Авторські науково-практичні семінари
№
з/п

Тема

1. Проектування навчального процесу з фізики у профільній
школі (автор Шарко В.Д. ‒ доктор педагогічних наук,
професор)
2. Технологія дистанційного навчання в освіті (автор

Термін

Червень

КілУчасники
ть
днів
3 Методисти РМК(ММК),
керівники МО, учителі

Місце
Відповідальний
проведення
Академія Шолохова Н.С.

3

Учителі прироничоматематичних та
технологічних дисциплін

Академія Юзбашева Г.С.

3. Аксіологія як педагогічнеявище (автор Назаренко Л.М. ‒
Вересень
кандидат педагогічних наук, доцент)
4. Концепція навчального комплекту з математики для учнів 1
Лютий
та 2 класу (автор Скворцова С.О.‒ доктор педагогічних наук,
доцент кафедри математики та методики її викладання
Південноукраїнського нац. пед. університету (м. Одеса),
співавтор підручника математика)
5. Навчання англійської учнів-початківців (з авторами
Червень
підручників О.В. Євчук і І.В. Доценко)
2014 р.

1

Директори ЗНЗ

Академія Кузьміч Т.О.

1

Учителі початкових класів

академія Раєвська І.М.
Стребна О.В.
Клюєва Т.М.

1

Учителі англійської мови

Академія Гора Т. В.

6. «Основи антропогенезу» (Задорожний К.М. ‒ кандидат
біологічних наук, головний редактор журналу «Біологія»
видавничої групи «Основа»)
7. «Основи фізіології діяльності головного мозку людини»

1

Учителі біології, методисти
МК

Академія Мазаєва К.В.

1

Учителі біології, методисти
МК

Академія Мазаєва К.В.

3
3

Педагоги різних фахів

Академія Рідкоус О.В.

Самойленко О.М. ‒ кандидат педагогічних наук, доцент,
докторант УМО НІПН України)

(автор Чернінський А.О. ‒ст.викладач Навчально-наукового
центру «Інститут біології» Київського національного
університету імені Тараса Шевченка)
8. Педагогіка сімейних стосунків (автор Голобородько Є.П.,
член-кореспондент НАПН України, доктор пед.наук,
професор)

Квітень

Протягом
року
Протягом
року
Лютий
Вересень

9. Формування в особистості наукової картини світу (автор
Кузьменко В.В., доктор пед.наук, професор)
10. Роль українського красномовства в духовно-моральному
вихованні особистості та суспільства в умовах глобалізації
(автор Сагач Г.М., доктор пед. наук, професор)

Березень
Жовтень
Лютий
Травень
Жовтень
Грудень

3
3
3
3
3
3
1

11. Підготовка педагогічних кадрів до використання ІКТ у
Вересень
професійній діяльності (автор Одайник С.Ф., кандидат
пед.наук, Морохов О.О., викладач)
12. Інтегрована особистісно-орієнтовна технологія неперервної
дошкільної та початкової освіти: теорія, методика, практика. Березень
(Якименко С.І., зав. кафедри педагогіки початкової освіти
Інституту пед. освіти Миколаївського національного
університету
ім. В.О.Сухомлинського)
13. «Дидактика початкової освіти» (Савченко О.Я, головний
Лютий
науковий співробітник лабораторії початкової освіти
Інституту педагогіки НАПН України, академік Національної
академії педагогічних наук України, доктор педагогічних
наук, професор)

1

1

Педагоги різних фахів

Академія Рідкоус О.В.

Учителі української мови і
літератури, російської мови і
світової літератури, учителі
початкових класів
Керівники районних
методичних об’єднань
учителів
Учителі початкових класів,
вихователі ДНЗ

Академія Гусь Т.Й.

Учителі початкових класів,
вихователі ДНЗ

Академія Кузьміч Т.О.
(он-лайн)
Академія КомінарецьТ.В.
Киричук Т.В.
Клюєва Т.М.

Академія КомінарецьТ.В.
Киричук Т.В.
Клюєва Т.М.

5.2. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи методиста. Школи методистівкореспонтентів, школи молодого керівника, творчі майстерні, лабораторії.
№
з/п

Тема

5.2.1. Школа фахової майстерності
Термін Кіл-ть
Учасники
днів

Місце проведення

Відповідальний

академія

Юдіна О.В., Дмитренко М.С.

академія

Мартиненко А.Л.

СЕМІНАРИ

1. Організація інклюзивного навчання дітей з

особливими освітніми потребами в умовах ЗНЗ
2. Організація корекційної роботи соціального

педагога із дітьми з особливими освітніми
потребами

16-20.06.
2014 р.

5

20.01.
2014 р.

3

Педагогічні
працівники
інклюзивних класів
Соціальні педагоги

3. Використання інформаційних програм у навчанні

природничих предметів з досвіду роботи
(Олійник Т.А., ІвановаІ.Я)
4. Інтегрований підхід до розвитку особистості
учнів у процесі вивчення основ правознавства
5. Розвиток комунікативних навичок учнів на

березень

2

Учителі хімії

академія

Юзбашева Г.С.

16.01

1

Академія

Асламова Т.А.

квітень

1

Учителі історії,
правознавства,
громадянської освіти
Учителі іноземної
мови

Академія

Якубенко В. Ю., Несін Ю. М.

уроках іноземної мови

МАЙСТЕР-КЛАСИ
№

Зміст роботи

Термін

Відомості про майстра

з/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Науково-методичний відділ розвитку дитини
Розвиток особистості учня в системі
КітеньСагайдак А.К., заст. директора з ВР КЗ «НВК ім.
компетентністно зорієнтованого підходу до
червень Т.Г.Шевченка Херсонської обласної ради», вихователь
навчання та виховання
вищої категорії
Формування мовленнєвої компетентності
Березень Бурлакова О.В., учитель-логопед вищої категорії ДНЗ
дітей із загальним недорозвиненням
№1 м. Херсона
мовлення
Організація діяльності практичного
Лютий,
Гуренок Г.М., психолог вищої категорії
психолога в умовах навчального закладу
серпень методичногокабінету при управлінні освіти м.Херсона
Робота соціального педагога з дітьми з
Січень,
Ігнатченко А.І., соціальний педагог вищої категорії
особливими потребами
вересень Херсонської спеціальної школи № 2 Херсонської
міської ради
Науково-методичний відділ природничо-математичних та технологічних дисциплін
Системне використання інтерактивної
Лютий,
Горбенко І.Ф., учитель – методист, спеціаліст вищої
дошки на уроках математики
березень, категорії, учитель математики Голопристанської
грудень гімназії
Інтеграційний підхід до викладання
Квітень, Придіус.І.І., старший учитель, спеціаліст вищої
математики
вересень категорії, учитель математики Білозерської ЗОШ№2
грудень
Розвиток критичного мислення учнів
Березень Ігнатенко А.Є. спеціаліст І категорії, учитель
початкової школи на уроках інформатики
вересень інформатикиХерсонської спеціалізованої школи І-ІІІ
ст. №27 з поглибленим вивченням інформатики та
іноземних мов Херсонської міської ради

Категорія
слухачів
Вихователі шкілінтернатів
Учителі-логопеди
Практичні
психологи
Соціальні педагоги

Учителі
математики
Учителі
математики
Учителі
інформатики,
учителі початкової
школи

8.

Використання елементів астрономії при
вивченні фізики

Організація науково-дослідницької роботи
на базі шкільного кабінету фізики
10. Формування інтелектуальних умінь учнів
на уроках фізики засобами комп’ютерної
техніки
11. Віртуальна навчальна лабораторія вчителя
хімії загальноосвітніх закладів
9.

Червень
Грудень
Жовтень
Серпень

12. Інформаційні технології вчителя у навчанні
школярів курсу «Хімія»

Березень

13. Реалізація проектно-технологічної
діяльності на уроках обслуговуючої праці в
основній школі
14. Використання новітніх технік рукоділля на
уроках обслуговуючої праці

Січень,
вересень

15. Проектування та виготовлення виробів із
деревини

Травень,
грудень

16. Технологія виготовлення виробів у техніці
ажурного випилювання
17. Застосування проблемно-символічного
конструктора на уроках географії
18. Інформаційні технології навчання на уроках
географії

Січень,
вересень

Травень,
грудень
Січень,
травень
жовтень
Січень,
травень
жовтень

Мандриця О.А спеціаліст вищої категорії,учитель
фізики спеціалізованої загальноосвітньої школи №2 м.
Каховка
Кисла І.І. спеціаліст вищої категорії, учитель фізики
Херсонського ліцею
Гребенщиков С.В. спеціаліст вищої категорії, учитель
фізики Давидівобрідської ЗОШ
Великоолександрівського району
Колодій Л.В., спеціаліст І категорії, учитель хімії
Новозбур’ївської ЗОШ
№ 1 Голопристанського району
Біденко Н.Д., спеціаліст вищої категорії, учитель хімії
загальноосвітньої школи-інтернату ім.Т.Г.Шевченка
Херсонської
Стрижова Т.В., старший учитель, спеціаліст вищої
категорії, вчитель трудового навчання
Новокаховської ЗОШ № 10
Ніколайцева С.В., спеціаліст першоїкатегорії, вчитель
трудового навчання Виноградівської ЗОШ
Цюрупинського р-ну

Учителі фізики,
астрономії,
керівники МО
Учителі фізики

Грабовський Г.В.,
старший учитель, спеціаліст вищої категорії, учитель
трудового навчання СЗОШ №30 м.Херсона
Єфімов А.Я.,
старший учитель, спеціаліст вищої категорії, учитель
трудового навчання Виноградівської ЗОШ
Цюрупинського р-ну
Кудлай Н.М., старший учитель, спеціаліст вищої
категорії, учитель географії Правдинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Білозерського району
Пирогов І.А., спеціаліст вищої категорії, учитель
географії Генічеської гімназії

Учителі технічної
праці

Учителі фізики
Учителі хімії
Учителі хімії
Учителі
обслуговуючої
праці
Учителі
обслуговуючої
праці

Учителі технічної
праці
Учителі географії
Учителі географії

19.

20.

21.

22.

23.

Науково-методичний відділ виховної роботи
Застосування інноваційних виховних
червень
Фокіна І.О., заст. директора з ВР ЗОШ № 52,
технологій з учнями в позаурочний час у
лютий
переможець Всеукраїнського конкурсу заступників
школах та позашкільних закладах
березень
директорів з ВР;
листопад
Шумєєва В.О., класний керівник ЗОШ № 46,
переможець Всеукраїнського конкурсу «Класний
керівник року»;
Свинаренко І.П., директор Центру позашкільної
роботи м. Херсона, переможець Всеукраїнського
конкурсу «Джерела творчості»
Шкільна бібліотека як центр формування
Березень,
Фурсенко О.В., завідувач бібліотеки
творчої особистості
жовтень
Новоолександрівської ЗОШ Каланчацького району;
Кухаренко Г.М., завідувач бібліотеки ЗНЗ № 15,м.
Херсона
Проведення сюжетних уроків фізичної
На курсах Черноусов С.В., спеціаліст вищої категорії, учитель
культури в загальноосвітніх навчальних
підвищення фізичної культури Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ст.
закладах
кваліфікації Білозерського р-ну, призер ІІІ туру
Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний
урок фізичної культури та урок фізичної культури
з елементами футболу
Використання мультимедійних технологій
На курсах Бондаренко О.В., учитель-методист, спеціаліст
на уроках захисту Вітчизни
підвищення вищої категорії, учитель захисту Вітчизни фізикокваліфікації технічного ліцею Херсонської міської ради
Нетрадиційні техніки в роботі з папером:
Квітень
Адаменко Т.А., спеціаліст вищої категорії, учитель
айріс фолдінг, паперовий тунель
образотворчого мистецтва Білозерської ЗОШ № 3

24. Опанування учнями художньоЖовтень
Павлюк Н.П., спеціаліст вищої категорії, учитель
практичними вміннями та навичками на
образотворчого мистецтва СЗОШ № 24
уроках художньої культури
Херсонської міської ради
Науково-методичний відділ управліннязагальноосвітніми навчальними закладами
25. Робота навчального закладу в режимі
Протягом Осьмінін Т.Ю., директор НАК № 51
експерименту зі змішаного фінансування
року
м. Херсон
26. Організаційно-педагогічні засади
формування освітнього округу в сільській
місцевості

Листопад

Мельник Т. В., директор Дудчанського НВК «ДНЗ
– школа – позашкільний заклад»
Нововоронцовського району

Заступники
директорів з ВР,
класні керівники,
пед.працівники
позашкільних
закладів

Шкільні
бібліотекарі
Учителі фізичної
культури

Учителі захисту
Вітчизни
Учителі
образотворчого
мистецтва
Учителі художньої
культури
Директори ЗНЗ,
заступники
директорів з НВР
Керівники
експериментальних
ЗНЗ

Науково-методичний відділ дошкільного виховання та початкового навчання
27. Навчання каліграфічного письма учнів 6Лютий,
Македонова Л.А., учитель-методист, спеціаліст вищої
річного віку
червень
категорії, учитель початкових класів гімназії № 20
Херсонської міської ради
28. Особистісно зорієнтована модель навчання
Березень, Соценко Г.О., заслужений учитель України, учительі виховання в початковій школі
листопад методист, спеціаліст вищої категорії, директор
Скадовської гімназії, тренер програми «Крок за
кроком»
29. Особистісно зорієнтована модель навчання
Травень, Болдіна О.В., учитель вищої категорії Херсонського
і виховання в початковій школі
квітень,
навчально-виховного комплексу «Дошкільний
вересень, навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ст. –
жовтень гімназія» № 56 Херсонської міської ради
30. Використання ІКТ в початковій школі

Серпень,
грудень

31. Організація занять з аплікації в
дошкільному навчальному закладі

Травень,

32. Інтерактивні методи, форми роботи з
вихователями дошкільних навчальних
закладів

Квітень,

33.
34.

35.

36.

жовтень
вересень

Пуленець Т.В., спеціаліст вищої категорії, учительметодист початкових класів Херсонської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ст. № 50 Херсонської міської ради
Мусієнко В.С. методист науково-методичної
лабораторії дошкільного виховання
Бихалова О.В. вихователь-методист ДНЗ №11
Херсонської міської ради

Науково-методичний відділ гуманітарних дисциплін
Ганіч Н.І., учитель-методист, спеціаліст вищої
Компаративний аналіз художніх творів на
Квітень,
категорії, учитель світової літератури Славненської
уроках світової літератури
жовтень
ЗОШ Горностаївського району
Основні принципи аналізу художнього
Лютий,
Підгайна М.Е., учитель-методист, спеціаліст вищої
тексту
листопад
категорії, учитель російської мови і літератури
СЗОШ № 24 м.Херсона
Бондаренко І.А., учитель-методист, спеціаліст
Формування комунікативних умінь та
Лютий,
вищої категорії, учитель російської мови і
навичок на уроках російської мови
листопад
літератури СЗОШ № 24 Херсонської міської ради
Гульченко С.В., спеціаліст вищої категорії, учитель
Фонові знання на уроках позакласного
Лютийсвітової літератури ЗОШ № 10 м. Н. Каховки
читання
квітень

Учителі початкових
класів
Учителі початкових
класів
Учителі початкових
класів

Учителі початкових
класів
Вихователі ДНЗ
Завідувачі,
вихователіметодисти ДНЗ
Учителі світової
літератури
Учителі світової
літератури
Учителі російської
мови
Учителі світової
літератури

37. Використання ІКТ у роботі з обдарованими
дітьми

Січень
квітень,
травень,
листопад,
грудень
Січень
квітень,
травень,
листопад,
грудень
Лютий,
березень,
травень,
жовтень
Березень

38. Інтегрований підхід до розвитку творчої
особистості учнів у процесі вивчення основ
правознавства
39. Розвиток комунікативної компетентності в
процесі викладання української мови
40. Розвиток особистості учня в системі
компетентністно зорієнтованого підходу до
навчання іноземних мов
41. Формування мовленнєвої компетентності
учнів на уроках французької мови

Жовтень

Бондаренко Т.А., учитель-методист, спеціаліст
вищої категорії, учитель історії СЗОШ № 24
Херсонської міської ради

Учителі історії,
правознавства,
громадянської
освіти, етики

Гасаненко Т.В., спеціаліст вищої категорії, учитель
історії, лауреат ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року-2010» Нововасилівської ЗОШ
Іванівського району

Учителі історії,
правознавства,
громадянської
освіти, етики

Заводянна О.І., спеціаліст вищої категорії
Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені
Б.Лавреньова, лауреат ІІІ туру Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року-2012»
Ніконоров В. А., вчитель-методист, викладач
французької мови ХАЛ

Учителі української
мови і літератури

Пещерова І. В., вчитель вищої категорії, викладач
французької мови ФТЛ

Учителі іноземних
мов

Учителі іноземних
мов

5.2.2. Школа молодого фахівця
№
з/п

Тема

1 Професійно-фахова адаптація молодих учителів
до сучасних змісту та методики технологічної
освіти молоді
2 Місце і роль класного керівника у виховній
системі класу

3 Діяльність районної психологічної служби з
питаньметодичного забезпечення
працівниківпсихологічної служби

Термін

Кіл-ть
днів

Учасники

Місце
проведення

22-24.09.
2014 р.

3

Академія

Вишневський В.П.
Гаврилюк Г.М.

13-17.02.
2014 р.
29.09.03.10.
2014 р.
червень

5

Учителі трудового
навчання
(спец., ІІ категорія)
Молоді класні керівники

Академія

Гусь Т.Й.
Устинова Н.В.

Новопризначені
керівники психологічних
служб

Академія

Ворона О.І.

3

Відповідальний

4 Керівник школи як
суб’єктуправліннястратегічнимрозвитком
навчального закладу

08-09.09.
2014 р.

5

Новопризначені
керівники ЗНЗ

Академія

5.2.3. Обласні школи методиста
Тема
Термін КілУчасники
Місце
№
ть
проведення
з/п
днів
1 Організаційно-педагогічні засади створення моделі
18.11.
1 Методисти
Академія
соціалізуючого простору
2014 р.
Новокаховського,
Білозерського,
ЦюрупинськогоРМК
2 Основні аспекти роботи і взаємодії методичних служб з
Березень 1 Методисти
Академія
фахового вдосконалення вчителів іноземних мов у 2014
іноземних мов
році
Р(М)МК, керівники
методоб’єднань
3 ВебКінець 1 Завідувачі Р(М)МК,
Академія
нарадащодоособливостейорганізаціїдіяльностіметодичних серпня
директори ЗНЗ
служб області в 2014-2015н.р.
4 Використання здоровязберігаючих технологій у
08-09.10. 2 Методисти Р(М)МК Генічеський район
дошкільному навчальному закладі
2014 р.
з дошкільної освіти
6 Спортивні ігри як засіб підвищення в учнів інтересу до
уроків фізичної культури

7 Науково-практичний семінар «Педагогічна майстерність
учителя як чинник сталого розвитку освіти в Україні»

Кузьміч Т.О.
Назаренко Л.М.

Відповідальний

Кузьміч Т.О.

Вострікова В В.
Гора Т. В.
Несін Ю. М..
Назаренко Л.М.
Кузьміч Т.О.
Киричук Т.В.
Мусієнко В.С.

Вересень 2 Керівники районних Чулаківська ЗОШ Моїсеєв С.О.
методичних
Голопристанського
об’єднань, учителі
району
фізичної культури
Грудень

5 Методистикореспонденти

Академія

Жорова І.Я.
Сургаєва В.В.

