Наукова діяльність
Науково-дослідна тема
Теоретико-методологічні
основи вдосконалення системи
освіти та поліпшення її
кадрового забезпечення
Теоретико-методологічні
засади вдосконалення
психолого-педагогічної
підготовки педагогічних
кадрів до навчальної
діяльності в загальноосвітніх
навчальних закладах

Завдання дослідження

Виконавці

4.1. Науково-дослідна тема, над якою працює Академія
Визначення, узагальнення тенденцій розвитку освіти,
Науковорозробка та впровадження навчально-методичного
педагогічні
забезпечення педагогічного процесу освітнього закладу,
працівники,
окреслення перспективних шляхів удосконалення
завідувачі кафедр
системи освіти та її кадрового забезпечення
4.2. Науково-дослідні теми кафедр
Розробити теоретико-методологічні засади вдосконалення Кафедра
психолого-педагогічної підготовки педагогічних кадрів
педагогіки і
психології

Концептуальні підходи до
управлінської діяльності в
інноваційному освітньому
просторі регіону

Розробити комплекс науково-методичних матеріалів
щодо інноваційного менеджменту в освіті

Кафедра
менеджменту
освіти

Теоретико-методичні засади
підготовки педагогічних
працівників до розбудови
виховного простору як
інтегративного чинника
соціалізації підростаючого
покоління
Удосконалення фахової
майстерності педагогічних
працівників дошкільних
навчальних закладів і вчителів
початкових класів у системі

Розробити комплекс науково-методичних матеріалів

Кафедра теорії і
методики
виховної роботи

Розробити оптимальні підходи до удосконалення фахової
майстерності педагогічних працівників дошкільних
навчальних закладів і вчителів початкових класів у
системі післядипломної освіти

Кафедра теорії і
методики
дошкільного
виховання і
початкового

Термін

Оформлення
результатів

2005-2015 Посібники,
монографії,
методичні
рекомендації
2010-2014 Навчальні
посібники,
методичні
рекомендації,
монографії,
дисертації,
збірники
наукових статей
2012-2016 Навчальні
посібники,
методичні
рекомендації,
монографії
2013-2017 Монографії,
навчальні
посібники,
методичні
рекомендації
2010-2015 Збірник наукових статей,
методичні
рекомендації

післядипломної освіти
Шляхи реалізації профільного
навчання в сучасній школі у
процесі вивчення
гуманітарних дисциплін

Розробити оптимальні методики профільного навчання
при викладанні гуманітарних дисциплін

Теоретико-методологічні та
методичні проблеми вивчення
питань модернізації
суспільства

Дослідити комплекс методологічних підходів і розробити
методики вивчення та викладання питань, пов’язаних з
процесами трансформації та модернізації суспільства

Науково-методичне
забезпечення якості
післядипломної освіти
вчителів на інноваційній
основі

Розробка навчально-методичних, програмно-методичних
комплексів, підручників щодо підвищення якості освіти

навчання
Кафедра теорії і
методики
викладання
гуманітарних
дисциплін
Кафедра теорії і
методики викладання соціальноекономічних
дисциплін
Кафедра теорії і
методики
викладання
природничоматематичних та
технологічних
дисциплін

2009-2014 Монографії,
навчальні
посібники,
статті,
методичні
рекомендації
2012-2014 Навчальний
посібник,
методичні
рекомендації
2012-2016 Методичні
рекомендації,
посібники,
підручники

4.3.Напрями наукових досліджень науково-педагогічних працівників Академії
№
Теми наукових досліджень
з/п
1. Специфіка індустріальної модернізації на Херсонщині
2. Виховання особистості учня в умовах сімейно-шкільного
простору
3. Аспекти взаємодії української та світової літератур
4. Формування наукової картини світу школярів у ХХ столітті
5. Новітні тенденції в українській риториці
6. Трудова підготовка дівчат в історії вітчизняної школи
7. Теоретичні засади методичної підготовки вчителя фізики
8. Організаційно-педагогічні умови вдосконалення навчального
процесу в системі післядипломної освіти
9. Удосконалення комплексів дидактичного забезпечення
трудової підготовки учнів ЗНЗ
10. Розвиток творчого потенціалу молодших школярів

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання
Водотика С.Г., доктор історичних наук, професор
Голобородько Є.П., доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України
Голобородько Я.Ю, доктор філологічних наук, професор
Кузьменко В.В., доктор педагогічних наук, професор
Сагач Г.М., доктор педагогічних наук, професор
Слюсаренко Н.В., доктор педагогічних наук, професор
Шарко В.Д., доктор педагогічних наук, професор
Зубко А.М., кандидат педагогічних наук, професор
Вишневський В.П., кандидат педагогічних наук, доцент
Воронюк І.В., кандидат психологічних наук, доцент

11. Формування готовності вчителів у післядипломній освіті до
позакласної виховної роботи зі старшокласниками
12. Психолого-педагогічні засади вдосконалення мовленнєвої
компетенції вчителів іноземної мови
13. Упровадження міжкультурної освіти в загальноосвітні
навчальні заклади
14. Педагогічне спілкування вчителів та учнів на уроках
англійської мови
15. Управління розвитком професіоналізму вчителів у системі
післядипломної освіти
16. Особливості викладання математики на академічному та
стандартному рівнях профільного навчання
17. Теорія і практика компаративістики в сучасній школі
18. Соціально-економічні аспекти модернізації сучасної освіти
19. Розвиток транспортної інфраструктури, як фактор
модернізація суспільства
20. Основні моделі сучасної математичної освіти
21. Шляхи нарощення людського капіталу як чинник модернізації
22. Науково-методичне забезпечення використання регіонального
заповідного фонду в контексті екологічної освіти
23. Особистісно орієнтований підхід до фізичного виховання
дітей та молоді
24. Креативна парадигма управління навчальним закладом
25. Післядипломна педагогічна освіта у Франції в контексті
українських реалій
26. Моніторинг емоційної налаштованості учня до участі в
зовнішньому незалежному оцінюванні
27. Проблема управління процесом соціалізації учнівської молоді
28. Інформаційне забезпечення управління в загальноосвітньому
навчальному закладі
29. Теоретико-методичні засади професійного розвитку вчителів у
післядипломній освіті
30. Теоретичні підвалини вивчення проблем модернізації
31. Дистанційне навчання як шлях доступності та безперервності
післядипломної педагогічної освіти
32. Психологічний супровід навчально-виховного процесу
33. Підготовка вчителів початкових класів у післядипломній

Воскова І.В., кандидат педагогічних наук
Вострікова В.В., кандидат педагогічних наук
Гончаренко Л.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Гора Т.В., кандидат педагогічних наук
Жорова І.Я., кандидат педагогічних наук
Зоріна І.А., кандидат фізико-математичних наук, доцент
Комінарець Т. В., кандидат філологічних наук, доцент
Кохановська .В., кандидат педагогічних наук
Коновалов О.Л., кандидат історичних наук
Котова О.В., кандидат фізико-математичних наук
Кузьменко Ю.В., кандидат педагогічних наук, доцент
Литвиненко О.І., кандидат біологічних наук, доцент
Моїсеєв С.О., кандидат педагогічних наук, доцент
Назаренко Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент
Несін Ю. М., кандидат педагогічних наук
Одайник С.Ф., кандидат педагогічних наук
Панагушина О.Є., кандидат педагогічних наук, доцент
Петров В.Ф., кандидат педагогічних наук, доцент
Примакова В.В., кандидат педагогічних наук
Савенок Л.А., кандидат історичних наук, доцент
Самойленко О.М., кандидат педагогічних наук, доцент
Слободенюк Л.І., кандидат психологічних наук, доцент
Стребна О.В., кандидат педагогічних наук

освіті до громадянського виховання учнів у позаурочній
діяльності

34. Професійно-педагогічна підготовка учителів до
превентивного виховання дітей і молоді
35. Розвиток творчого потенціалу вчителя в системі
післядипломної педагогічної освіти
36. Створення системи забезпечення економічної соціалізації
учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
37. Основні теорії і практики компаративного аналізу художнього
твору
38. Модернізація аграрного сектору України кінця ХІХ-ХХ ст.
39. Теорія і практика деонтологічної підготовки молодих учителів
у системі післядипломної освіти
40. Формування комунікативних умінь учнів на уроках фізики у
допрофільних класах
41. Підготовка педагогів до використання інноваційних
педагогічних технологій у процесі профільного навчання
старшокласників
42. Дослідження проблеми природокористування в шкільному
курсі «Екологія»
43. Навчально-методичне забезпечення диференційованого
навчання з хімії у шкільній освіті

Туркот Т.І., кандидат педагогічних наук, доцент
Устинова Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент
Філончук З.В., кандидат педагогічних наук
Худенко О.М., кандидат педагогічних наук
Цибуленко Г.В., кандидат історичних наук, доцент
Чумак Л.В., кандидат педагогічних наук
Шолохова Н.С., кандидат педагогічних наук
Шиманович І.О., кандидат педагогічних наук
Щербина Т.І., кандидат біологічних наук, доцент
Юзбашева Г.С., кандидат педагогічних наук, доцент

4.4. Напрями наукових досліджень аспірантів, докторантів, здобувачів та кореспондентів кафедри педагогіки і психології
№
з/п
1.

2.

3.

Тема дослідження

Форма узагальнення

Відповідальний

Наукові дослідження докторантів кафедри педагогіки і психології
Розвиток післядипломної освіти вчителів початкових
Робота над теоретичною
Примакова В.В.
класів в Україні (1948-2012 роки)
частиною
Дослідження наукових кореспондентів кафедри педагогіки і психології
Розвиток професіоналізму вчителів природничих
Робота над теоретичною
Жорова І.Я.
дисциплін у системі післядипломної освіти України
частиною
(1940-і рр.
ХХ - початок ХХІ ст.)
Теоретичні і методичні засади розвитку професійної
Робота над теоретичною
Чумак Л.В.
майстерності вчителя світової літератури в системі
частиною
післядипломної освіти

Науковий керівник
(консультант)
Кузьменко В.В., доктор
педагогічних наук, професор
Кузьменко В.В., доктор
педагогічних наук, професор
Кузьменко В.В., доктор
педагогічних наук, професор

4.

5.

6.

Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх
Робота над теоретичною
Матросова І.Г.
фахівців поліграфічного профілю до застосування
частиною
педагогічного дизайну у професійній діяльності
Створення ситуації успіху в навчальній діяльності
Робота над практичною
Рідкоус О.В.
молодших школярів як складової професійного
частиною
розвитку вчителя
Наукові дослідження аспірантів кафедри педагогіки і психології
Формування соціальної компетентності у
Автореферат, захист
Кузьміч Т.О.
старшокласників на матеріалі слов’янської культури

7.

Розвиток соціокультурної компетентності вчителів
української мови в післядипломній освіті

Автореферат, захист

Марецька Л.П.

8.

Формування соціокультурної компетенції майбутніх
судноводіїв у процесі вивчення професійноорієнтованих дисциплін
Національне виховання учнівської молоді в творчій
спадщині М.Куліша (1898-1942 рр.)
Професійний розвиток молодого вчителя в системі
післядипломної педагогічної освіти
Підготовка вчителів у післядипломній освіті до
реалізації проектно-технологічного підходу в трудову
підготовку школярів
Педагогічні умови реалізації андрагогічного підходу у
професійній підготовці робітників морського
транспорту

Автореферат, захист

Фролова О.О.

Автореферат, захист

Фокіна Т. Ю.

Автореферат, захист

Шевченко О. А.

Робота над теоретичною
та практичною частиною

Гаврилюк Г.М.

Робота над теоретичною
та практичною частиною

Черненко Н.І.

9.
10.
11.

12.

Слюсаренко Н.В., доктор
педагогічних наук, професор
Слюсаренко Н.В., доктор
педагогічних наук, професор
Голобородько Є.П., членкореспондент НАПН
України, доктор
педагогічних наук, професор
Голобородько Є.П.,
член-кореспондент НАПН
України, доктор
педагогічних наук, професор
Гончаренко Л.А., кандидат
педагогічних наук, доцент
Кузьменко В.В., доктор
педагогічних наук, професор
Одайник С.Ф. кандидат
педагогічних наук
Слюсаренко Н.В., доктор
педагогічних наук, професор
Голобородько Є.П.,
член-кореспондент НАПН
України, доктор
педагогічних наук, професор

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

Наукові дослідження здобувачів кафедри педагогіки і психології
Гуманітарна складова у фаховій підготовці як засіб
Робота над теоретичною
Бабишена М.І.
професійного зростання майбутніх суднових механіків
та практичною частиною
Формування комунікативної компетентності молодших Робота над теоретичною
Васильєва О.В.
школярів засобами міжпредметних зв’язків
та практичною частиною
Розвиток нижчої професійної освіти на Півдні України у
ІІ Половині ХІХ- початку ХХ століття
Розвиток ключових компетентностей учителів
гуманітарного циклу в умовах методичної роботи
школи
Розвиток професійно-технічної освіти на Півдні України
(1958-1998 рр)
Формування готовності майбутнього соціального
працівника до роботи з молодіжними громадськими
організаціями
Формування пізнавальних потреб старшокласників у
процесі навчання природничих дисциплін з
використанням проектних технологій
Формування почуття патріотизму в дітей у дошкільних
навчальних закладах України (1930-1191 рр.)
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності
вчителів історії і суспільствознавства у післядипломній
освіті
Формування професійно-комунікативної
компетентності курсантів вищих морських навчальних
закладів у фаховій підготовці
Формування предметної компетентності в учнів старшої
школи у процесі вивчення предметів фізикоматематичного циклу
Формування художньо-естетичної компетентності
майбутніх культурологів засобами інформаційнокомунікаційних технологій

Робота над теоретичною
та практичною частиною
Робота над теоретичною
та практичною частиною
Робота над теоретичною
частиною
Робота над теоретичною
та практичною частиною
Робота над теоретичною
частиною
Робота над теоретичною
та практичною частиною
Робота над теоретичною
та практичною частиною.
Автореферат
Робота над теоретичною
частиною

Гончар М.В.
Гулювата Н.В.
Данилова О.І.
Криницький
Є.А.

Кузьменко Ю.В., кандидат
педагогічних наук, доцент
Голобородько Є.П., членкореспондент НАПН України,
доктор педагогічних наук,
професор
Слюсаренко Н.В., доктор
педагогічних наук, професор
Кузьменко В.В., доктор
педагогічних наук, професор
Жорова І.Я., кандидат
педагогічних наук
Жорова І.Я., кандидат
педагогічних наук

Лисицький В.М. Кузьменко В.В., доктор
педагогічних наук, професор
Мусієнко В.С.

Кузьменко В.В., доктор
педагогічних наук, професор
Подліняєва О.О. Кузьменко В.В., доктор
педагогічних наук, професор
Роменський
О.В.

Кузьменко В.В., доктор
педагогічних наук, професор

Робота над теоретичною
частиною

Сафонова І.Я.

Кузьменко Ю.В., кандидат
педагогічних наук, доцент

Робота над теоретичною
та практичною частиною

Чернова О.В.

Голобородько Є.П., членкореспондент НАПН України,
доктор педагогічних наук,
професор

4.5. Школа молодого вченого
№
Тема
Термін
Учасники
з/п
проведення
Січень
Докторанти, аспіранти,
1. Наукові основи андрагогіки
Порівняльна педагогіка як галузь наукових знань
здобувачі, наукові
кореспонденти
Організація педагогічного дослідження
Березень
Докторанти. аспіранти,
2. Андрагогіка як учбова дисципліна
Болонська декларація та підготовкакраїн до
здобувачі, наукові
входження в європейську освітянську спільноту
кореспонденти
Джерела та умови наукового дослідження
Травень
Докторанти. аспіранти,
3. Історія розвитку теоріїта практики освіти дорослих та
здобувачі, наукові
андрагогіки.
кореспонденти
Сучасний стан і перспективи розвитку освіти в
провідних розвинених країнах та в Україні. Загальні
тенденції структурного реформування освітніх систем
у провідних розвинених країнах світу і в Україні
Технологія і процедура педагогічного дослідження
Червень
Докторанти. аспіранти,
4. Освітадорослих в системі непервної освіти.
Основні підходи до вирішення завдань підвищення
здобувачі, наукові
ефективності навчального процесу
кореспонденти
Логічна структура дослідження
Вересень
Докторанти. аспіранти,
5. Поняттядорослості
Шляхи диференціації та стандартизації освіти в
здобувачі, наукові
провідних розвинених країнах і в Україні
кореспонденти
Методи
і
методики
психолого-педагогічного
дослідження
Листопад
Докторанти, аспіранти,
6. Розвитокуміння вчитися в системіміжсубєктних
здобувачі, наукові
відносин.
кореспонденти
Прийняття наказів, постанов, директивних листів
Міністерства освіти і науки України згідно з вимогами
Болонської декларації. Розробка складових стандартів
вищої освіти, впровадження кредитно-модульної
системи організації
Ілюмінація, апробація та оформлення результатів
дослідження.

Місце
проведення
Академія
Академія

Керівники
Голобородько Є.П.
Кузьменко В.В.
Зубко В.В.
Голобородько Є.П.
Кузьменко В.В.
Зубко В.В.

Академія

Голобородько Є.П.
Кузьменко В.В.
Зубко В.В.

Академія

Голобородько Є.П.
Кузьменко В.В.
Зубко В.В.

Академія

Голобородько Є.П.
Кузьменко В.В.
Зубко В.В.

Академія

Голобородько Є.П.
Кузьменко В.В.
Зубко В.В.

№

4.6. ШКОЛА МОЛОДОГО ЛЕКТОРА
Термін проведення

Тема лекції

Категорія слухачів

ПІБ лектора

з/п
1.

Система роботи з регулювання конфліктів в
навчальному закладі

Лютий

Керівники навчальних
закладів

Петров В.Ф.

2.

Текст і цивілізація: підходи до аналізу літератури

Лютий

Учителі літератури

Єлігулашвілі М.С.

3.

Елементи стохастики в шкільному курсі математики

Березень

Учителі математики

Котова О.В.

4.

Виховання педагогічної культури батьків

Травень

Завідувачі та методисти ДНЗ

Голобородько Є.П.

5.

Превентивне виховання молодшого школяра.
Психолого-педагогічні засади

Листопад

Учителі початкових класів

Туркот Т.І.

6.

Духовно-моральне виховання особистості засобами
ритрики

Вересень

Учителі української мови і
літератури

Сагач Г.М.

7.

Тести з іноземних мов у зовнішньому незалежному
оцінюванні випускників шкіл

Вересень

Учителі іноземних мов

Несін Ю.М.

4.7. ЕКСПЕРНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
4.7.1. АПРОБАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, АВТОРСЬКИХ ПРОГРАМ, СПЕЦКУРСІВ, ФАКУЛЬТАТИВІВ
АПРОБАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ
№
Назва підручника
з/п
1. Русский язык .
1 класс.
Лапшина И.Н.,
Зорька Н.Н.

Назва навчального закладу
НВК «Дошкільний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»
Новокаховської міської ради
Херсонська ЗОШ І-ІІ ст. № 14
Херсонської міської ради
Надеждівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Білозерської районної ради
Новоолексіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Генічеської районної ради
Скадовська ЗОШ I-III ступенів № 3 Скадовської міської ради

Відповідальний
Клюєва Т.М.

Форма
узагальнення
Рецензія

2.

Русский язык .
1 класс.
Стативка В.И.,
Самонова О.И.

3.

Трудове навчання.
1 клас.
Тименко В.П.,
Веремійчик І.М.

4.

Трудове навчання.
1 клас.
Сидоренко В.К.,
Котелянець Н.В.

5.

Людина і світ.
11 клас .
Назаренко Н.В.,
Воронянський В.О.,
Мануйлов Є.М.

6.

Людина і світ.
11 клас .
Бакка Т.В., Марголіна,
Л.В., Мелещенко Т.В.

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Новокаховської міської ради
Херсонська ЗОШ І-ІІ ст. № 14 Херсонської міської ради
Білозерська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. О.Я.Печерського Білозерської
районної ради
Генічеська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Генічеської районної ради
Скадовська ЗОШ I-III ступенів
№ 2 Скадовської міської ради
НВК «Дошкільний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2»
Новокаховської міської ради
Херсонська багатопрофільна гімназія № 20 ім. Б.Лавреньова
Херсонської міської ради
Інгулецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Білозерської районної ради
Цюрупинська гімназія Цюрупинської районної ради
Голопристанська гімназія Голопристанської міської ради
Голопристанського району
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Новокаховської міської ради
Херсонська багатопрофільна гімназія № 20 ім. Б.Лавреньова
Херсонської міської ради
Чорнобаївський НВК Білозерської районної ради
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу
О.М. Соценка Цюрупинської районної ради
Таврійська ЗОШ І-ІІІ ступенів Таврійської сільської ради
Голопристанського району
Цюрупинська гімназія Цюрупинської районної ради
Каховська СЗОШ № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов
Новоолександрівська ЗОШ Каланчацького району
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 31 з поглибленим вивченням
історії та права Херсонської міської ради
Великокардашинська ЗОШ Голопристанського району
Цюрупинська гімназія Цюрупинської районної ради
ЗОШ № 5, м.Нова Каховка
Станіславська ЗОШ ім. К.І.Голобородька Білозерського району
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 52 з поглибленим вивченням
української мови
НВК Асканія-Нова «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – позашкільний
навчальний заклад – гімназія» Чаплинської районної ради

Клюєва Т.М.

Рецензія

Клюєва Т.М.

Рецензія

Клюєва Т.М.

Рецензія

Асламова Т.А.

Рецензія

Асламова Т.А.

Рецензія

7.

Художня культура
(рівень стандарту).
11 клас.
Миропольська Н.Є.,
Масол Л.М.,
Бєлкіна Е.В.,
Гайдамака О.В.

Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 57 з поглибленим вивченням
іноземних мов
Херсонської міської ради
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 31 з поглибленим вивченням
історії та права Херсонської міської ради
Скадовська гімназія
ЗОШ І-ІІІ ст. № 44
Херсонської міської ради
Цюрупинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 2

Казачкова Л.М.

Рецензія

4.7.2. РЕЦЕНЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ, НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
№
Зміст роботи
з/п
1. Рецензування дисертаційних досліджень

Термін
Протягом року

2.

Рецензування авторефератів дисертаційних досліджень

3.
4.

Рецензування програм освітньої діяльності, авторських програм, Протягом року
програм спецкурсів,
Протягом року
Рецензування навчальних посібників, методичних рекомендацій

5.

Рецензування науково-дослідницьких робіт слухачів МАНу

Протягом року

6.

Громадські обговореня проектів нормативно-правових документів

Протягом року

Протягом року

Виконавець
Науково-педагогічні
працівники Академії
Науково-педагогічні
працівники Академії
Науково-педагогічні
працівники Академії
Науково-педагогічні
працівники Академії
Науково-педагогічні
працівники Академії
Науково-педагогічні
працівники Академії

Форма узагальнення
Рецензія
Відзив
Рецензія
Рецензія
Рецензія
Звіт про результати
обговорення,
пропозиції

4.8. Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів, концепцій, положень
№
з/п
1.

Назва
Концепція освітньої діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Термін розробки
Лютий

Відповідальний
Жорова І.Я.
Слободенюк Л.І.
Одайник С.Ф.
Завідувачі кафедр

2.

Концепціярозвитку КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Червень

3.

Стратегія розвитку методичної служби Херсонської області

Лютий

4.

ІІ квартал

5.

Положення про проведення обласного конкурсу «Простір щасливого дитинства» (в
рамках реалізації н/м проблеми області).
Положення про роботу експертної ради

6.

Положення про аспірантуру і докторантуру

ІІ квартал

7.

Положення про видавничий відділ

І квартал

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
9. Положення про організацію дистанційного центру
10. Інструкція з планування й обліку навчального навантаження науково-педагогічних
працівників КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
11. Інструкція з діловодства
8.

12. Навчально-методичні комплекси забезпечення програм освітньої діяльності
13. Авторська програма «Складові успіху професійної діяльності керівника»
14. Організація експериментальної роботи в навчальних закладах. Методичні рекомендації

Жорова І.Я.
Слободенюк Л.І.
Одайник С.Ф.
Завідувачі кафедр
Слободенюк Л.І.

ІІ квартал

Назаренко Л.М.
Моїсеєв С.О.
Жорова І.Я.
Сургаєва В.В.
Жорова І.Я.
Гончаренко Л.А.
Кузьменко В.В.
Гончаренко Л.А.
Жорова І.Я.

ІІ квартал
І квартал

Ковальов П.Л.
Жорова І.Я.

ІІ квартал

Жорова І.Я.
Слободенюк Л.І.
Одайник С.Ф.
Жорова І.Я.
Завідувачі кафедр
Назаренко Л.М.
Жорова І.Я.
Сургаєва В.В.
Жорова І.Я.,
Завідувачі кафедр
Жорова І.Я.
Гончаренко Л.А.
Завідувачі кафедр,
завідувачі науковометодичних
лабораторій
Назаренко Л.М.
Кузьміч Т.О.

І квартал

Червень
І квартал
ІІ квартал

15. Положення про рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників
Академії
16. Написання і оформлення наукової, навчальної та методичної літератури. Методичні
рекомендації
17. Інструктивно-методичні листи щодо початку нового 2014-2015 навчального року

Червень
ІІ квартал

18. Організація роботи з реалізації обласної науково-методичної проблеми. Методичні
рекомендації.

Червень
серпень

Червень
серпень

4.9. Формування інформаційної бази даних про наукову діяльність Академії
№
Назва заходу
з/п
1. Складання бібліографічного опису
видань науково-педагогічних
працівників академії
2. Формування електронного каталогу
наукових праць
3. Складання звітів про наукову діяльність
кафедр
4. Формування електронного каталогу
дослідно-експериментальної роботи в
навчальних закладах

5.
6.

7.

8.

9.

Термін
виконаня
Грудень
Грудень

Форма
узагальнення
Інформаційнодовідкове видання
Електронний ресурс

Червень
Грудень
Протягом
року

Звіт

Формування електронного каталогу ППД
районних (міських) методичних служб
Формування
інформаційної
бази
інтернет-ресурсів
«Калейдоскоп
педагогічних ідей».

ІІІ-ІУ
квартал
Протягом
року

Електронний ресурс

Формування електроного каталогу
мультимедійного супроводу занять
науково-педагогічних працівників
академії
Формування медіакаталогу навчальних
інформаційних програм, засобів

Жовтень

Електронний ресурс

Грудень

Інформаційнодовідкове видання

Збірка шкільних програм та
дистанційних спецкурсів спрямованих на
розвиток інформаційно-комунікаційної
компетентності

Листопад

Збірка

Електронний ресурс

Електронна
бібліотека

Виконавці

Відповідальний

Завідувачі кафедр
Алексєєва Н.В.

Жорова І.Я.

Завідувачі кафедр
Алексєєва Н.В.
Завідувачі кафедр

Жорова І.Я.

Наукові керівники
дослідноекспериментальної
роботи
СургаєваВ.В.
Кузьміч Т.О.
Завдувачі РМК
Науково-педагогічні
працівники кафедри
дошкільного виховання
та початкового
навчання
Науково-педагогічні
працівники

Жорова І.Я.

Казанцева О.П.
Назаренко В.С.
Самойленко О.М.
Казанцева О.П.
Назаренко В.С.
Самойленко О.М.

Юзбашева Г.С.

Жорова І.Я.

Назаренко Л.М.
Раєвська І.М.

Завідувачі кафедр

Назаренко В.С.

