сприяння Українського науково-методичного
центру практичної психології і соціальної роботи та управління освіти, науки та
молоді Херсонської обласної державної адміністрації для фахівців
психологічної служби м. Херсона, м. Нова Каховка та Олешківського району
проведено тренінг-семінар «Технологія впровадження Інформаційно-освітньої
протиалкогольної програми «Сімейна розмова».
Науково-методичним відділом інноваційної діяльності 27.04.2016 року
проведено обласний семінар для керівників експериментальних закладів
«Інноваційна діяльність у системі навчання, виховання й управління».
Тематика семінару була присвячена STEM- освіті. До участі у семінарі у
режимі вебінару приєднався відділ
STEM - освіти Державної наукової
установі «Інститут модернізації змісту освіти». Начальник відділу STEM 129
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Патрикеєва Олена Олександрівна розкрила тему «STEM- освіта - світ
інноваційних можливостей». Старший науковий співробітник відділу STEMосвіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»
Гончарова Наталія Олександрівна розкрила тему «STEM – освіта - запит
сьогодення». В рамках семінару було проведено майстер-клас заступником
директора з НВР, вчителем англійської мови Херсонської спеціалізованої
школи № 57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської міської ради
Бабенко Н.М. з теми «Впровадження напрямів STEM – освіти у методику
вивчення іноземних мов, як спосіб формування
стратегічного підходу до
вибору майбутньої професії».
7.12.2016 року проведено обласний
семінар для керівників
експериментальних закладів «Інноваційна діяльність у системі навчання,
виховання й управління». Семінар був присвячений звітам експериментальних
закладів. В рамках семінару було проведено тренінг з питань подолання
труднощів у роботі та заслухано звіти:
– Херсонської гімназії № 1Херсонської міської ради з теми «Хмарні сервіси в
освіті» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України».;
– Херсонської загальноосвітньої школи І ст. № 25 Херсонської міської ради з
теми «Формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя і учня
початкової школи»;
– Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Олешківської районної ради з
теми «Соціально-педагогічні засади розбудови моделі навчального закладу:
«Школа – соціокультурний центр громади»;
– Новокаховської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 3 Новокаховської
міської ради з теми «Управління процесом формування духовного здоров’я
учасників навчально-виховного процесу засобами медіаосвіти».
26.10.2016 року проведено обласний
вебінар для
методистів,
відповідальних за проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів,
МАН з теми: «Удосконалення організаційних засад
проведення
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, турнірів, конкурсу-захисту
МАН».
У міжкурсовий період науково-методичним відділом суспільствознавчих
та гуманітарних дисциплін проведено такі обласні науково-методичні семінари:
вебінар «Організаційно-методичні аспекти проведення державної підсумкової
атестації з української мови (переказ) в 11 класі» (березень, 2016).
27-28.01.2016 року на базі Комунального вищого навчального закладу
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Вострікова В.В. провела методико-дидактичний семінар для вчителів німецької
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мови на тему «Європа? Хочу все знати!» за підтримки Гете-Інституту в
Україні. Метою проведення воркшопів, які тематично присвячені процесу
прийняття основних рішень в Європейському Союзі, було ознайомлення
учасників з методикою планової гри, тренування уміння презентувати та
аргументувати свою думку під час дискусії, а також методико-дидактична
підготовка вчителів до проведення аналогічних заходів із учнями.
Низка заходів спільно з Гете-Інститутом в Україні та Міністерством
освіти і науки України за активної організаційної підтримки та діяльності в
якості референта, завідувача лабораторії Вострікової В.В. для вчителів
німецької мови відобразила велику зацікавленість у семінарі референта
Культурконтакт Австрия Гудрун
(«Країнознавство. Австрія» 28 квітня
2016 р.), так само як і проведення 13-17.06.2016 п’ятиденного методикодидактичного семінару для вчителів німецької мови з теми: «Використання
онлайн ресурсів на заняттях з німецької мови для формування умінь говоріння
і аудіювання».
У рамках Року англійської мови методистом Горою Т.В. в якості тренера
підготовлено 14 педагогів в ході пілотування 40-годинного тренінгу курсу
«Teaching for Success» за навчальною програмою фахової підготовки «Вчителі
англійської мови – агенти змін» Британської Ради в Україні та ініціативи Go
Global (на базі академії) (Жовтень-грудень 2016).
У жовтні-листопаді Гора Т.В. організувала участь слухачів курсів
підвищення кваліфікації в тренінг-семінарах Тома Бартона, методиста
PEARSON-Dinternal (Одеса) з теми «Your Next Move to success» (26 жовтня ) та
«The three crucial moments of a lesson» (16 листопада 2016 року).
Було підготовлено і проведено організаційно-методичний семінар
«Особливості викладання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» в
2016/2017 н.р.», і вебінар з цієї теми, науково-практичний семінар: «Сучасні
підходи до викладання прав людини» (академія, 25-27 жовтня 2016 р.).
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 197 майстер-класів для всіх категорій педагогічних працівників
області під час курсів, семінарів, тренінгів з різних 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 № 1054 від 23.11 2009 р.);
 наказами МОН України, Управління освіти, науки та молоді 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 у
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 забезпеченні 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
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спільне планування заходів щодо впровадження експериментальних
матеріалів із зазначеної проблеми);
 індивідуальна теоретична та практична робота з учасниками навчальновиховного процесу;
 наукова інтерпретація емпіричного матеріалу;
 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 2016 року кількість наукових керівників педагогічних
експериментів у навчальних закладах Херсонщини складає 27 осіб: із них 8 –
докторів наук, 20 – кандидатів наук.
Стан експериментальних педагогічних досліджень.
У навчальних закладах Херсонської області експериментальна діяльність
здійснюється у навчальних закладах області, серед них:
10 – на всеукраїнському;
38 – на регіональному рівні, серед них:
3 – Інституту педагогіки АПН України;
1 – Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
5 – Університету менеджменту освіти АПН України;
1 – Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;
28 – КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської
обласної ради.
Поповнено картотеку експериментальних навчальних закладів (табл. 10).
Відповідно до листа Державної наукової установі «Інститут модернізації
змісту освіти» від 14.03.2016 року № 2.1/10-441 «Про підготовку до серпневих
нарад (2016-2017 н. р.) інформаційно-аналітичного довідника про проведення
дослідно-експериментальної роботи та впровадження науково-педагогічних
проектів всеукраїнського та регіонального рівнів навчальними закладами
України» надано інформацію «Дослідно-експериментальна робота Херсонської
області» та «Науково-педагогічні проекти Херсонської області».
Проведено обласний семінар для керівників експериментальних закладів
«Інноваційна діяльність у системі навчання, виховання й управління».
Тематика семінару була присвячена STEM – освіті. До участі у семінарі у
режимі вебінару приєднався відділ
STEM – освіти Державної наукової
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установі «Інститут модернізації змісту освіти». Начальник відділу STEM –
освіти Державної наукової установі «Інститут модернізації змісту освіти»
Патрикеєва Олена Олександрівна розкрила тему «STEM – освіта – світ
інноваційних можливостей». Старший науковий співробітник відділу STEM –
освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»
Гончарова Наталія Олександрівна розкрила тему «STEM – освіта – запит
сьогодення». В рамках семінару було проведено майстер-клас заступником
директора з НВР, вчителем англійської мови Херсонської спеціалізованої
школи № 57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської міської ради
Бабенко Н.М. з теми «Впровадження напрямків STEM – освіти у методику
вивчення іноземних мов, як спосіб формування
стратегічного підходу до
вибору майбутньої професії».
Проведено обласний семінар для керівників експериментальних закладів
«Інноваційна діяльність у системі навчання, виховання й управління». Семінар
був присвячений звітам експериментальних закладів. В рамках семінару було
проведено тренінг з питань подолання труднощів у роботі та заслухано звіти:
– Херсонської гімназії № 1Херсонської міської ради з теми «Хмарні сервіси в
освіті» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України».;
– Херсонської загальноосвітньої школи І ст. № 25 Херсонської міської ради з
теми «Формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя і учня
початкової школи»;
– Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Олешківської районної ради з
теми «Соціально-педагогічні засади розбудови моделі навчального закладу:
«Школа – соціокультурний центр громади»;
– Новокаховської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 3 Новокаховської
міської ради з теми «Управління процесом формування духовного здоров’я
учасників навчально-виховного процесу засобами медіаосвіти».
Проведено обласний
вебінар для
методистів, відповідальних за
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, МАН з теми:
«Удосконалення організаційних засад проведення Всеукраїнських олімпіад з
базових дисциплін, турнірів, конкурсу-захисту МАН».
Відбувався обласний науково-практичний семінар «Підвищення
професійної майстерності сучасного шкільного бібліотекаря» для методистів
бібліотечних фондів районних відділів, міських управлінь освіти.
Спільно з КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової
Чайки» було організовано та проведено обласний науково-практичний семінар
«Шкільна бібліотека в умовах сучасного інноваційно-інформаційного
суспільства» для методистів бібліотечних фондів районних відділів, міських
управлінь освіти.
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Також протягом лютого-травня 2016 року лабораторія перспективного
педагогічного досвіду взяла участь у ІІІ Всеукраїнському фестивалі
педагогічної майстерності «Гуманізація освітнього простору: «З Україною в
серці», яка відбулася на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти »
відповідно до плану роботи академії на 2016 рік.
Взято участь у
ІІ Міжнародній науково-практичній конференції
«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи. Отримано
сертифікат про участь у конференції; взято участь у ІІ Всеукраїнській науковометодичній конференції «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти і
управління навчальними закладами». У ІІ частині збірика матеріалів
надруковано статтю «Науково-методичний супровід роботи з обдарованою
молоддю» (ст. 141-147).
Проведено семінари-тренінги з підготовки тренерів для керівників та
учителів шкіл в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток
громадянських компетентностей в Україні – DOCCU».
Проведено організаційну роботу з підготовки всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2017». Складено проект наказу «Про проведення І та ІІ етапів
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017», розроблені та надіслані по
районах області «Умови проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2017». 19-20 грудня відбудеться перший(відбірковий) етап ІІ (обласного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017». Конкурс відбувається у таких
номінаціях: «Біологія», «Початкова освіта», «Музичне мистецтво»,
«інформатика».
В Опорному закладі – Скадовський НВК «Академічна
гімназія»
Скадовського освітнього округу Скадовської міської ради відбувся обласний
науково-практичний семінар «STEM технологія в освітньому просторі ЗНЗ».
Видано збірник методичних матеріалів «STEM – освіта: шляхи
впровадження та перспективи»(рекомендовано до друку на засіданнях
кафедри педагогіки, менеджменту освіти та інноваційної діяльності (протокол
№ 5 від 30.05.2016 р.) й кафедри теорії і методики дошкільної, початкової
освіти й психології (протокол № 4 від 13.06.2016 р.).
Активно працювала творча група лабораторії перспективного
педагогічного досвіду . Підсумком роботи творчої групи є випуск методичних
рекомендацій з теми: «Підтримка сімейного читання в епоху цифрових
технологій» та презентація матеріалів зібраних творчою групою на курсах
підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів, обласних науковопедагогічних семінарах.
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№

Таблиця 10
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 2010-2017рр.
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 30.12.13 р.

Навчально-виховний
комплексу «Школа
гуманітарної праці»

2014-2019рр.

3.

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

7.

8.

9.

№ 1860)
Екологізація дослідницької діяльності
учнівської молоді у взаємодії
позашкільного навчального закладу із
об’єктами природно-заповідного
фонду (Наказ МОН від 13.05.14 р.
№ 581)
«Хмарні сервіси в освіті» на базі
загальноосвітніх навчальних закладів
України». (Наказ МОН від 02.07.15р.
№ 1860)
«Психолого-педагогічне забезпечення
особистісно орієнтованої освіти на
засадах гуманної педагогіки в
дошкільному навчальному закладі»
(Наказ МОН України від 29.02.16 р. №
190)

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
Станіславький ясла-садок,
Білозерської районної ради;
Новокаховський
дошкільний навчальний
заклад дитячий садок №1
компенсуючого типу для
дітей з вадами мови,
Новокаховський
дошкільний навчальний
заклад ясла-садок №7,
Новокаховський
дошкільний навчальний
заклад ясла-садок № 8
Новокаховської міської
ради; Дошкільний
навчальний заклад ясласадок «Джерельце»
Таврійської міської ради;
Антонівський ясла-садок
комбінованого типу з
логопедичними групами
Антонівської селищної
ради м. Херсона;
Херсонських ясла-садок
№№ 12, 82 Херсонської
міської ради; Дошкільний
навчальний заклад
комбінованого типу (ясласадок) «Посмішка»
Голопристанської міської
ради.

2015-2020рр.

«Психолого-педагогічне забезпечення
особистісно орієнтованої освіти на
засадах гуманної педагогіки в
середньому загальноосвітньому
навчальному закладі» (Наказ МОН
України від 09.03.16 р. № 273)

Новокаховська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №1,
Новокаховська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 7
Новокаховської міської
ради.

2016-21рр.
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2014-2019рр.

2016-21рр.

10. «Створення та апробація методичної
системи навчанням основами
робототехніки як складової STEM –
освіти»

ОНЗ Скадовський НВК 2016-21рр.
«Академічна
гімназія»
Скадовської міської ради

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

Реалізація компетентнісного підходу у
забезпеченні якісної освіти

Херсонський ліцей
Херсонської обласної ради

2012-2017рр.

2.

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

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

2014-2019рр.

Науково-методичний супровід Університету менеджменту освіти НАПН
України
3.

Практика використання технологій
дистанційного навчання у закладах
післядипломної освіти

4.

Формування іміджу навчального
закладу нового типу в умовах регіону

5.

Формування інформаційної взаємодії
суб’єктів управління якістю освіти
обласної системи ЗСО

Комунальний вищий
навчальний заклад
«Херсонська академія
неперервної освіти»
Херсонської обласної ради
Навчально-виховний
комплекс Чаплинська
школа-гімназія
Хлібодарівська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Чаплинської
районної ради;
Шевченківської
загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів Чаплинської
районної

2008-2017рр.

2013-2018рр.

2014-2017рр.

Науково-методичний супровід Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти НАПН України
6.

Технологія особистісно
зорієнтованого навчання та виховання
у класах загальноосвітніх шкіл та
групах дошкільних закладів зі
змішаним фінансуванням, утворених
за бажанням громади

Херсонська спеціалізована
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,
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2014-2019рр.

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
Каїрська загальноосвітня
2011-2017рр.
7. Управління освітньо-виховною

8.

системою «Школа педагогічної
гармонії на основі компетентнісноорієнтованого підходу»
Формування культури здоров’я
школярів на основі впровадження
здоров’язбережувальних технологій у
загальноосвітніх навчальних закладах

Упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний
процесс загальноосвітнього закладу як
умова формування культури здоров’я
учнів
10. Школа життєтворчості як фактор
формування компетентного
випускника сучасної школи

9.

11. Управління особистісно-професійним

школа І-ІІІ ступенів
Горностаївського р-ну

Голопристанський
навчально-виховний
комплекс «Гімназія спеціалізована школа І
ступеню з поглибленим
вивченням предметів
художнього профілю»
виконавчого комітету
Голопристанської міської
ради
Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Асканія-Нова
Чаплинського р-ну
Маркеєвська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів
Чаплинського р-ну
Іванівська гімназія

зростанням учителя в процесі
впровадження інноваційних
педагогічних технологій в умовах
сільської гімназії
Херсонська загальноосвітня
12. Психолого-педагогічні умови
інклюзивної освіти дітей з особливими школа І-ІІІ ступенів № 4
освітніми потребами в
Херсонської міської ради
загальноосвітній простір

2011-2017рр

2011-2017рр.

2011-2017рр.

2011-2017рр.

2012-2017рр.

13. Соціально-педагогічні засади

Тарасівська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Олешківського
району

2012-2017рр.

14. Компетентнісний підхід до соціальної

Комунального закладу
«Навчально-виховний
комплекс ім.
Т.Г. Шевченка Херсонської

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
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15. Самоосвіта як чинник сталого
професійного розвитку педагога
16. Художньо-естетична студія як
середовище розвитку творчих
здібностей дошкільників
17. Інноваційні підходи до управління
навчальним закладом як умова
успішної соціалізації дітей та
учнівської молоді

обласної ради»
Херсонська гімназія № 1
Херсонської міської ради
Херсонський державний
будинок художньої
творчості
Херсонська загальноосвітня
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 Олешківської
районної ради,
Цюрупинська
спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 2 з
поглибленим вивченням
іноземних мов
Олешківської районної
ради, Великокопанівський
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2013-2018рр.
2013-2018рр.

2013-2018рр

дошкільний навчальний
заклад Великокопанівської
сільської ради
Цюрупинського району,
Брилівський дошкільний
навчальний заклад
Брилівської селищної ради
Цюрупинського району
Новокаховська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 3
Новокаховської 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

18. Управління процесом формування
духовного здоров’я учасників
навчально-виховного процесу
засобами медіаосвіти

19. Наступність у формуванні екологічної

20.

21.

22.
23.

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

24. Організаційно-управлінські умови
25.

26.
27.
28.

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

2013-2018рр

2014-2019рр.

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 –

2015-2020рр
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2015-2020рр

2015-2020рр

2015-2020рр

2015-2020рр

2015-2020рр

простору навчального закладу

29.

30.

31.

32.

33.

34.

спеціалізована школа І
ступеня з поглибленим
вивченням іноземних мов»
Генічеської районної ради
Формування національноНовогригоривська
патріотичного простору
загальноосвітня школа І-ІІІ
загальноосвітньої школи в умовах
ступенів Генічеської
інформаційного суспільства
районної ради
Моделювання навчальноХерсонський ясла-садок
корекційного освітнього середовища в компенсую чого типу –
дошкільному закладі
центру розвитку дитини
№ 60 Херсонської міської
ради
Формування особистісно
Бериславський дошкільний
орієнтованого середовища сучасного
навчальний заклад № 3
дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) комбінованого
засобами музейної педагогіки.
типу Бериславської
районної ради
Формування освітньої траєкторії учня Малокаховська
в умовах школи особистісного
загальноосвітня школа
розвитку та творчої самореалізації
І-ІІІ ст. Каховської
районної ради
Створення єдиного інформаційного
Голопристанська
простору навчального закладу
спеціалізована школа
Ізакладами хмарних технологій
ІІІ ст. з поглибленим
вивченням предметів
філологічного та
природничо-математичного
циклів № 3
Голопристанської міської
ради
Психолого-педагогічний супровід
Херсонська загальноосвітня
національно-патриотичного виховання школа І-ІІІ ст. № 41
учнів загальноосвітньої школи
Херсонської міської ради

2015-2020рр

Позитивні результати дослідно-експериментальної роботи отримують
подальше поширення в інших навчальних закладах шляхом організації роботи
обласних науково-методичних лабораторій (Таблиця 11).
Таблиця 11.
Обласні науково-методичні лабораторії
Лабораторія
Науково-педагогічний проект “Росток
Розвивальне навчання
Упровадження програми всебічного
розвитку дитини «Крок за кроком»
«Школа-родина»

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
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Школа культури здоров’я
Педагогічні засади формування
навчально-виховного середовища в
загальноосвітньому закладі сільської
місцевості
Дошкільна інклюзивна освіта

Новокаховська загальноосвітня школа І-ІІІ 2
ступенів № 3
Дудчанське загальноосвітнє об’єднання
«Школа-дитячий садок»
Нововоронцовського району
Херсонський ясла-садок компенсуючого
типу – центру розвитку дитини № 60
Херсонської міської ради

VІІІ. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
РЕГІОНУ

8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти
1. Навчальний курс «Хмарні технології» діє в рамках Всеукраїнського
експерименту «Хмарні технології в освіті». На базі КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» за цим спецкурсом пройшли навчання 126 учителів, а
також ще 158 учителів під час виїзних семінарів до загальноосвітніх
навчальних закладів Скадовського, Олешківського районів та м. Гола Пристань.
Також відбулись онлайн зустрічі з учителями Нововоронцовського,
Високопільського, Великоолександрівського районів. Під час зустрічі
обговорювались питання можливості впровадження хмарних технологій в
загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) зазначених районів. З цих районів
78 учителів пройшли навчання за спецкурсом і готові впроваджувти «Хмарні
технології».
2. Навчальний курс Intel «Шлях до успіху». У загальноосвітніх
навчальних закладах Херсонської області впроваджується курс Intel «Шлях до
успіху». Найактивніше долучилися освітяни й учні з ЗНЗ м.Херсона, м. Нової
Коховки, м. Каховки, Бериславського, Білозерського, Голопристанського,
Верхньорогачинського, Горностаївського, Нижньосірогозького районів. Цей
проект допомагає дітям соціалізуватися у суспільстві, так як складається з
курсу «Комп’ютерні технології для спільноти» (5-8 клас), та курсу
«Комп’ютерні технології та майбутня професія» (9-10 клас), програма дає змогу
опанувати учням комп’ютерну грамотність, навчитися критичному мисленню
та співпраці. Після закінчення курсів та створення необхідних звітних
матеріалів, що розміщуються на сайті проекту, учасники отримують
сертифікати.
3. Постійно проводиться навчання педагогів зі спецкурсу «ІКТ у
професійній діяльності». Завдяки отриманим знанням і навичкам педагоги
зможуть долучатися до дистанційної форми навчання. У 2016 році 31 педагог
отримав сертифікат.
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4. Для учителів-предметників постійно проводяться інструктажі з питань
безпеки в Інтернеті, а також відбувається ознайомлення учителів з ресурсом
«Онляндія», на якому розміщено методичні матеріали, що допоможуть
учителеві якісно викладати тему «Безпека в Інтернеті» на уроках інформатики.
5. 253 учителі області задіяні у роботі спільноти «Партнерство у
навчанні», де вони викладають свій досвід, а також беруть участь у конкурсі
«Вчитель-новатор».
6. У 2016 році було проведено 3 тренінги з питання створення та
адміністрування сайтів. Заняття проходили в онлайн режимі, що дало змогу
вчителям переглядати їх у зручний для себе час. Під час тренінгу
використовувались матеріали дистанційної академії ELNIK. На тренінгах
учасники навчались правильно створювати та розміщувати контент,
тренувальним майданчиком для цього виступив портал «Дистанційне навчання
педагогічних кадрів». Усього навчання пройшло 52 педагоги області. Як
результат, тепер учителі мають свої повноцінні сайти. Активними учасниками
були педагоги Білозерського, Олешківського, Скадовського районів, м. Гола
Пристань.
9.10. Організовано та проведено семінари «Організація та методика
проведення вебінарів за допомогою відкритого програмного забезпечення
BigBlueButton» та «Роль викладача-тьютора в системі дистанційного навчання
Moodle».
11. Кафедрою теорії і методики викладання природничо-математичних та
технологічних дисциплін проведено авторські семінари О.М. Самойленка,
доктора педагогічних наук (квітень 2016 року) та Н.В. Осипової кандидата
технічних наук, доцента, старшого викладача кафедри з теми «ІТ-інструменти
вчителя природничо-математичних дисциплін» (листопад 2016року).
8.2. Забезпечення навчання вчителів інформатики і методичної підтримки
викладання курсу інформатики
1. У звітний період особлива увага приділялась курсам підвищення
кваліфікації учителів. За планом курсову підготовку повинні були пройти 105
учителів, фактично пройшли 137 учителів (130%).
У міжкурсовий період з учителями інформатики проводилась наступна
робота:
он-лайн семінари:
– «Використання Big Blue Button», «Moodle – платформа для дистанційного
навчання» (спільно з медіа-лабораторією);
– «Хмарні технології в освіті» (для учителів інформатики);
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– «Хмарні технології на уроках хімії загальноосвітніх навчальних закладах»
(спільно з лабораторією хімії для вчителів Високопільського,
Великоолександрівського, Воронцовського, Бериславського районів).
вебінари:
– «Створення і використання 3D інтерактивних журналів замість презентацій
до уроку» (254 учасники);
– «Організація дистанційного навчання в загальноосвітніх навчальних
закладах засобами хмарних технологій».
8.3. Розбудова єдиного освітнього інформаційного простору регіону
1. Протягом року продовжувалася робота зі створення блогів учителівпредметників на порталі dnpk.16mb.com з метою обміну педагогічним досвідом.
2. На порталі Дистанційне навчання педагогічних кадрів постійно
створюються умови для самоосвіти педагогів, завантажуються матеріали до
предметних спільнот і активно проводяться вебінари з предметних тематик,
навчальна робота з методистами ММК і РМК.
3. Створено окремі спільноти за предметами, де вчителі обмінюються
досвідом. Окрім спільнот вчителями створено 576 блогів та 485 блогів
використовуються для навчання учнів, інші використовуються як портфоліо
вчителя.
На сьогодні момент через портал взаємодією охоплено 1130 педагогів
області, створено 98 спільнот, з них 76 використано для обміну інформацією з
конкретних предметів, інші – для обміну досвідом педагогів.
4. Протягом року постійно надавалася методична та консультативна
допомога науково-педагогічним працівникам академії, керівникам та вчителям
загальноосвітніх навчальних закладів області з питань мультимедійних та
інтерактивних технологій і їх використання у навчально-виховному процесі.
5. Протягом року проводилася робота з оновлення та модернізації
системи дистанційного навчання «Moodle».
6. Одне із великих навчальних проблем сучасності у суспільстві є читання
книжок і вміння рахувати усно. Ці вміння формують у дитини шкільного віку
комунікативн компетентність, розвивають пам'ять, логічне мислення, уміння
будувати алгоритми дій, робити математичні припущення, вчитися
прогнозувати майбутній результат.
У жовтні 2015 року на теренах Херсонщини почав працювати новий
україсько-естонський проект «Міксіке в Україні». Це одне із цікавих освітніх
онлайн середовищ, що надає можливість вчителям, учням і батькам долучитися
до освітнього простору, використовуючи інформаційні технології.
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Учень може самостійно відпрацьовувати навички усного рахунку з різних
тем навчальної програми з математики.
Метод змагань серед учнів надає можливість підняти рівень математичної
освіти у школі, класі.
Перший етап проходив у жовтні-грудні 2015 року.
У ІІ етапі брали участь 141 учень із 23 загальноосвітніх навчальних
закладів області.
У ІІІ етапі брали участь 105 учнів із 6 загальноосвітніх навчальних
закладів області. Цікаво для учнів пройшов регіональний етап. Учні і дорослі
були зацікавлені у його проведенні.
За допомогою яких учні вчаться створювати та використовувати власні
навчальні он-лайн матеріали. До структури якого увійшли програмні засоби, які
надають можливість, а також використовувати онлайн- колекцію навчальних
матеріалів, яку спільними зусиллями створили педагоги-учасники проекту.
У першому етапі брали участь 108 учнів із 18 загальноосвітніх
навчальних закладів області. Активні учасики – учні Херсонського ліцею
Херсонської обласної ради, Скадовського НВК «Академічна гімназія»,
Микільської ЗОШ, Понятівської ЗОШ, Станіславської ЗОШ Білозерського
району, Херсонських СЗОШ №27, ЗОШ № 48, Херсонської гімназії №1,
Каховської ЗОШ № 4, Каховської ЗОШ № 5, Нижньосірогозької ЗОШ,
Новоторгаївської ЗОШ Нижньосірогозького району, Мирненської ЗОШ
Каланчацького району та ін.
7. Протягом року продовжувалося проведення заходів щодо
впровадження хмарних технологій в навчально-виховний та управлінський
процес ЗНЗ області.
8.4. Упровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону,
розвиток віртуальних педагогічних спільнот
1. Протягом року проводилася постійна інтернет-підтримка створених
спільнот на порталі dnpk1.16mb.com.
2. Було створено базу даних хмарних портфоліо вчителів-переможців
конкурсу «Учитель року-2015».
3. Академію було підключено до освітнього пакету від корпорації Google,
що дозволило всім бажаючим зареєструвати нову електронну пошту в рамках
домену academy.ks.ua. Під час реєстрації бажаючих одразу проводилось
навчання.
4. В академії постійно оновлюються матеріали дистанційної платформи
Moodle, на якій проводиться навчання педагогів. У 2017 н.р. запланова заїзд 7146

мим потоків. Координаторами очно-дистанційних курсів завантажуються нові
матеріали для навчання, що відповідають чинним програмам.
5. Протягом року постійно проводилася робота зі створення та постійного
оновлення відеолекторію з відео матеріалами вебінарів.
8.5. Запровадження електронної освіти і розроблення електронного
освітнього контенту
На порталі «Дистанційне навчання педагогічних кадрів» постійно
створюються умови для самоосвіти педагогів, завантажуються матеріали до
предметних спільнот і активно проводяться вебінари з предметних тематик,
активно проводиться навчальна робота з методистами ММК і РМК.
Створено окремі спільноти за предметами, де вчителі обмінюються
досвідом. Окрім спільнот вчителями створено 576 блогів, та 485 блогів
використовуються для навчання учнів, інші використовуються як портфоліо
вчителя.
Розроблено освітні програми з очно-дистанційного навчання, за якими
навчаються слухачі курсів підвищення кваліфікації.
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 тощо.
Робота районних (міських) методичних кабінетів у 2016 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
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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 досвід 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, зокрема й післядипломної освіти, реалізовувати
навчальні, виховні та соціальні проекти за участю учнів, учителів, батьків і
громадськості. Так, успішно реалізуються методичні проекти в
Голопристанському, Цюрупинському, Білозерському, Великолепетиському,
Високопільському, Каланчацькому, Іванівському, Чаплинському районах.
У контексті опрацювання науково-методичної проблеми області
«Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» на
засідання навчально-методичної ради у квітні було підготовлено інформацію
«Про виконання рішення №1 засідання навчально-методичної ради від
19.02.2015року «Про залучення науково-методичних ресурсів КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», районних (міських) і шкільних
методичних служб до реалізації обласної науково-методичної проблеми».
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
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зареєстрованим є інформаційно-методичний бюлетень «Освітянські горизонти
Олешшя» в Олешківському 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. Покращене
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 2016 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 2016 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
творчого та виробничого потенціалів учителя; розкриття сутності
інформаційного освітнього середовища та основних підходів до управління
ним.
У 2016 році вивчався досвід представника школи перспективного
педагогічного досвіду – завідувача методичного кабінету Новокаховської
міської ради Гмизіної Н.А. з теми «Парк педагогічних технологій як
альтернативна форма навчання дорослих» та упроваджувався перспективний
педагогічний досвід методиста методичного кабінету Новокаховської міської
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ради Сазонової Л.Г. з теми «Управлінський аспект організації допрофільної і
профільної освіти у загальноосвітньому навчальному закладі».
У квітні було відвідано РМК та ЗНЗ м. Херсона та м. Каховки з метою
вивчення питання «Реалізація Концепції профільної освіти у старшій школі в
умовах реформування освіти» (довідка заслуховувалась на спільному засіданні
ради відділу управління 30.05.2016р.).
У першому півріччі 2016 р. розпочала роботу обласна творча група з
теми «Забезпечення науково-методичного супроводу профільного навчання» в
складі: доцент кафедри психології, менеджменту освіти й інноваційної
діяльності В.Ф.Петров, завідувач
лабораторії управління навчальними
закладами Т. О. Кузьміч, методист лабораторії управління навчальними
закладами О.Д. Лозович, заступник завідувача ММК м.Херсона Т.Г.Волкова,
завідувач РМК м. Олешки О.В.Павлова, завідувач РМК Білозерського району
Г.О.Задніпряний.
Учасниками творчої групи вивчено регіональний досвід щодо науковометодичного супроводу профільного навчання та варіативні можливості
профільного навчання; матеріали роботи узагальнено у вигляді брошури.
Для завідувачів Р(М)МК
було організовано обласний навчальнометодичний семінар «Становлення та розвиток освітнього соціалізуючого
простору» (березень), на якому розглядалися нормативно-правові аспекти
управління системою освіти, теоретичні та методичні засади превентивного
виховання, питання участі педагогів та учнів у проектних заходах як чинник
соціалізації та збагачення варіативного компоненту змісту загальної середньої
освіти в рамках соціалізації; була організована управлінська практика на базі
Херсонської ЗОШ№21 «Збагачення варіативного компоненту змісту загальної
середньої освіти в рамках соціалізації».
Для методистів Р(М)МК та керівників ЗНЗ, МНВК було проведено
обласний науково-методичний семінар «Сучасне технологічне та науковометодичне забезпечення профільної освіти» (жовтень), на якому
висвітлювалися питання інтегрованого підходу щодо організації профільного
навчання та
умови забезпечення профільної освіти у контексті «Нової
школи».
Для методистів Р(М)МК та заступників директорів шкіл з навчальновиховної роботи було проведено обласний науково- практичний семінар
«Напрями підвищення якості освіти на інноваційній основі» (листопад); для
завідувачів Р(М)МК та директорів ЗНЗ – вебнараду щодо особливостей
організації діяльності методичних служб області в 2016/2017 н.р. (серпень).
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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, 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 навчально-виховної
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.
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 (зокрема 9 – працівникам
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)
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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,
учителям, в райони, міста області протягом 2016 року направлялися відповідні
листи з методичними рекомендаціями щодо проведення різних заходів.
9.2. Формування мережі базових методичних кабінетів (центрів) з основних
напрямів їх діяльності
Таблиця 12
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

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
КУ «Каланчакський районний методичний Створення інформаційно-методичних умов
кабінет» Каланчакської районної ради
самоосвітньої діяльності методистів і
педагогічних працівників
КУ «Бериславський районний методичний Використання андрогогічного підходу до
кабінет» Бериславської районної ради
організації
методичної
роботи
з
педагогічними та керівними кадрами у
міжкурсовий період
КУ «Новокаховський міський методичний Науково-методичний супровід інноваційної
кабінет»
діяльності
навчальних
закладів,
трансформування наукових ідей у практику
діяльності педагогічних і керівних кадрів
КУ «Голопристанський районний
Науково-методичне забезпечення
методичний кабінет» Голопристанської
впровадження профільного навчання
районної ради, КУ «Голопристанський
міський методичний кабінет»
Голопристанської міської ради
КУ «Нижньосіргозький районний
Державно-громадське управління системою
методичний кабінет» Нижньосірогозької
методичної роботи в районі
районної ради
КУ «Каховський міський методичний Розвиток мотивації керівних і педагогічних
кабінет» Каховської міської ради
кадрів до професійного зростання
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КУ «Горностаївський районний методичний Синергетичний
підхід
до
організації
кабінет» Горностаївської районної ради
методичної роботи з педагогічними та
керівними кадрами у міжкурсовий період

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 2016 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 КВНЗ «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.
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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 13
№
з/п

Назва фонду, організації

Назва заходу

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)

4.

Гімназія «Maksima», м.Рига
(Латвія)

5.

Мінський міський інститут
розвитку освіти (Бєларусь)

6.

Національний інститут освіти,
м. Мінськ (Бєларусь)

Проведення науковометодичних семінарів
для керівників
експериментальних
ЗНЗ (в режимі онлайн)
Проведення науковометодичних семінарів
для керівників
експериментальних
ЗНЗ (в режимі онлайн)
Організація та участь
у конференціях,
наукові публікації
Організація та участь
у конференціях,
наукові публікації
Організація та участь
у вебінарах

1.

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

9.

Міжнародна академія
богословських наук

Православний богословський
факультет Пряшівського
університету
11. Міжнародна культурна освітня
асоціація гуманної педагогіки
10.

Проведення спільних
наукових досліджень

Організація та участь
у конференціях,
наукові публікації
Організація та участь у
конференціях
Організація та участь у
конференціях, круглих
столах
Участь у спільних
заходах
154

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
Сприяння реалізації
науково-методичної
проблеми області,
наукової теми кафедри
Матеріали конференцій,
збірники наукових
публікацій
Матеріали конференцій,
збірники наукових
публікацій
Спільна програма
факультативного курсу
Дослідження соціальної
комунікації в процесі
безперервної освіти
вчителів
Організація та участь у
конференціях
Матеріали конференцій
Організація та участь у
конференціях
Матеріали конференцій
Робота ресурсного центру

12.

НАПН України лабораторія
початково ї школи

Участь у спільних
заходах

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)

Авторські семінари,
тренінги

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 зворотного
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

Підготовки DAF
мультиплікаторів в
Україні
Підвищення фахової
майстерності вчителів
французької мови
Організація та участь у
конференціях;
матеріали конференцій

Таблиця 14
10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів
№
з/п

Назва проекту

Термін
роботи

1.

Intel ® Навчання
для майбутнього

2004-2016

Керівник
проекту
Нанаєва Т.В.,
директор
освітніх
програм
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Заходи з реалізації
проекту
Назва заходу
–курси підвищення
кваліфікації;
–семінари, тренінги;
–конкурс проекту

Координатори
Ізотова Г.М.

корпорації Intel
в Україні
2.

Фінансова
грамотність

2012-2019 Смовженко Т.С.,
доктор
економічних наук

3.

Програма
всебічного
розвитку дитини
«Крок за
кроком»

2012-2016 Софій Н.З.,
директор ВФ
«Крок за кроком»

4.

Міжнародна
культурна
освітня асоціація
гуманної
педагогіки

5.

«Дитяча легка
атлетика ІAAF»

2016

Капилова Л.В.

6.

Фахове
вдосконалення
вчителів
іноземних мов

2014-2017

7.

Викладання
англійської як
іноземної мови

1999-2017

8.

Методика
2016-2017
викладання
французької
мови
Ділова гра
2016-2017
«Європа – я хочу
це знати», круглі
столи

Іваніщева В.О.,
менеджер
проектів з
англійської
мови
Гриценко Ж.П.,
керівник
програми
подальшої
служби
волонтерів
Фурно П.,
директор
«Французького
Альянсу»
Деген Вальтер,
Пероскі Госе.

9.

до 2020

Амонашвілі Ш.О.
Амонашвілі П.Ш.
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(обласний етап);
-Хмарні технології
(курс за вибором)
– тренінги;
– семінари;
– розширення мережі
закладів;
експериментального
впровадження
Семінари-тренінги,
сертифікація
вчителів, які
працюють за
програмою «Крок за
кроком»
Участь у
міжнародних
педагогічних
читаннях м.Тбілісі
березень
Установчий
авторський семінар з
організаційних
питань
Всеукраїнського
експерименту
Семінар з підготовки
учителів фізичної
культури до реалізації
проекту
Курси підвищення
кваліфікації,
семінари-тренінги

Філончук З.В.

Стребна О.В.

Комінарець Т.В.
Киричук Т.В.

Моїсеєв С.О.

Гора Т.В.

Курси підвищення
кваліфікації,
семінари-тренінги

Гора Т.В.

Курси підвищення
кваліфікації, семінари

Несін Ю.М.

Курси підвищення
кваліфікації,
семінари-тренінги

Вострікова В.В.

ХІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РЕГІОНУ
11.1. Моніторинг освітньої діяльності
У жовтні-листопаді 2016 року працівниками науково-методичної
лабораторії зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти було
проведено моніторингове дослідження щодо ставлення вчителів початкових
класів Херсонщини до запровадження оновлених програм початкової школи.
11.2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень:
1. У квітні проведено вебінар з координаторами з питань моніторингу
якості освіти районних (міських) відділів (управлінь) освіти й учителями
біології та основ здоров’я «Моніторингове дослідження стану превентивної
освіти дітей та учнівської молоді. Стан та ефективність впливу предмета
«Основи здоров’я» (спільно з науково-методичною лабораторією біології та
основ здоров’я).
2. У жовтні проведено веб-нараду з координаторами з питань
моніторингу якості освіти районних (міських) відділів (управлінь) освіти щодо
дослідження ставлення вчителів початкових класів до запровадження
оновлених програм початкової школи.
Розроблено інструктивно-методичні рекомендації для районних (міських)
координаторів щодо проведення моніторингового дослідження ставлення
вчителів початкових класів до запровадження оновлених програм початкової
школи.
3. Протягом року 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
Під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання відбулося 12
сесій тестування: з української мови і літератури, хімії, фізики, математики,
історії України, біології, географії, російської, англійської, німецької,
французької, іспанської мов.
У січні-квітні 2016 року підготовлено до роботи: на пунктах проведення
ЗНО 1056 педагогічних працівників; на пунктах перевірки – 125 екзаменаторів.
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
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проведення навчання уповноважених щодо контролю за проведенням ЗНО та їх
сертифікація», «Організація та проведення інструктажу персоналу пунктів
проведення ЗНО»; «Підсумки проведення ЗНО навчальних досягнень осіб, які
виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2016 році»;
«Особливості проведення ЗНО навчальних досягнень випускників
загальноосвітніх навчальних закладів, які виявили бажання вступати до вищих
навчальних закладів України в 2017 році».
У 2015-2016 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
зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти районних (міських)
відділів (управлінь) освіти проведено уроки ЗНО, тематичні збори для учнів та
батьків; систематично висвітлюються питання ЗНО в засобах масової
інформації; створена база даних публікацій у періодичних виданнях, виступів
на телебаченні, радіо, прес-конференціях.
Працівниками науково-методичної лабораторії зовнішнього оцінювання
та моніторингу якості освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
постійно здійснювалося консультування щодо питань реєстрації учасників
пробного тестування, що відбувалося через мережу Internet з 05 по 30 січня
2016 року на сайті Херсонського РЦОЯО. Таким чином, на пробне тестування
зареєструвались 2233 абітурієнти. Для проведення пробного ЗНО було
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).
Реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання на основну
сесію відбувалася в період з 01 лютого до 04 березня 2016 року. Зміни на
реєстрацію тривали до 18.03.2016 року. У Херсонській області для реєстрації
випускників минулих років працювало 23 пункти реєстрації на базі районних
(міських) відділів (управлінь) освіти та КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти». Для кожного учасника зовнішнього оцінювання на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти було створено
інформаційну сторінку, доступ до якої здійснювався за номером Сертифіката та
PIN-кодом, указаним у ньому.
05.05.2016 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; 11.05.2016 року – з
математики, 13.05.2016 року – з історії України. Результати ЗНО з української
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мови і літератури, математики, історії України 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 17 червня 2016 року (03 червня – російська мова, 06 червня – іспанська мова,
07 червня – англійська мова, 08 червня – німецька мова, 09 червня – французька
мова, 10 червня – біологія, 13 червня – фізика, 15 червня – географія, 17 червня
– хімія).
Загальна кількість зареєстрованих осіб, які виявили бажання вступати до
вищих навчальних закладів України в 2016 році в Україні склала 267172 особи.
У Херсонській області – 8081 особу.
Херсонським регіональним центром оцінювання якості освіти спільно з
управлінням освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації на
Херсонщині в період з 05 травня до 04 липня 2016 року було визначено 48
навчальних закладів, що працювали як пункти проведення ЗНО, із них 16 – у
м. Херсон, 4 – у м. Каховка, 5 – у м. Нова Каховка, 2 – у смт. Берислав, 2 – у
смт. Білозерка, 1 – у смт. Велика Лепетиха, 1 – у смт. Велика Олександрівка, 2 –
у м. Генічеськ, 2 – у м. Гола Пристань, 1 – у смт. Горностаївка, 1 – у
смт. Іванівка, 1 – у смт. Каланчак, 1 – у смт. Нова Воронцовка, 2 – у
смт. Новотроїцьк, 2 – у м. Скадовськ, 3 – у м. Цюрупинськ, 2 – у смт. Чаплинка.
У м. Херсоні на базі Херсонського політехнічного коледжу працював
пункт перевірки (ПП) відкритої частини тестових завдань з української мови і
літератури (06-18.05.2016); на базі ДНЗ «Херсонське вище професійне
комерційне училище» – з математики (вперше) (12-20.05.2016) та з англійської
мови (08-13.06.2016). Здійснювали перевірку 63 фахівці з української мови і
літератури, 29 з англійської мови та 33 з математики нашої області.
Додаткова сесія ЗНО відбулася з 14 червня до 04 липня 2016 року. 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 17 осіб, які перебувають в
установах виконання покарань та виявили бажання взяти участь у ЗНО-2016
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 території Автономної Республіки Крим та не
змогли взяти участь в додатковій сесії, з 05.07.2016 року до 08.07.2016 року
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відбулася повторна додаткова сесія з української мови і літератури, англійської
та російської мов, біології, математики, історії України, фізики на базі
Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти.
Під час проведення ЗНО у 2016 році в Херсонській області 2 особи
набрали з окремих предметів 200 балів: 1 – з математики (Херсонський фізикотехнічний ліцей Херсонської міської ради при Херсонському національному
технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті), 1
– з хімії (Херсонський ліцей Херсонської обласної ради).
Працівники науково-методичної лабораторії зовнішнього оцінювання та
моніторингу якості освіти продовжили роботу у проекті «Готуйся СерйоЗНО».
ХІІ. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ
12.1. Ліцензування та акредитація
Освітня діяльність академії та її структурних підрозділів пов’язана з
наданням послуг для здобуття вищої освіти.
В академії постійно проводиться робота з ліцензування та акредитації
напрямів та спеціальностей. Так у минулому році в академії було:
1. Ліцензовано освітню діяльність на третьому освітньо-науковому
рівні галузі знань 01 Освіта, спеціальність 011 Науки про освіту з
ліцензійним обсягом 15 осіб (наказ МОНУ №389 від 08.04.2016 р.).
2. Проведено підготовчу роботу з акредитації освітньої діяльності на
другому освітньому (магістерському) рівні галузі знань 07 Управління та
адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент.
12.2. Робота приймальної комісії
Прийом на навчання до КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
у 2016 році здійснювала приймальна комісія відповідно до Умов прийому до
ВНЗ у 2016 році, Правил прийому на навчання до КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» у 2016 році та з використанням Єдиної державної
електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО). Правила прийому на
навчання до академії були розроблені на підставі Умов прийому до ВНЗ у 2016
році, затверджені Вченою радою академії (протокол №7 від 26 листопада
2015 року), верифіковані в ЄДЕБО (12.12.2015 року) та до 1 грудня 2015 року
оприлюднені на офіційному сайті академії.
Усі структурні підрозділи приймальної комісії були своєчасно створені та
затверджені наказами ректора:
 Наказ № 30 від 29.02.2016 р. «Про створення підрозділів Приймальної
комісії КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»»;
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 Наказ № 97 «А» від 07.09.2016 р. «Про затвердження складу комісії для
проведення додаткового вступного випробування КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти»»;
 Наказ № 112 від 22.09.2016 р. «Про зміни до наказу від 29.02.2016 р. № 30
«Про створення підрозділів Приймальної комісії КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти»»;
 Наказ № 122 від 10.10.2016 р. «Про зміни до наказу від 29.02.2016 р. № 30
«Про створення підрозділів Приймальної комісії КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти»».
Протягом 2016 року здійснювалася профорієнтаційна робота. Розміщено
інформаційні матеріали на сайті академії. Виготовлено інформаційний банер. У
звітному періоді також постійно проводилася профорієнтаційна робота із
контингентом слухачів курсів підвищення кваліфікації. Також були направлені
відповідні інформаційні повідомлення до навчальних закладів Херсонської
області.
До початку прийому документів було оформлено інформаційний стенд в
приймальній комісії на якому розміщувалася наступна інформація:
 перелік спеціальностей, на який оголошено прийом у 2016 році відповідно
до ліцензії;
 Статут КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
 ліценція на право здійснення освітньої діяльності за відповідними
спеціальностями;
 акт узгодження переліку спеціальностей;
 терміни прийому документів та графік проведення вступних випробувань;
 перелік документів, що подає абітурієнт;
 перелік та програми вступних випробувань;
 порядок зарахування;
 Положення про приймальну та апеляційну комісії.
З метою якісної організації роботи приймальної комісії було підготовлено
необхідні документи: заяви, розписки, екзаменаційні відомості, журнал для
реєстрації заяв, папки, бланки договорів та ін.
Для проведення вступних іспитів формувалися екзаменаційні групи. В
один день проводилося одне вступне випробування для даної групи. Кожному
вступному випробуванню передувала консультація під час якої абітурієнти
ознайомлювалися із змістом програми вступного випробування, вимогами та
критеріями оцінювання.
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Розклад вступних випробувань та консультацій оприлюднено на
інформаційному стенді та на сайті академії до початку прийому заяв.
У розкладі вступних випробувань зазначено: назва спеціальності, назва
вступного випробування, форма проведення вступного випробування, дата, час
та місце проведення вступного випробування. Результати вступних
випробувань фіксувалися у екзаменаційній відомості, заносилися до ЄДЕБО та
оприлюднювалися на інформаційному стенді і на сайті академії в день
проведення.
У період проведення вступних випробувань апеляцій щодо порушення
процедури проведення вступних випробувань не було.
Список осіб, рекомендованих до зарахування за результатами вступних
випробувань, формувався та затверджувався на засіданні приймальної комісії,
розміщувався на інформаційному стенді приймальної комісії та на сайті
академії. На підставі списку осіб, рекомендованих до зарахування, відповідно
до поданих оригіналів/копій документів про освіту видавався наказ про
зарахування.
До складу студентів академії зараховано 25 осіб, один з яких не
приступив до навчання, у зв’язку з чим був відрахований. До складу аспірантів
академії зараховано 4 особи.
Кількість поданих заяв у 2016 році складала:
 спеціальність 073 «Менеджмент», спеціалізація «Управління навчальним
закладом» 25 заяв (62% від показника 2015 року);
 спеціальність 011 «Науки про освіту – 4 заяви (27% від показника
2015 року).
Аналіз
складу
студентів,
які
зараховані
на
спеціальність
073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом» виявив:
 працівників загальноосвітніх навчальних закладах – 11 осіб, дошкільних
навчальних закладах – 7 осіб, у вищих навчальних закладах – 1 особа;
 з Херсонської області – 23 особи, Миколаївської області – 1 особа, з м. Київ
– 1 особа;
 з навчальних закладів Білозерського району – 3 особи, Каховського району –
3 особи, Голопристанського району – 2 особи, Бериславського району – 1
особа, Каланчацького району – 1 особа.
Зменшення кількості поданих заяв свідчить про недостатньо ефективну
профорієнтаційну та агітаційну роботу з боку структурних підрозділів академії.
У цілому роботу приймальної комісії у 2016 році було організовано якісно з
дотриманням чинних нормативно-правових документів. Протоколи засідань
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приймальної комісії своєчасно оприлюднювалися на сайті академії. Усі члени
приймальної комісії академії чітко справилися із завданнями.
12.3.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
навчальним закладом (за типом)» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
заочної форми навчання в обсязі 25 осіб.
У 2016 році вдруге здійснено набір на навчання в магістратурі 24 осіб із
терміном навчання 1,5 року. Відповідно до акту узгодження переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за
ступенем (освітньо-кваліфікаційними рівнем) магістра, погодженого з МОНУ
прийом на навчання здійснювався за спеціальністю 073 Менеджмент,
спеціалізація Управління навчальним закладом. З метою забезпечення якості
підготовки здобувачів вищої освіти робочою групою було розроблено освітньопрофесійну програму вищої освіти галузі знань 07 Управління та
адміністрування спеціальності 073 Менеджмент другого рівня (магістерського)
вищої освіти.
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 073 Менеджмент згідно з
навчальним планом здійснюється за 18 навчальними дисциплінами.
Дисципліни за всіма циклами викладають найбільш кваліфіковані та досвідчені
науково-педагогічні працівники академії.
Усі викладачі, які забезпечують фахову підготовку за спеціальністю 073
Менеджмент мають відповідну науково-педагогічну спеціалізацію, достатній
досвід роботи у вищих навчальних закладах і наукових установах та пройшли
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відповідне науково-педагогічне стажування.
Базовою кафедрою для підготовки магістрів за спеціальністю 073
Менеджмент, спеціалізація 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 випускної кафедри
координується з роботою інших кафедр, що забезпечують навчальний процес зі
спеціальності 073 Менеджмент, спеціалізація Управління навчальним закладом.
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 випускною кафедрою розроблено
робочі програми, що містять мету та завдання курсу, тематичний план, зміст
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.
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12.4. Аспірантура і докторантура
У 2016 році в аспірантурі КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти» навчалося 18 осіб (з них 14 осіб – другого року навчання і 4 – першого
року навчання), здобувачами були – 2 осіб. 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 отримано ліцензію щодо провадження освітньої
діяльності на третьому освітньо-науковому рівні галузі знань 01 Освіта,
спеціальність 011 Науки про освіту з ліцензійним обсягом 15 осіб (наказ МОНУ
№389 від 08.04.2016 р.).
Відповідно до нового Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах), затвердженого Постановою КМУ № 261 від 23.03.2016
року та з метою забезпечення якості освітньої діяльності в академії було
розроблено освітньо-наукову програму вищої освіти галузі знань 01 Освіта 011
Науки про освіту третього (освітнь-наукового) рівня вищої освіти та відповідне
навчально-методичне забезпечення дисциплін.
В 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
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 2016 році 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.
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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 2016 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 відеозйомка заходів з подальшим розміщення у мережі Інтернет (за
потребою) 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».
Таблиця 153
Висвітлення у засобах масової інформації
досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду регіону у 2016 році
№
з/п

1.

2.

3.

Зміст роботи

Дата запису

Урочисте відкриття
30.01.2016
фінального етапу ХVІ
Міжнародного
конкурсу з
української мови імені
Петра Яцика
Проведення ІІ туру
09.02.2016
Всеукраїнського
конкурсу «Учитель
року-2016» у
номінації «Англійська
мова»
Урочисте відкриття
13.02.2016
фінального етапу VІ
Міжнародного мовнолітературного
конкурсу учнівської і
студентської молоді
імені Тараса

Дата ефіру,
ЗМІ

ПІБ
Наявність
кореспондента Відповідальний, запису в
(телефон,
респондент архіві
електронна
академії
адреса)

ХОДТРК
«Скіфія»

Яременко
Тетяна
Миколаївна

Марецька
Людмила
Петрівна

+

ХОДТРК
«Скіфія»

Іванова
Таміла

Сургаєва
Вікторія
Валеріївна

+

ХОДТРК
«Скіфія»

Яременко
Тетяна
Миколаївна

Марецька
Людмила
Петрівна

+
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Шевченка
Презентація проекту
«Сковорода-300»

ХОДТРК
«Скіфія»
22.02.2016
ХОДТРК
«Скіфія»

Ольга
Швидка

21.02.2016

ХОДТРК
«Скіфія»

05.04.2016

ХОДТРК
«Скіфія»
Вечірня
студія
«Скарбниця
Таврійськог
о краю»
ХОДТРК
«Скіфія»

Яременко
Тетяна
Миколаївна
Ганна
Коробова

Одайник
+
Світлана
Федорівна
Сагач
+
Галина
Михайлівна

Яременко
Тетяна
Миколаївна

Фоміна
Лариса
Анатоліївна

17.02.2016

Обласний семінар
керівників шкіл
«Рідна мова як
невід’ємна складова
етнічної само
ідентифікації учня»
Прес-конференція
«Вчителі англійської
мови – агенти змін»
Відкриття
Херсонського філіалу
Григорія Сковороди

17.02.2016

Відкриття ІІ
Всеукраїнського
фестивалю
педагогічної
майстерності
«Гуманізація
освітнього простору»
Фінальна частина ІІ
етапу обласного
Фестивалю «Простір
щасливого дитинства»
Завершилося ЗНО2016. Підбиваємо
підсумки
Проект «Сімейна
розмова»
(протиалкогольна
програма)

16.05.2016

03.06.2016

ХОДТРК
«Скіфія»

11.07.2016

ХОДТРК
Обласне
радіо
ХОДТРК
«Скіфія»

13.12.2016

Ганна
Коробова

Сагач
+
Галина
Михайлівна
Кузьміч
Тетяна
Олександрів
на

Ганна
Коробова

Кузьміч
Тетяна
Олександрі
вна
Юлія Шойко Одайник
+
Світлана
Федорівна
Ольга
Мартиненко
Швидка
Артем
Леонідович

Таблиця 16
Рухомий рядок 2016 рік
№з/п
1.

2.

Тема рухомого рядка
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України № 389 від 08 квітня 2016 року в
Комунальному вищому навчальному закладі
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської
обласної ради відкрито аспірантуру зі спеціальності
011 – Науки про освіту, (код та найменування галузі
знань 01- Освіта).
16-17 травня 2016 року у КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» відбудеться заключний етап ІІ
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Телеканал
ХОДТРК
«Скіфія»

Дата
14.04.2016

ХОДТРК
«Скіфія»

16.05.2016

3.

4.

5.

6.

Всеукраїнського фестивалю педагогічної майстерності
«Гуманізація освітнього простору: з Україною в
серці!»
Постійна комісія Херсонської обласної ради з питань
культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної
культури та спорту створила робочу групу щодо
питань відновлення роботи санаторію-профілакторію
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Голова Херсонської обласної ради погодився з
висновками тимчасової комісії і постійних комісій
щодо питань відновлення роботи санаторіюпрофілакторію КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти»
Під час зустрічі ректора КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», доктора філософії, професора
Анатолія Миколайовича Зубка з послом Франції в
Україні пані Ізабелою Дюмон було досягнуто
домовленості щодо випуску спільного періодичного
видання для вчителів французької мови
29 грудня 2016 року сесією обласної ради ухвалено
рішення про відновлення роботи комунального
підприємства «Санаторій-профілакторій комунального
вищого навчального закладу «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської обласної ради. Це
означає, що кожен учитель Херсонщини отримав
гарантоване право на санаторно-курортне лікування
під час підвищення фахового рівня в академії.

ХОДТРК
«Скіфія»

15.06.2016

ХОДТРК
«Скіфія»

07.12.2016

ХОДТРК
«Скіфія»

13.12.2016

ХОДТРК
«Скіфія»

29.12.2016

Традиційно у 2016 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».
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», Указом
Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2016-2020 роки», Стратегією розвитку бібліотечної справи на
період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку
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України», проектом Концепції нової української школи, 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 31.12.2016 р. складає 40911 книжок, брошур,
журналів з різних галузей знань, а саме: педагогіки, психології, філософії,
соціології, політології тощо.
Надходження за 2016 рік складає 621 книг і брошур (в тому числі з
інститутів Національної академії педагогічних наук та книги, передані в дар).
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 31 назва. З них: навчальні посібники – 5,
методичні рекомендації – 18, матеріали конференцій – 5, педагогічні читання –
2, монографії – 1).
Бібліотека отримала педагогічну пресу в кількості 78 назв галузевих газет
і журналів. Поповнювалися новими матеріалами актуальні рубрики
систематичної картотеки статей та електронний каталог галузі.
Проведена річна передплата педагогічної преси на І півріччя 2017 року на
суму 9602 грн.
У звітному році бібліотека продовжувала корпоративну діяльність з
методичним центром – Державною науково-педагогічною бібліотекою України
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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 2016 році розміщено 5 матеріалів:
«Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі :
бібліографічний список літератури до методичних рекомендацій щодо
реалізації обласної науково-методичної проблеми (2014-2018 рр.)»,
«Превентивне виховання дітей та молоді», «Організація дослідноекспериментальної роботи в навчально-виховних закладах : методичні
рекомендації для самостійної роботи студентів магістратури», «Василь
Олександрович Сухомлинський. Бібліографія: 1970-2015 рр.», «STEM-освіта як
шлях до інноваційного розвитку національної освіти : бібліографічний список
літератури до Всеукраїнської інтернет-конференції з міжнародною участю (28
жовтня 2016 р., м. Херсон)».
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 01.01.2017 року в електронному каталозі є
64177 записів. За звітний рік зроблено 4542 записи
З метою сприяння підвищенню рівня знань, інформаційної культури
освітян області бібліотека академії продовжила в 2016 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 2016 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.
Протягом року були оформлені виставки наукової та навчальнометодичної літератури:
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– до заходу «Григорій Сковорода як гасло часу», присвяченому відкриттю
Херсонської філії Всеукраїнського народного університету імені Григорія
Сковороди – «Григорій Сковорода – Велет слова і духу» (17.02.2016 р.);
– до ІІ Всеукраїнського фестивалю педагогічної майстерності «Гуманізація
освітнього простору: з Україною в серці!» – «Гуманізація освітнього
простору: з Україною в серці!» (16-17.05.2016 р.);
– до Дня науки – «Вклад українських вчених у розвиток педагогічної науки»
(21.05.2016 р.);
– до засідання за «круглим столом» на тему «Григорій Сковорода –
ноосферний просвітитель на всі часи» у рамках проекту «Сковорода – 300»
(06.12.2016 р.);
– Тематичні полички:
– Sтем-освіта: шляхи впровадження та перспективи (жовтень);
– Уроки голокосту: мужність, пам’ять, співчуття /75-та річниця трагедії
Бабиного Яру/ (вересень);
– Україна пам’ятає! Світ визнає! /26 листопада – День пам’яті жертв
Голодоморів/ (листопад);
Бібліотекою були видані бібліографічні списки літератури:
1) Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому
просторі : бібліографічний список літератури до методичних рекомендацій
щодо реалізації обласної науково-методичної проблеми (2014-2018 рр.)
(Бібліографія: 153 назви);
2) Превентивне виховання дітей та молоді (Бібліографія: 114 назв);
3) Організація дослідно-експериментальної роботи в навчально-виховних
закладах : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів
магістратури (у співавторстві з Т. І. Туркот) (Бібліографія: 73 назви);
4) Василь Олександрович Сухомлинський. Бібліографія: 1970-2015 рр.
(Бібліографія: 1024 назви (наявні в бібліотеці академії));
5) STEM-освіта як шлях до інноваційного розвитку національної
освіти : бібліографічний список літератури до Всеукраїнської інтернетконференції з міжнародною участю (28 жовтня 2016 р., м. Херсон)
(Бібліографія: 385 назв).
Користувачі бібліотеки мають можливість працювати в читальній залі за
комп’ютереми.
За звітний період бібліотеку відвідало 3918 користувачів. Це слухачі
курсів та семінарів, а також науково-педагогічні працівники кафедр, аспіранти,
освітяни області, які підвищують свій фах у 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 2016 рік працівниками бібліотеки було проведено 39 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 9602 грн. на І півріччя 2017 року. Для
користувачів бібліотеки було придбано новий копіювальний апарат.
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 2016 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 2016 році загалом опубліковано 403 праці, зокрема 11 монографій,
6 підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки
України, 74 підручника, навчальних, навчально-методичних посібника та
методичних рекомендацій, 16 програм, 55 статтей у фахових виданнях,
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63 статті у науково-методичних журналах та 145 статтей в збірниках матеріалів
конференцій.
Свій доробок працівники академії публікують у численних фахових
виданнях, оприлюднюють у виступах на конференціях, семінарах та інших
заходах.
1. ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Інформація про збірник наукових праць «Педагогічний альманах»
Збірник наукових праць «Педагогічний альманах» започатковано в 2006
році. Періодичність виходу – щоквартально.
За минулий 2016 рік (вийшло чотири випуски), №29. – 323 с., №30. –
307 с., №31. – 325 с., №32. – 317 с.
Інформація про науково-методичний журнал «Таврійський вісник освіти»
Всього за час заснування журналу, вийшло в світ 56 номерів.
Періодичність виходу щоквартальна. За минулий 2016 рік (вийшло чотири
випуски), №1(53) – 281с., №2(54) – 277с., №3(55) – 215с., №4(56) – 283с.
Інформація про бюлетень «Педагогічний проспект»
Бюлетень «Педагогічний проспект» є виданням КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», що виходить з періодичністю 1 номер на 2 місяці.
Зокрема, за 2016 рік видрукувано 6 номерів з (№1(39) – №6(43).
Перший номер бюлетеня вийшов у лютому 2008 року. Загалом
видрукувано 43 випуски періодичного видання.
2. ВИПУСК КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
За 2016 рік у видавничому відділі вийшло 9 видань, а саме:
1. Вибрані наукові статті та фрагменти праць. – Херсон: КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», - 2016. – 355 с.
2. Формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в
Україні: навчальний посібник / укладач Ю.В. Кузьменко. – Херсон: КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 136 с.
3. Загальна фізична підготовка учнів ЗОШ: історія, теорія,практика
(кінець ХІХ – початок ХХІ століть) : монографія / І.Г. Рощін. – Херсон: КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 344 с.
4. Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі: колективна монографія / В.В.
Кузьменко, Н.В. Слюсаренко, І.Я. Жорова та ін., за ред. В.В. Кузьменко, Н.В.
Слюсаренко. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2016. – 195 с.
5. Основи загальної фізичної підготовки учнів старшої школи:
навчальний посібник / укладач І.Г. Рощін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2016. – 260 с.
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6. Шкільний курс біології людини: навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів та вчителів біології / Т.І. Щербина, В.В. Кузьменко.
– Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 2-ге
видання. – 99 с.
7. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України
кінця ХІХ–ХХ століття : монографія / Н.В. Слюсаренко., друге видання
перероблене і доповнене. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2016. – 466 с.
8. Розвиток професійно-технічної освіти на Півдні України (1958-1998рр.)
монографія / за ред. І.Я. Жорової . – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2016. – 243 с.
9. Теорія і практика розвитку професіоналізму вчителів природничих
дисциплін у системі післядипломної освіти України (1940-і рр. ХХ – початок
ХХІ ст.): монографія / Ірина Ярославівна Жорова. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 448с.
Крім цього, видавничим відділом у 2016 році було виготовлено
програми та матеріали наукових конференцій, педагогічних читань різного
рівня. А саме:
1. Топономіка у краєзнавчій та позакласній роботі з географії / матеріали
VI обласних краєзнавчих читань (29 січня 2016 року, м. Херсон) / за ред. З.В.
Філончук. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2016. 64 с.
2. Уроки української мови і літератури з підприємницьким тлом ( за заг.
ред. Л.П. Марецької). – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної
освіти", 2016. – 136 с.
3. Виховуємо патріота України, матеріали ІІ Всеукраїнського фестивалю
педагогічної майстерності «Гуманізація освітнього простору з Україною в
серці» / за ред. С.О. Моїсеєва – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2016. – 312 с.
4. На вершине склона лет: воспоминания и размышления / литературнохудожественное издание / за ред. В.Ф. Петрова – Херсон : КВНЗ "Херсонська
академія неперервної освіти", 2016. – 100 с.
5. Програма ІІ Всеукраїнського фестивалю педагогічної майстерності
«Гуманізація освітнього простору з Україною в серці (16-17 травня 2016року.) –
Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2016.
6. Анотовані матеріали переможців ІІ Всеукраїнського фестивалю
педагогічної майстерності «Гуманізація освітнього простору з Україною в серці
– Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2016.
174

7. Організація спортивних класів з веслування на байдарках і каное у
загальноосвітній школі / за ред. О.Й. Карпенко, методичні рекомендації –
Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2016. – 84 с.
8. Наукові концепції Л.С. Виготського та їх втілення в сучасній педагогіці
(матеріали педагогічних читань, 21 квітня 2016 року) за заг.ред. Т.В.
Комінарець – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2016. –
306 с.
9. Чулаківська школа історія і сучасність: – Ч.1 Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 184 с.
10. Чулаківська школа історія і сучасність: – Ч.2 Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 254 с.
11. Статут профспілки освіти і науки України: Херсон : КВНЗ "Херсонська
академія неперервної освіти", 2016. – 32 с.
12. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції з
міжнародною участю «STEM – освіта як шлях до інноваційного розвитку
національної освіти» Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти",
2016. – 24 с.
13. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з
міжнародною участю «STEM – освіта як шлях до інноваційного розвитку
національної освіти» (20-28 жовтня 2016 року) / за ред. Г.С. Юзбашевої.,
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 224 с.
14. Програма ІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науковометодичної конференції «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та
управління навчальними закладами» 18 листопада 2016 року Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 32 с.
15. Матеріали ІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науковометодичної конференції «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та
управління навчальними закладами» 18 листопада 2016 року, Ч.1 за заг. ред.
В.В. Кузьменко – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2016. – 272 с.
16. Матеріали ІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науковометодичної конференції «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та
управління навчальними закладами» 18 листопада 2016 року, Ч.2 за заг. ред.
В.В. Кузьменко – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
2016. – 236 с.
17. Матеріали обласної науково-практичної конференції «Упровадження
інноваційних технологій у практику роботи ДНЗ, початкової школи та фахівців
психологічної служби» 20 жовтня 2016 року, за заг. ред. Т.В. Комінарець –
Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2016. – 319 с.
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18. Ігрова діяльність в ДНЗ / за заг. ред. Т.В. Комінарець. – Херсон: КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 108 с.
19. Патріотична абетка / за заг. ред. Т.В. Комінарець. – Херсон: КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 134 с.
20. Формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в
Україні: історико-педагогічний аспект: монографія / Ю.В. Кузьменко. – 2015.
– 444с.
21. Післядипломна освіта вчителів початкових класів в Україні: ґенеза та
перспективи: монографія / В.В. Примакова. – Херсон: КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», 2015. – 320 с.
22. «Теоретико методологічні основи розвитку освіти і управління
навчальними закладами»: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної вебконференції (23 грудня 2015року) , Ч.1 за заг. ред. В.В. Кузьменко. – Херсон:
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 204 с.
23. «Теоретико методологічні основи розвитку освіти і управління
навчальними закладами»: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної вебконференції (23 грудня 2015року) , Ч.2 за заг. ред. В.В. Кузьменко. – Херсон:
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 216 с.
24. Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти та
поліпшення її кадрового забезпечення: виховний вимір / колективна монографія
за заг. ред. С.О. Моїсеєва. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2016. – 186 с.
У видавничому відділі також ведеться виготовлення грамот, подяк,
сертифікатів, привітань, листівок тощо.
ХІV. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Загальний обсяг фінансування – 9306511 грн. 84 коп. Слід зазначити, що
кошти загального та спеціального фондів використані у 2016 році за цільовим
призначенням згідно з кошторисом. Щодо своєчасного і повного внесення
платежів, виконання кошторисів та доходів і видатків навчального закладу,
недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті
енергоносії і комунальні послуги та дотримання споживання їх у межах
доведених лімітів, всі необхідні документи своєчасно
надавалися до
Держказначейства.
Заробітна плата та пов’язані з нею податкивиплачувалисьвчасно і
регулярно два рази на місяць з авансовимплатежем. На кінець кожного місяця
щодо виплати зарплат та нарахувань фіксувалась відсутність кредиторської
заборгованості. Відповідно до законодавства працівникам академії
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виплачувались надбавки за складність та напруженість в роботі та за
виконаннядодатковихобсягівробіт. Протягом року тричі збільшувалась
зарплата всім працівникам академії.
Усі статті, профінансовані Херсонською обласною радою, виконані на
100 %. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2017 року
відсутня. Маючи статус неприбуткової організації, академією отримано у 2016
році додаткових коштів на спеціальний рахунок 1381961 грн. 64 коп. Ці
надходження дали можливість додатково утримувати 16,5 робочих місць,
власними силами відремонтувати 16 спальних приміщень у гуртожитку, 6
навчальних аудиторій, придбати нові меблі для конференц-зали на 100 місць,
провести утеплення 140 кв.м. фасаду академії, встановити 18
металопластикових вікон, виконати роботи з ремонту покрівель, системи теплота водопостачання, тощо.
У 2016 році значно покращено матеріально-технічну базу академії:
закуплено 8 кондиціонерів (57560,00 грн.), дублікатор для видавничого відділу
(59000,00 грн.), 4 проектори (39680,00 грн.), лампи для проекторів (14845,00
грн.), а також інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю всього на
суму 44939 грн. Було проведено закупівлі природного газу та постачання
електричної енергії у межах кошторисних призначень за допомогою офіційного
державного веб-порталу «Державні закупівлі» (tender.me.gov.ua). Академія у
звітному періоді постійно та своєчасно звітувала про розрахунки з
постачальниками та укладені договори про закупівлі товарів та послуг за
допомогою веб-порталуe-data та зареєстрована на торгівельному майданчику
e-tender, ProZorro.
Бюджетні та зароблені позабюджетні кошти витрачалися виключно на
потреби розвитку навчального закладу.
За результатами перевірок фінансовими органами діяльності
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» порушень не виявлено.
ХV. ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ

АКАДЕМІЇ НА 2017 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.
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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
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».

178

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 – 2017 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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