Навчально-методична діяльність
6.1. Організація курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників області
Категорія педагогічних працівників
Січень (08.01-31.01.2014 року)
Заступники директорів з НВР
Практичні психологи та соціальні педагоги
Керівники туристсько-краєзнавчих та натуралістичних гуртків
Учителі фізичної культури (спец., ІІ кат.)
Вихователі ДНЗ (спец., ІІ кат.)
Учителі початкових класів (спец., ІІ кат.)
Учителі української мови та літератури (спец., ІІ кат.)
Учителі інформатики
Учителі історії, етики та правознавства (І кат., вища)
Лютий (03.02 – 20.02.2014 року)
Директори ЗНЗ
Заступники директорів з ВР
Вихователі логопедичних групп
Учителі початкових класів (І кат., вища)
Учителі російської мови та світової літератури (спец., ІІ кат)
Учителі математики (спец., ІІ кат)
Учителі географії та економіки (спец., ІІ кат.)
Учителі англійської мови
Учителі обслуговуючої праці та креслення (спец., ІІ кат.)
Лютий - березень (24.02 – 19.03.2014 року)
Вихователі інтернатних закладів та ГПД
Шкільні бібліотекарі
Завідувачі і методисти ДНЗ
Учителі початкових класів (І кат., вища)
Учителі української мови і літератури (І кат., вища)
Учителі математики та інформатики
Учителі біології та хімії
Учителі історії, правознавства та етики (І кат., вища)
Учителі німецької мови та французької мов

Відповідальні
Кузьміч Т.О.
Ворона О.І.
Гусь Т.Й.
Моїсеєв С.О.
Мусієнко В.С.
Клюєва Т.М.
Марецька Л.П.
Назаренко В.С.
Асламова Т.А.
Кузьміч Т.О.
Гусь Т.Й.
Мусієнко В.С.
Клюєва Т.М.
Левандовська О.І.
Пономаренко Ю.І.
Філончук З.В.
Несін Ю.М., Гора Т.В.
Гаврилюк Г.М.
Дмитренко М.С.
Паламарчук С.А.
Киричук Т.В.
Клюєва Т.М.
Марецька Л.П.
Пономаренко Ю.І.,
Назаренко В.С.
Мазаєва К.С., Юзбашева Г.С.
АсламоваТ.А.
Вострікова В.В., Несін Ю.М.

Березень-квітень (24.03 – 10.04.2014 року)
Заступники директорів з НВР
Учителі-дефектологи
Керівники гуртків художньо-естетичного циклу
Учителі фізкультури (І кат., вища)
Вихователі раннього віку
Учителі початкових класів (спец., ІІ кат.)
Учителі російської мови та літератури (І кат., вища)
Учителі англійської та іспанської мов (І кат., вища)
Учителі ОБЖ та основ здоров’я
Учителі музичного мистецтва
Квітень – травень (14.04. – 07.05.2014 року)
Керівники гуртків декоративно-прикладної творчості
Музичні керівники ДНЗ
Учителі початкових класів (І кат., вища)
Учителі української мови і літератури (І кат., вища)
Учителі російської мови та світової літератури (спец., ІІ кат.)
Учителі математики (І кат., вища)
Учителі біології, екології та основ здоров’я (спец., ІІ кат.)
Учителі англійської мови (спец., ІІ кат.)
Травень – червень (12.05. – 06.06.2014 року)
Керівники технічних гуртків
Учителі фізичної культури (І кат., вища)
Вихователі дитячих закладів (спец., ІІ кат.)
Учителі початкових класів (І кат., вища)
Учителі географії та економіки (І кат., вища)
Учителі історії, етики та правознавства (І кат., вища)
Учителі англійської мови (спец., ІІ кат.)
Учителі технічної праці та креслення (спец., ІІ кат.)
Червень (10.06. – 27.06.2014 року)
Вихователі інтернатних закладів та ГПД
Тренери ДЮСШ
Вихователі ДНЗ (спец., ІІ кат.)
Учителі початкових класів (І кат., вища)
Учителі фізики, астрономії та природознавства (спец., ІІ кат.)
Викладачі та майстри МНВК

Кузьміч Т.О.
Юдіна О.В.
Гусь Т.Й.
Моїсеєв С.О.
Мусієнко В.С.
Клюєва Т.М.
Левандовська О.І.
Несін Ю.М., Гора Т.В.
Гаврилюк Г.М.
Казачкова Л.М.
Гусь Т.Й.
Мусієнко В.С.
Клюєва Т.М.
Марецька Л.П.
Левандовська О.І.
Пономаренко Ю.І.
Мазаєва К.В.
Гора Т.В., Несін Ю.М.
Гусь Т.Й.
Моїсеєв С.О.
Мусієнко В.С.
Клюєва Т.М.
Філончук З.В.
Асламова Т.А.
Гора Т.В., Несін Ю.М.
Гаврилюк Г.М.
Дмитренко М.С.
Моїсеєв С.О.
Мусієнко В.С.
Клюєва Т.М.
Шолохова Н.С.
Гаврилюк Г.М.

Учителі образотворчого мистецтва
Серпень-вересень (26.08. – 18.09.2014 року)
Практичні психологи та соціальні педагоги
Учителі фізичної культури та захисту Вітчизни (І кат., вища)
Вихователі та інструктори ДНЗ (І кат., вища)
Учителі початкових класів (спец., ІІ кат)
Учителі української мови і літератури (І кат., вища)
Учителі математики та інформатики
Учителі англійської мови та учителі, які викладають англійську мову в початкових класах
Учителі обслуговуючої праці та креслення (І кат., вища)
Вересень – жовтень (22.09. – 15.10.2014 року)
Директори ЗНЗ
Учителі-дефектологи
Завідувачі та методисти ДНЗ
Учителі початкових класів (І кат., вища)
Учителі української мови та літератури (І кат., вища)
Учителі російської мови і світової літератури (І кат., вища)
Учителі математики (І кат., вища)
Учителі хімії (І кат., вища)
Учителі історії, етики та правознавства (спец., ІІ кат.)
Жовтень – листопад (20.10. – 05.11.2014 року)
Заступники директорів з НВР
Заступники з ВР
Вихователі ДНЗ (спец., ІІ кат.)
Учителі початкових класів (спец., ІІ кат.)
Учителі фізики та математики
Учителі англійської мови (І кат., вища)
Учителі технічної праці та креслення (І кат., вища)
Учителі художньої культури та музичного мистецтва
Листопад – грудень (10.11. – 03.12.2014 року)
Вихователі інтернатних закладів та ГПД
Педагоги-організатори
Шкільні бібліотекарі
Вихователі ДНЗ (І кат., вища)
Учителі початкових класів (І кат., вища)
Учителі російської мови і світової літератури (І кат., вища)

Казачкова Л.М.
Ворона О.І.
Моїсеєв С.О.
Мусієнко В.С.
Клюєва Т.М.
Марецька Л.П.
Пономаренко Ю.І., Назаренко В.С.
Гора Т.В., Несін Ю.М.
Гаврилюк Г.М.
Кузьміч Т.О.
Юдіна О.В.
Киричук Т.В.
Клюєва Т.М.
Марецька Л.П.
Левандовська О.І.
Пономаренко Ю.І.
Юзбашева Г.С.
Асламова Т.А.
Кузьміч Т.О.
Гусь Т.Й.
Мусієнко В.С.
Клюєва Т.М.
Шолохова Н.С., Пономаренко Ю.І.
Гора Т.В., Несін Ю.М.
Гаврилюк Г.М.
Казачкова Л.М.
Дмитренко М.С.
Гусь Т.Й.
Паламарчук С.А.
Мусієнко В.С.
Клюєва Т.М.
Левандовська О.І.

Учителі хімії та біології
Учителі англійської мови (І кат., вища)

Юзбашева Г.С., Мазаєва К.В.
Гора Т.В., Несін Ю.М.
Грудень (05.12. – 25.12.2014 року)

Директори ДНЗ
Вихователі ДНЗ (спец., ІІ кат.)
Учителі початкових класів (І кат., вища)
Учителі української мови і літератури (І кат., вища)
Учителі математики (І кат., вища)
Учителі фізики, астрономії та інформатики (І кат., вища)

Кузьміч Т.О.
Мусієнко В.С.
Клюєва Т.М.
Марецька Л.П.
Пономаренко Ю.І.
Шолохова Н.С.,
Назаренко В.С.
Філончук З.В..
МазаєваК.В.
Асламова Т.А.

Учителі географії та економіки (І кат., вища)
Учителі біології, екології та основ здоров’я (І кат., вища)
Учителі історії, правознавства та етики (І кат., вища)

6.2. Результативність підвищення кваліфікації та роботи у між курсовий період педагогічних працівників
№
з/п
1.
2.

3.

4.

5.

Зміст роботи

Термін

Район, навчальний
Відповідальний
заклад
Науково-методичний відділ управліннязагальноосвітніми навчальними закладами
Створення умов для розвитку творчого потенціалу
Квітень
Нижньосірогозькийрайон
Кузьміч Т.О.
особистості керівника
Трубичина Н.В.
Реалізація науково-методичної проблеми області
Жовтень
Скадовський район
Кузьміч Т.О.
через роботу творчих груп
Кирпенко М.Д.
Сургаєва В.В.
Оптимізація дослідно-експерементальної роботи в
Квітень
м. Херсон
Жорова І.Я.
місті (районі)
Вересень
Горостаївський
Сургаєва В.В.
Науково-методичний відділ розвитку дитини
Шляхи реалізації Концепції національного
Квітень Старозбур’ївські школиДмитренко М.С.
виховання учнівської молоді, формування у неї
інтернати
національної свідомості в умовах сучасної школи
Система виховної роботи педколективу з
Жовтень Сиваська спеціальна
Дмитренко М.С.
формування національної самосвідомості і
загальноосвітня школазагальнолюдської моралі учнів
інтернат І-ІІ ст.

Форми
Спільне засідання
кафедри та відділу
Спільне засідання
кафедри та відділу
Спільне засідання
кафедри та відділу

Рада відділу
Рада відділу

6. Формування єдиного корекційного простору для

Вересень

Юдіна О.В.

Рада відділу

Травень

Калінінська спеціальна
загальноосвітня школаінтернат №1
м. Нова Каховка

Юдіна О.В.

Рада відділу

Жовтень,
вересень

Каховський район
Генічеський район

Ворона О.І.

Рада відділу

дітей з особливими освітніми потребами
7. Забезпечення корекційно-практичної спрямованості

навчання та виховання дітей з особливими
потребами
8. Ефективність функціонування психологічної служби
та ставлення учасників НВП до результатів
діяльності працівників психологічної служби
9. Реалізація соціально-психологічного супроводу
навчально-виховного процесу закладу освіти
інтернатного типу

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

Березень,
вересень

Херсонський ліцей
Мартиненко А.Л.
Херсонської обласної
ради
Скадовський
Науково-методичний відділ дошкільного виховання та початкового навчання
Вивчення стану наступності та взаємодії у роботі
Жовтень
Голопристанський район
Мусієнко В.С.
дошкільних і загальноосвітніх закладах щодо
підготовки дітей до школи
Організація розвивального життєвого простору дитини Квітень,
Каланчацький,
Киричук Т.В.
в умовах ДНЗ за Базовим компонентом дошкільної
березень
Високопільський райони
Мусієнко В.С.
освіти в Україні.
Використання здоров’язбережувальних технологій у
Жовтень
Генічеський район
Киричук Т.В.
дошкільних навчальних закладах
Організаційно-педагогічна діяльність РМК, учителів
Березень, Бериславський район,
Клюєва Т.М.
початкових класів щодо впровадження Державного
листопад
м. Каховка
стандарту початкової загальної освіти
Виконання програмових вимог з української мови в
Квітень,
Великоолександрівський ,
Стребна О.В.
початковій школі
листопад
Каховський райони
Науково-методичний відділ гуманітарних дисциплін
Реалізація змістових ліній навчання на уроках світової Жовтень
Голопристанський район
Левандовська О.І.
літератури
Система роботи словесників щодо реалізації
Квітень
м. Нова Каховка
Левандовська О.І.
Державного стандарту базової і повної
загальноосвітньої школи.
Організаційно-методична робота РМК, педколективів
Квітень,
Високопільський район
Асламова Т.А.
шкіл з упровадження нових програм і курсів освітньої травень
Горностаївський район
галузі «Суспільствознавство»
Стан упровадження Державного стандарту базової і
Травень
Чаплинський район
Марецька Л.П.

Рада відділу

Спільне засідання
кафедри та відділу
Спільне засідання
кафедри та відділу
Спільне засідання
кафедри та відділу
Спільне засідання
кафедри та відділу
Спільне засідання
кафедри та відділу
Засідання навчальнометодичної ради
Довідка
Засідання навчальнометодичної ради
Довідка

повної загальної середньої освіти (освітні галузі
«Мови і літератури») та нових навчальних програм
19. Навчально-методичне забезпечення викладання
англійської мови
20. Упровадження інноваційних педагогічних
технологій на уроках англійської мови

Великолепетиський район

Квітень

Голопристанський район

Несін Ю. М.

Рада відділу

Жовтень

Чаплинський район

Несін Ю. М.

Рада відділу

21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

Науково-методичний відділ виховної роботи
Організація виховної роботи в школах та
квітень
Горностаївський,
Гусь Т.Й.
позашкільних закладах
вересень
Новотроїцький райони
Розвиток дослідницьких якостей учнів засобами
Березень
Нижньосірогозький район
Паламарчук С.А.
бібліотечної роботи
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивноКвітень
м. Херсон
Моїсеєв С.О.
масової роботи в загальноосвітніх навчальних
закладах
Вивчення стану викладання музичного,
Квітень
Цюрупинський,
Казачкова Л.М.
образотворчого мистецтва в 5-х класах ЗНЗ
Травень
Каланчацький райони
Науково-методичний відділ природничо-математичних та технологічних дисциплін
Реалізація змістових ліній Державного стандарту
Квітень Великолепетиський район Пономаренко Ю.І.
базової і повної середньої освіти на уроках
Вересень Високопільський район
математики
Формування навичок самостійності та
Квітень, Горностаївський,
Ізотова Г.М.
самоорганізації в процесі проектно-дослідницької
листопад Верхньорогачинськийрайо
роботи учнів
ни
Результативність упровадження у навчальноКвітень, Верхньорогачицький,
Назаренко В.С.
виховний процес державної програми «Сто
листопад Білозерський райони
.
відсотків»
Реалізація навчальних функцій задач при викладанні Березень, Цюрупинський,
Шолохова Н.С.
фізики, астрономії та природознавства
квітень
Скадовський райони

29. Програмно-методичне забезпечення викладання
трудового навчання в загальноосвітніх навчальних
закладах за новою програмою
(5 клас)
30. Викладання біології в школі і процес сталого розвитку
суспільства

Квітень,
листопад
квітень
листопад

31. Підготовка навчальних закладів до вправадження
профільного навчання в старшій школі

32. Організація контролю навчально-пізнавальної
діяльності й результатів навчання учнів у процесі

довідка на раду
відділу та кафедри
Спільне засідання
кафедри та відділу
Засідання навчальнометодичної ради
Спільне засідання
кафедри та відділу

довідка на раду
відділу та кафедри
довідка на раду
відділу та кафедри
Довідка, спільне
засідання кафедри та
відділу
Довідка, спільне
засідання кафедри та
відділу

Каланчацький,
Гаврилюк Г.М.
Нововоронцовський райони

Спільне засідання
кафедри та відділу

Мазаєва К.В.

довідка

квітень
грудень

Нижньосірогозький,
Великоолександрівський
райони
Нововоронцовка,
м.Нова Каховка

Юзбашева Г.С.

квітень
жовтень

м. Каховка
Каховський район

Філончук З.В.

Довідка
Спільне засідання
кафедри та відділу
довідка на раду
відділу та кафедри

вивчення географії

6.3. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного навчання, самоосвіти
Напрями самоосвіти
Написання курсових робіт,
рефератів, статей.
Методична підтримка
викладання інформатики
Підтримка викладання предмета
«Сходинки
до
інформатики»
Тренувальний
майданчик
для створення особистих
інформаційних ресурсів
Впровадження хмарних
технологій у навчальновиховний процес
Програма «Школиноватори»
Програма «Учителі в
онлайні»
Програма «Цифрові
технології»
Методична підтримка викладання основ здоров’я у 1-9-х
класах за методикою ООЖН
Підтримка викладання
предмету «Екологія»

Форма самоосвіти педагога

Передбачувані результати

Термін
виконанн
я
Робота з інтернет-ресурсами, створення проектів, Створення методично-ресурсного
Відповідно
презентацій, консультування за індивідуальними та центру з питань психологічного супро- до графіку
колективними запитами
воду та корекційної роботи з дітьми
курсів
Робота через інформаційний ресурс «Дистанційне Покращення показників на конкурсах Протягом
навчання педагогічних кадрів» (dnpk.16mb.com)
та олімпіадах
року
Проходження дистанційного спецкурсу «Сходинки до Впровадження
інформатики» на інформаційному ресурсі dnpk.16mb.com
стандарту

Державного Протяг
ом
року
Створення особистих блогів та їх структурування на Підвищення рівня Веб-грамотності Протяг
інформаційному ресурсі dnpk.16mb.com
педагогічних працівників
ом
року
Проходження дистанційного спецкурсу «Хмарні
Використання нової веб-технології у Протягом
технології» на інформаційному ресурсі dnpk.16mb.com
навчально-виховному процесі
року
Проведення дослідження «Школа ХХІ століття»

нового

Спецкурс для підвищення ІК компетентності

Впровадження нових методик
навчання
Зростання рівня володіння ІКТ

Спецкурс для підвищення ІК компетентності

Зростання рівня володіння ІКТ

Робота через інформаційний ресурс «Дистанційне навчання Впровадження методики ООЖН на
педагогічних кадрів» (dnpk.16mb.com)
уроках основ здоров’я

Проходження дистанційного спецкурсу «Екологічна освіта
у контексті концепції сталого розвитку» на інформаційному
ресурсі dnpk.16mb.com
Розвиток лідерських якостей Авторські дистанційні курси «Аксіологія як педагогічне
керівника
явище» та «Складові успіху професійної діяльності
керівника» (Назаренко Л.М.);

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Впровадження нового Державного
стандарту

Протягом
року

Розробка власної програми
професійного успіху

Протягом
року

Розвиток ІКТкомпетентності

Авторський науково-практичний семінар в режимі он-лайн
«Підготовка педагогічних кадрів до використання ІКТ у
професійній діяльності» для керівників РМО (Одайник
С.Ф., Морохов О.О.);
Розвиток
Вебінар для слухачів курсів в рамках обласної програми
медіакомпетентності
«Створення єдиного освітнього інформаційного
простору»(Морохов О.О. та Одайник С.Ф.);
Людина і світ
Робота з відеоматеріалами, презентаціями, навчальнометодичною літературою
Педагогіка (Розділ ІІ. Теорія 1. Складання плану самоосвітньої діяльності вчителя
виховання. Розділ ІІІ.
2. Визначення основних завдань:
Дидактика). Методика
 вдосконалення теоретичних знань, професійної
викладання. Психологія
компетентності вчителя;
(Загальна. Вікова)
 оволодівання новими формами, методами, прийомами
навчання і виховання дітей;
 вивчення та впровадження в практику перспективного
педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогічної,
психологічної наук, нових педагогічних технологій.

Створення алгоритму використання
ІКТ у професійній діяльності

Протягом
року

Створення блогів методистів, учителів Протягом
року
Створення спецкурсу
 Доповіді, виступи на семінарах,
педагогічній раді, методичному
об`єднанні;
 Створення: методичного посібника,
методичних рекомендацій; статті до
фахового видання; дидактичного
матеріалу до уроків; проекту.

6.4. Методичне забезпечення навчального процесу

Протігом
року
Міжкурсов
ий період

№
з/п
1.

Назва

Форма

Термін

Відповідальний

Застосування новітніх технологій у позашкільному закладі

Брошура

Листопад

Гусь Т.Й.

Організація учнівського самоврядування в сучасній школі

Методичні рекомендації

Грудень

Гусь Т.Й.

Краєзнавча робота шкільної бібліотеки

Методичні рекомендації

Грудень

Паламарчук С.А.

Розвиток дослідницьких якостей учнів засобами бібліотечної роботи

Брошура,

Грудень

Паламарчук С.А.

2.
3.
4.

електронний носій
5.
Організація рефлексивної діяльності учнів на уроках фізичної культури

Брошура

Листопад

Моїсеєв С.О.

Підготовка старшокласників до участі в предметній олімпіаді з
фізичної культури

Методичні рекомендації

Грудень

Моїсеєв С.О.

Усі уроки музичного мистецтва. 5 клас. (З досвіду роботи вчителів
музичного мистецтва Херсонської області)

Методичні рекомендації

Грудень

Казачкова Л.М.

Компетентнісно орієнтоване навчання музичному мистецтву в
поліхудожньому просторі

Брошура,

Жовтень

Казачкова Л.М.

6.

7.

8.

електронний носій

6.5. Навчально-методичні семінари, наради, тренінги
№

Тема

Термін

Кіл.дн.

Учасники

Місце

Відповідальний

з/п
Методика викладання російської мови
у 5 класах
Жестова мова як складова корекційної
роботи з дітьми з вадами слуху
Організаційно-правові аспекти
діяльності психологічної служби
системи освіти»
Корекційна освіта. Організація роботи
соціального педагога із дітьми з
особливими освітніми потребами

Червень

5

Листопад

5

Січень,
серпень

5

Викладання фізики в школі і процес
сталого розвитку суспільства
Використання інтерактивної дошки
SmartBoard у навчально-виховному
процесі

Жовтень

3

Квітень

1

7.

Особливості впровадження
Держстандарту в ЗНЗ

Квітень

1

8.

Методика викладання навчального
курсу «Сходинки до інформатики» в
початковій школі

24-28.03.
2014 р.
02-06.06.
2014 р.
29.08

5

1.
2.
3.

4.

5.
6.

9.

10.
11.
12.

Особливості викладання предметів
освітньої галузі «Суспільствознавство
у 2013 /2014 навчальному році
Дистанційний спецкурс «Сходинки до
інформатики»
Методика викладання предмета
«Основи здоров’я»
Методика викладання другої іноземної
мови

Січеньгрудень

Академія
Академія

Левандовська О.
ДмитренкоМ.С.
Юдіна О.В.
Ворона О.І.
Мартиненко А.Л.

Слухачі курсів підвищення
кваліфікації практичних
психологів та соціальних
педагогів
Методисти РМК(ММК)

Академія

Мартиненко А.Л.

Академія

Учителі інформатики,
математики, учасники
Національного Проекту
«Відкритий світ»
Методисти, керівники
методичних об’єднань
СкадовськогоМК
Учителі початкових класів,
учителі інформатики

Академія

ШолоховаН.С.
Туркот Т.І.
Назаренко В.С.

1

Завідувачі МО, учителі

5

Для вчителів інформатики
та початкової школи
Учителів-предметників, які
викладають основи здоров’я
Учителів іноземних мов

Скадовська
гімназія

Кузьміч Т.О.

Академія

Стребна О.В.
Клюєва Т.М.
Назаренко В.С.

Академія

Асламова Т.А.

5

Протягом року
Протягом року
16-20.06.
2014 р.

Учителі, що викладатимуть
російську мову у 5 класах
Корекційні педагоги,
вчителі інклюзивних класів
Керівники навчальних
закладів

проведення
Академія

Сайт
Назаренко В.С.
dnpk.16mb.com
Академія
Мазаєва К.В.

Академія

Гора Т.В.
НЕсін Ю.М.
Вострікова В.В.

