Вивчення і впровадження перспективного педагогічного досвіду.
Вивчення та занесення в обласну картотеку перспективного педагогічного досвіду
№
з/п

Тема досвіду

Загальноосвітній
Форма
навчальний заклад
узагальнення
(місто/район)
Науково-методичний відділ розвитку дитини
1. Психологічний
Петрова О.В., психолог вищої
Генічеська санаторна
Методичні
супровід становлення і категорії
загальноосвітня школарекомендації
розвитку дітей в умовах
інтернат І-ІІІ ступенів
інтернатного закладу
2. Диференційований
Безродня С.П., соціальний
Станіславська ЗОШ І-ІІІ
Методичні
підхід до дітей з
педагог
ступенів Білозерської
рекомендації
девіантною поведінкою
районної ради Херсонської
(правопорушники)
області ім. К.Й. Голобородька
3. Організація
Гетіна Г.М., учитель-логопед
Чаплинський ясла-садок № 1 Методичні
логопедичної допомоги вищої категорії
«Вишенька»
рекомендації
дітям дошкільного віку
Науково-методичний відділ природничо-математичних та технологічних дисциплін
4. Формування навичок
самостійної навчальної
діяльності учнів 5-6
класів при виконанні
практичних робіт з
математики
5. Активізація пізнавальної
діяльності учнів під
час вивчення
геометричного
матеріалу в 5-9 класах

Автор досвіду

Відповідальні

Ворона О.І.

Мартиненко А.Л.

Юдіна О.В.

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

Бериславська
загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів № 4 Бериславської
районної ради Херсонської
області

Брошура,
електронний
носій

Ізотова Г.М.

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

Станіславська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів імені
К.Й. Голобородька
Білозерської районної ради

Брошура,
електронний
носій

Пономаренко Ю.І.
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6. Техніко-технологічне
наповнення
мотиваційного
компоненту навчального
процесу з фізики
7. Розвиток креативносинергетичного
мислення школярів
засобами декоративноужиткової творчості
8. Використання інтернет
ресурсів у сучасних
умовах навчання хімії в
навчальних закладах
освіти сільської
місцевості
9. Використання
прогресивних
педагогічних технологій
на уроках географії
10. Впровадження хмарних
технологій у навчальновиховний процес
11. Інтерактивні засоби
навчання на уроках
інформатики
12. Формування ціннісних
ставлень при виченні
шкільного курсу
біології

Базиляк В.Л., учительметодист, учитель фізики

Гаврилівська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Гаврилівської
сільської ради;
Нововоронцовського
району Херсонської області
Сікоза А.А., спеціаліст
Станіславська
вищої категорії, учительзагальноосвітня школа І-ІІІ
методист, учитель трудового ступенів імені
навчання
К.Й. Голобородька
Білозерської районної ради
Лисенко Н.В., учитель хімії Олександрівська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Білозерської
райдержадміністрації
Херсонської області

Буклет і
відеофільм

Шолохова Н.С.

Збірка,
електронний
носій

Гаврилюк Г.М.

Брошура,
електронний
носій

Юзбашева Г.С.

Солодовнік А. Д., спеціаліст
вищої категорії, учитель
географії й економіки

Каїрська ЗОШ І ступення
Горностаївської районної
ради Херсонської області

Брошура,
електронний
носій

Філончук З.В.

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

Хлібодарівська
загальноосвітня школа І ІІІ ступенів Чаплинської
районної ради Херсонської
області
Великоолександрівська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Херсонської
області
Великолепетиська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів
Великолопетиської
районної ради Херсонської
області

Інтерактивна
брошура

Назаренко В.С.

Брошура

Назаренко В.С.

Брошура,
електронний
носій

Мазаєва К.В.

Зелінка Л.М., спеціаліст
першої
категорії, учитель біології
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13. Управління навчальновиховним процесом у
сучасному
позашкільному закладі
14. Шкільна бібліотека –
інформаційний і
культурнопросвітницький центр
навчального закладу
15. Організація Центру
допризовної підготовки
учнівської молоді на
базі загальноосвітньої
школи
16. Організація науководослідної діяльності
старшокласників на
уроках художньої
культури

Науково-методичний відділ виховної роботи
Свинаренко І.П., директор
Центр позашкільної роботи
Херсонської міської ради
Єжова Т.М., завідувач бібліотеки Херсонський академічний
ліцей імені О.В. Мішукова
при Херсонському
державному університеті
Носач С.В., спеціаліст вищої
категорії, учитель захисту
Вітчизни

Брошура,
електронний
носій

Гусь Т..Й.

Брошура,
електронний
носій

Неннова О.В.

Бериславська
Брошура,
загальноосвітня школа І-ІІІ електронний
ступенів №1 Бериславської носій
районної ради Херсонської
області
Ластовецька Т.В., спеціаліст
Цюрупинська
Брошура,
вищої категорії, учительспеціалізована школа І-ІІІ
електронний
методист, учитель художньої
ступенів №2 з поглибленим носій
культури, образотворчого
вивченням іноземних мов
мистецтва, керівник творчої
Цюрупинської районної
майстерні
ради Херсонської області
Науково-методичний відділ управління загальноосвітніми навчальними закладами
17. Управлінський аспект
Сазонова Л.Г., методист
Методичний кабінет
Брошура
організації
Новокаховської міської
допрофільної і
ради
профільної освіти у
загальноосвітньому
навчальному закладу
18. Акмеологічний підхід в Лаухіна О.В., директор
Цюрупинська гімназія
Брошура
управлінні
Цюрупинської районної
інноваційними змінами
ради Херсонської області
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Моїсеєв С.О.

Казачкова Л. М.

Кузьміч Т.О.,
Лозович О.Д.

Сургаєва В.В.

Науково-методичний відділ дошкільного виховання та початкового навчання
19. Моральність як
Добрянська С.А., спеціаліст
НВК «Чаплинська школаБрошура
Клюєва Т.М.
основний компонент
вищої категорії, учительгімназія» Чаплинської
розвитку особистості
методист, cтарший учитель,
районної ради Херсонської
молодшого школяра
учитель початкових класів
області
20. Ефективні способи
Плечій Н.В., спеціаліст вищої
Давидівобрідська
Брошура
Стребна О.В.
формування
категорії, старший учитель,
загальноосвітня школа І-ІІІ
орфографічної
учитель початкових класів
ступенів
пильності в молодших
Великоолександрівської
школярів
районної ради Херсонської
області
21. Розвивальні ігри, як
Ясла - садок №17
Брошура
Мусієнко В.С.
Тернавська Н.С., вихователь
засіб інтелектуального
«Теремок»
розвитку дошкільників
Генічеської міської ради
Херсонської області
22. Формування духовноГусь Т.В., вихователь
Херсонський ясла- садок
Брошура
Киричук Т.В.
моральних якостей
№ 24 санаторного типу для
дошкільників засобами
дітей з туберкульозною
краєзнавчої роботи
інтоксикацією Херсонської
міської ради
Науково-методичний відділ гуманітарних дисциплін
Левандовська О.І.
23. Формування
Толубець Г.О., учитель вищої
Навчально-виховний
Брошура
мовленнєвих умінь і
категорії, учитель-методист,
комплекс «Гімназія навичок школярів на
учитель російської мови і
спеціалізована школа І
уроках російської мови. світової літератури
ступеня з поглибленим
вивченням іноземних мов»
Генічеської районної ради
Херсонської області
24. Розвиток
Бабчук С.М., учитель вищої
Комишанська
Брошура,
Марецька Л.П.
комунікативної
категорії, учитель-методист,
загальноосвітня школа І-ІІІ електронний
компетентності учнів
учитель української мови і
ступенів №26 Херсонської носій
засобами ІКТ
літератури
міської ради
25. Автоматизація
Бистренко Т. В., спеціаліст
Херсонська спеціалізована
Брошура,
Несін Ю.М.
вживання лексичних
вищої категорії, учитель
школа І-ІІІ ступенів №12 з
електронний
одиниць в усному і
французької мови СЗОШ № 12 з поглибленим вивченням
носій
писемному мовленні
поглибленим вивченням
французької мови
французької мови м. Херсона
Херсонської міської ради
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26. Інтегроване навчання
на уроках англійської
мови

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

27. Креативні форми
роботи на уроках
німецької мови

Чечуй Е.П., спеціаліст вищої
категорії, викладач німецької
мови

28. Система роботи з
обдарованими дітьми в
процесі вивчення
історії

Бондаренко Т.А., методист
вищої категорії, учитель історії і
правознавства

№
з/п

Тема досвіду

Комунальна установа
«Навчально-виховний
комплекс «Школа
гуманітарної праці»
Херсонської обласної ради
Херсонський академічний
ліцей імені О.В.Мішукова
Херсонської міської ради
при Херсонському
державному університеті
Херсонська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів №2 з
поглибленим вивченням
математики, фізики та
англійської мови
Херсонської міської ради

УПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
Автор досвіду
Місто/район

Науково-методичний відділ розвитку дитини
1. Екологічне виховання як
Кірцхалія О.П., учительм. Н. Каховка
складова корекційнодефектолог вищої категорії,
розвиткової роботи з дітьми в директор Херсонсьої спеціальної
умовах спеціальної школи
загальноосвітньої школи №2
2. Психологічний супровід
Константинова Л.М., практичний
Каховський,
становлення і розвитку дітей
психолог Комунального закладу
Чаплинський
в умовах інтернатного
«Навчально-виховний комплекс ім. райони
закладу
Т.Г.Шевченка Херсонської
обласної ради»
3. Робота соціального педагога з Гуртова А.Є., соціальний педагог
Загальноосвітня
сім’ями дітей із
Щасливської загальноосвітньої
школафункціональними
школи І-ІІІ ступенів
інтернат «Високообмеженнями
Цюрупинського району
пільська
гімназія» Херсонської обласної ради;
Генічеська
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Брошура

Гора Т.В.

Брошура,
електронний
носій

Вострікова В.В.

Брошура,
електронний
носій

Асламова Т.А.

Форма
впроваджен
ня

Відповідальні

Курси,
семінари

Юдіна О.В.

Курси,
семінари

Ворона О.І.,
Мартиненко А.Л.

Курси,
семінари

Ворона О.І.,
Мартиненко А.Л.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

санаторна
загальноосвітня
школа - інтернат IIII ступенів
Науково-методичний відділ природничо-математичних та технологічних дисциплін
Розвиток критичного
Якименко В.В., спеціаліст вищої
Херсонська
Курси,
мислення на уроках
категорії, учитель математики
гімназія № 3
семінари,
математики засобами
Херсонської
майстерінноваційних технологій
міської ради
класи
Формування життєвих
Царенко М.Ф., спеціаліст вищої
Верхньоторгаївська Курси,
компетентностей учнів у
категорії, учитель математики
загальноосвітня
семінари,
процесі вивчення математики
школа І-ІІ ступенів майстерНижньосірогозької класи
районної ради
Херсонської
області
Реалізація проектноСтрижова Т.В., спеціаліст вищої
Загальноосвітня
Курси,
технологічної діяльності на
категорії, учитель-методист,
школа І-ІІІ ступенів семінари,
уроках трудового навчання в учитель обслуговуючої праці
№10
майстеросновній школі
Новокаховської
класи
міської ради
Розвиток
особистості Гайдучик Н. А., учитель хімії
Гімназія
Брошура,
засобами
інформаційних
Новокаховської
електронний
технологій на уроках хімії в
міської ради
носій
10-11 класах
Організація пошуковоЄленич Н.П., спеціаліст вищої
Голопристанський,
Курси,
творчої діяльності учнів на
категорії, учитель географії
Каланчацький,
семінари,
уроках географії
Чаплинський
майстеррайони
класи
Формування і розвиток
Матвієнко Л.О., спеціаліст вищої
Бериславська
Курси,
практичних умінь учнів
категорії, учитель біології
загальноосвітня
семінари,
базової школи
школа І-ІІІ ступенів майстер№3 Бериславської
класи
районної ради
Херсонської
області
Розвиток критичного
Ігнатенко А.Є., спеціаліст першої
Херсонська
Курси,
мислення учнів початкової
категорії, учитель інформатики
спеціалізована
семінари
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Пономаренко Ю.І.

Ізотова Г.М.

Гаврилюк Г.М.

Юзбашева Г.С.

Філончук З.В.

Мазаєва К.В.

Назаренко В.С.

школи на уроках
інформатики

11. Застосування новітніх
технологій у позашкільному
закладі
12. Розвиток дослідницьких
якостей учнів засобами
бібліотечної роботи

13. Організація рефлексивної
діяльності учнів на уроках
фізичної культури

14. Компетентнісно орієнтоване
навчання музичному
мистецтву в поліхудожньому
просторі

школа І-ІІІ ступенів
№ 27 з
поглибленим
вивченням
інформатики й
іноземних мов
Науково-методичний відділ виховної роботи
Бондар Л.Д., директор
Центр науковотехнічної творчості
учнівської молоді
м. Херсона
Стрельчук С.І., бібліотекар
Каховський
навчально виховний комплекс
«Гімназія спеціалізована
школа І ступеня з
поглибленим
вивченням
іноземних мов»
Каховської міської
ради Херсонської
області
Ошурко Ю.М., спеціаліст І
Олексіївська
категорії, учитель фізичної
загальноосвітня
культури
школа
І-ІІІ ступенів
Голопристанського
району
Бурлака Ю. Ю., спеціаліст вищої
Скадовський
категорії, учитель музичного
Нововоронцовськи
мистецтва Спеціалізованої школи
й райони
I-III ступенів № 30 з поглибленим
вивченням предметів природничоматематичного циклу та
англійської мови Херсонської
міської ради
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Курси,
семінари

Гусь Т.Й.

Курси,
семінари

Неннова О.В.

Курси,
семінари,
майстеркласи

Моїсеєв С.О.

Курси,
семінари

Казачкова Л. М.

Науково-методичний відділ управління загальноосвітніми навчальними закладами
15. Державна атестація
Войтович Л.В., заступник
м. Н.Каховка
Курси,
навчальних закладів:
директора з навчально-виховної
семінари
сучасний аспект
роботи Херсонської гімназії №1
Херсонської міської ради
16. Організаційно-педагогічні
Мельник Т.В., директор
Нововоронцовськи
Курси,
засади формування
Дудчанського загальноосвітнього
й район
семінари
освітнього округу в сільській об’єднання «дитячий садок - школа
місцевості
І-ІІІ ступенів - позашкільний
заклад» Нововоронцовського
району Херсонської області
Науково-методичний відділ дошкільного виховання та початкового навчання
17. Продуктивне навчання як
Галка Н.М., спеціаліст вищої
м. Херсон
Курси,
спосіб розвитку творчості
категорії, старший учитель,
семінари
молодших школярів
учитель початкових класів
Генічеської загальньоосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1
Генічеської районної ради
Херсонської області
18. Формування уміння вчитися
Болдіна О.В., учитель-методист,
Цюрупинський
Курси,
як ключова компетентність
спеціаліст вищої категорії, учитель район
семінари
початкової освіти
початкових класів Херсонського
навчально-виховного комплексу
«Дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. –
гімназія» № 56 Херсонської міської
ради
19. Формування музичних
Нестеренко В.І., музичний керівник Великолепетиський Курси,
здібностей у дітей
Дошкільного навчального закладу
район
семінари
дошкільного віку (за Карлом
№2 Виконавчого комітету
Орфом)
Цюрупинської міської ради
20. Місце і роль творчої групи
Кудрявцева І.А., методист РМК;
м. Каховка,
Курси,
вихователів ДНЗ у структурі
Терещенко Т.С., виховательВеликоолександрів семінари
методичної роботи з кадрами методист Бериславського
ський район
дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) №3 комбінованого
типу
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Кузьміч Т.О.,
Лозович О.Д.
Сургаєва В.В.

Стребна О.В.

Клюєва Т.М.

Мусієнко В.С.

Киричук Т.В.

21. Використання інформаційних
технологій навчання російської
мови і літератури у профільній
школі
22. Система роботи з
обдарованими дітьми в
процесі вивчення історії

23. Лексико-граматичний
довідник для вчителів
англійської мови
24. Самореалізація учня на
уроках
української мови як основа
його успішної самореалізації

Науково-методичний відділ гуманітарних дисциплін
Шкільне методичне об’єднання
м. Херсон,
вчителів російської мови і світової Білозерський,
літератури
Цюрупинський
райони
Бондаренко Т.А., методист вищої
Херсонська
категорії, учитель історії і
спеціалізована
правознавства
школа І-ІІІ ступенів
№24 з поглибленим
вивченням
математики, фізики
та англійської мови
Херсонської
міської ради
Дутчак О. В., спеціаліст першої
м. Херсон,
категорії, учитель англійської мови Білозерський,
Херсонський загальноосвітній
Генічеський райони
навчально-виховний комплекс №48
Херсонської міської ради
Проценко А.В., спеціаліст вищої
м.Херсон,
категорії, учитель української
Цюрупинський,
мови і літератури Киселівської Бериславський
ЗОШ I-III ступенів Білозерської райони
селищної ради
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Брошура,
електронний
носій

Левандовська О.І.

Брошура,
електронний
носій

Асламова Т.А.

Курси,
семінари

Несін Ю. М.

Курси,
семінари

Марецька Л.П.

