НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Проблема науководослідної роботи

Виконавці
Завдання дослідження

Термін Оформлення
наслідків

4.1.ЗАГАЛЬНОВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТЕМА
1. Теоретико-методологічні основи вдосконалення системи освіти та
поліпшення її кадрового
забезпечення

Визначення, узагальнення
тенденцій розвитку освіти,
розробка та впровадження
навчально-методичного
забезпечення педагогічного
процесу освітнього закладу, окреслення перспективних шляхів удосконалення
системи освіти та її
кадрового забезпечення

Науковопедагогічні
працівники
Завідувачі
кафедр

2005- Посібники,
2015 монографії,
методичні
рекомендації

4.2. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДР
1. Теоретикометодологічні засади
вдосконалення
психолого-педагогічної
підготовки педагогічних
кадрів до навчальної
діяльності в
загальноосвітніх
навчальних закладах

Розробити теоретикометодологічні засади
вдосконалення психологопедагогічної підготовки
педагогічних кадрів

Кафедра
педагогіки і
психології

2010- Навчальні
2014 посібники,
методичні
рекомендації,
монографії,
дисертації,
збірники
наукових статей

2. Управління процесом
модернізації системи
освіти в загальноосвітніх
навчальних закладах

Розробити методики
удосконалення системи
освіти загальноосвітніх
навчальних закладів

Кафедра
менеджменту
освіти

2006- Навчальні
2011 посібники,
методичні
рекомендації,
монографії,
дисертації

3.Проектно-технологічне
забезпечення
педагогічної допомоги у
соціалізації учнівської
молоді
4.Удосконалення
фахової майстерності
педагогічних працівників
дошкільних навчальних
закладів і вчителів

Розробити комплекс
проектно-технічних
науково-методичних
матеріалів з соціалізації
учнівської молоді
Розробити оптимальні
підходи до удосконалення
фахової майстерності
педагогічних працівників
дошкільних навчальних

Кафедра
теорії і
методики
виховної
роботи
Кафедра
теорії і
методики
дошкільного
виховання і

2008- Навчальний
2012 посібник,
методичні
рекомендації,
монографії
2010- Збірник науко2015 вих статей,
методичні
рекомендації

початкових класів у
системі післядипломної
освіти

закладів і вчителів
початкових класів у системі
післядипломної освіти

початкового
навчання

5.Шляхи реалізації
профільного навчання в
сучасній школі у процесі
вивчення гуманітарних
дисциплін
6. Методологічні та
методичні засади
вивчення питань,
пов’язаних з
Європейською
інтеграцією України

Розробити оптимальні
методики профільного
навчання при викладанні
гуманітарних дисциплін

Кафедра теорії і методики
викладання
гуманітарних
дисциплін
Кафедра
теорії і
методики
викладання
соціальноекономічних
дисциплін

7.Соціально-педагогічні
передумови підвищення
якості післядипломного
освітнього середовища

Розробити програмнометодичний комплекс щодо
підвищення якості освіти
природничо-математичних
та технологічних дисциплін

Дослідити комплекс
методологічних підходів та
розробити методики
вивчення та викладання
питань, пов’язаних з
Європейською інтеграцією
України

4.3.
№
п/п

2009- Навчальні
2014 посібники,
методичні
рекомендації
2009- Навчальний
2012 посібник,
методичні
рекомендації

Кафедра
2006- Програмнотеорії і
2011 методичне
методики
забезпечення,
викладання
методичні
природничорекомендації
математичних
та технологічних дисциплін

ТЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Теми наукових досліджень

Прізвище, ім’я, по
батькові, науковий
ступінь, звання
Водотика С.Г., доктор
історичних наук,
професор

1.

Методика викладання проблеми змін у способі життя
людей у шкільному курсі історії

2.

Виховання особистості учня в умовах сімейно-шкільного Голобородько Є.П.,
простору
член-кореспондент
НАПН України, доктор
педагогічних наук,
професор

3.

Культурознавчі та філологічні аспекти формування
особистості ХХІ століття

Голобородько Я.Ю.,
доктор філологічних
наук, професор

4.

Психологічні механізми розвитку творчості учнів

Клименко В.В., доктор
психологічних наук,
професор

5.

Новітні тенденції в українській риториці

Сагач Г.М., доктор
педагогічних наук,
професор

6.

Післядипломна освіта як засіб удосконалення

Сидоренко В.К., член-

професійної діяльності вчителя

кореспондент НАПН
України, доктор
педагогічних наук,
професор

7.

Трудова підготовка дівчат в історії вітчизняної школи

Слюсаренко Н.В.,
доктор педагогічних
наук, доцент

8.

Теоретичні засади методичної підготовки вчителя
фізики

Шарко В.Д., доктор
педагогічних наук,
професор

9.

Організаційно-педагогічні умови вдосконалення
навчального процесу в системі післядипломної освіти

Зубко А.М., кандидат
педагогічних наук,
професор

10.

Формування наукової картини світу школярів у ХХ
столітті

Кузьменко В.В., доктор
педагогічних наук,
професор

11.

Диференціація навчального процесу в умовах
упровадження інноваційних технологій у
загальноосвітніх навчальних закладах

Морева Т.Г., кандидат
педагогічних наук,
професор

12.

Удосконалення комплексів дидактичного забезпечення
трудової підготовки в умовах модульного навчання

Вишневський В.П.,
кандидат педагогічних
наук, доцент

13.

Розвиток творчого потенціалу учнів початкової школи

Воронюк І.В., кандидат
психологічних наук,
доцент

14.

Психолого-педагогічні засади формування мовленнєвих
умінь і навичок вчителів

Вострікова В.В.,
кандидат педагогічних
наук, доцент

15.

Формування готовності вчителів до професійної
діяльності в умовах полікультурного середовища в
системі післядипломної освіти

Гончаренко Л.А.,
кандидат педагогічних
наук, доцент

16.

Розвиток професіоналізму вчителів природничих
дисциплін в системі післядипломної освіти України

Жорова І.Я., кандидат
педагогічних наук,
доцент

17.

Проблеми викладання математики учням непрофільних
класів

Зоріна І.А., кандидат
фізико-математичних
наук, доцент

18.

1) Особливості інтерактивного навчання в початковій
школі як невід’ємна частина особистісно
орієнтованого освітнього процесу
2) Особливості розвитку пізніх постмодерних текстів у
російській літературі ХХ-ХХІ ст.
Трудова підготовка учнів як засіб формування
людського капіталу

Комінарець Т.В.,
кандидат філологічних
наук, доцент

Пропедевтика профільної біологічної освіти в курсі
біології рослин середньої школи

Литвиненко О.І.,
кандидат біологічних

19.

20.

Кузьменко Ю.В.,
кандидат педагогічних
наук, доцент

наук, доцент
21.

Формування усного мовлення дітей дошкільного віку та
початкової школи

Ляшкевич А.І., кандидат
педагогічних наук,
доцент

22.

Особистісно орієнтований підхід до фізичного
виховання дітей та молоді

Моїсеєв С.О., кандидат
педагогічних наук

23.

Інтерактивне спілкування школярів як засіб формування Назаренко Л.М.,
їх соціально-психологічних компетенцій
кандидат педагогічних
наук, доцент

24.

Моніторинг емоційної налаштованості учня до участі в
ЗНО

Одайник С.Ф., кандидат
педагогічних наук,
доцент

25.

Проблема управління процесом соціалізації учнівської
молоді

Панагушина О.Є.,
кандидат педагогічних
наук, доцент

26.

Інформаційне забезпечення управління в
загальноосвітньому навчальному закладі

Петров В.Ф., кандидат
педагогічних наук,
доцент

27.

Підвищення рівня науково-методичного апарату
учителя географії в сучасній школі

Пилипенко, кандидат
географічних наук,
доцент

28.

Влада і суспільство в Україні в історичній перспективі

Савенок Л.А., кандидат
історичних наук, доцент

29.

Основи практичної роботи тьютора у віртуальному
навчальному середовищі

Самойленко О.М.,
кандидат педагогічних
наук

30.

Робота з обдарованими дітьми

Слободенюк Л.І.,
кандидат психологічних
наук, доцент

31.

Методика формування обчислювальних навичок у
початкових класах

Сухіна Л.А., кандидат
педагогічних наук,
доцент

32.

Професійно-педагогічна підготовка до превентивного
виховання дітей і молоді

Туркот Т.І., кандидат
педагогічних наук,
доцент

33.

Розвиток творчого потенціалу вчителя в системі
післядипломної педагогічної освіти

Устінова Н.В., кандидат
педагогічних наук,
доцент

34.

Кредитна кооперація в системі формування ринкових
відносин аграрного сектору економіки на Півдні України
в кінці ХІХ- та початку ХХ століть

Цибуленко Г.В., кандидат
історичних наук, доцент

35.

Пропедевтика викладання фізики в загальноосвітніх
школах

Шолохова Н.С., кандидат
педагогічних наук, доцент

36.

Організація та планування самоосвіти вчителя освітньої
галузі «Природознавство»

Юзбашева Г.С., кандидат
педагогічних наук, доцент

4.4. РОБОТА НАД КАНДИДАТСЬКИМИ ДИСЕРТАЦІЯМИ

Тема

Форма
узагальнення

Відповідальний

Науковий керівник
(консультант)

Наукова діяльність аспірантів кафедри педагогіки і психології Південноукраїнського
регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів
1. Розвиток професійної
майстерності викладача в
освітньому просторі
вищого педагогічного
навчального закладу І-ІІ
рівня акредитації
2. Система підвищення
кваліфікації вчителів у
Франції

Автореферат.
Захист

Пинзеник О.М.

Андрієвський Б.М.,
доктор педагогічних
наук, професор

Автореферат.
Захист

Несін Ю.М.

3. Формування готовності
вчителів у післядипломній
освіті до позакласної
виховної роботи зі
старшокласниками
4. Підготовка вчителів
початкових класів у
післядипломній освіті до
громадянського виховання
учнів у позаурочній
діяльності
5. Формування готовності
вчителів у післядипломній
освіті до застосування
педагогічних здоров’язбережувальних технологій у початковій школі
6. Формування готовності
вчителів початкових класів
у післядипломній освіті до
роботи з обдарованими
школярами

Робота над
практичною
частиною

Воскова І.В.

Голобородько Є.П.,
член-кореспондент
НАПН України, доктор
педагогічних наук,
професор
Зубко А.М., кандидат
педагогічних наук,
професор кафедри
менеджменту освіти

Автореферат.
Захист

Стребна О.В.

Зубко А.М., кандидат
педагогічних наук,
професор кафедри
менеджменту освіти

Автореферат.
Захист

Цись В.В.

Зубко А.М., кандидат
педагогічних наук,
професор кафедри
менеджменту освіти

Робота над
практичною
частиною

Кончиц І.П.

Кузьменко В.В.,
доктор педагогічних
наук, професор
кафедри педагогіки і
психології

7. Підготовка вчителів
початкових класів у
післядипломній освіті до
формування наукової
картини світу учнів
8. Формування технологічної
компетенції у майбутніх
інженерів-технологів
поліграфічного
виробництва в процесі
вивчення спеціальних
дисциплін
9. Підготовка вчителів у
післядипломній освіті до
формування економічної
культури учнів основної
школи
10. Формування
комунікативної культури
студентів юридичних
спеціальностей у процесі
вивчення гуманітарних
дисциплін
11. Формування готовності
класних керівників у
системі післядипломної
освіти до
профорієнтаційної роботи
зі старшокласниками

Автореферат.
Захист

Примакова В.В.

Зубко А.М., кандидат
педагогічних наук,
професор кафедри
менеджменту освіти

Автореферат.
Захист

Матросова І.Г.

Слюсаренко Н.В.,
доктор педагогічних
наук, професор
кафедри педагогіки і
психології

Робота над
практичною
частиною

Філончук З.В.

Робота над
теоретичною
частиною

Бовдир О. С.

Слюсаренко Н.В.,
доктор педагогічних
наук, професор
кафедри педагогіки і
психології
Кузьменко В.В.,
доктор педагогічних
наук, професор
кафедри педагогіки і
психології

Робота над
теоретичною
частиною

Василенко М.Є.

Кузьменко Ю.В.,
кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри
соціальноекономічних
дисциплін

12. Дидактичні умови
Робота над
застосування дистанційної теоретичною
форми навчання в процесі частиною
фахової підготовки
майбутніх економістів

Кохановська О.В.

Слюсаренко Н.В.
доктор педагогічних
наук, професор
кафедри педагогіки і
психології

13. Соціалізація старших
підлітків у творчих
об’єднаннях учнівської
молоді

Кузьменко В.В.

Слюсаренко Н.В.
доктор педагогічних
наук, професор
кафедри педагогіки і
психології

Кузьміч Т.О.

Голобородько Є.П.
доктор педагогічних
наук, професор
кафедри педагогіки і
психології

Робота над
теоретичною
частиною

14. Підготовка вчителя до
Робота над
формування соціальних
теоретичною
компетенцій у школярів на частиною
матеріалі слов’янської
культури

15. Формування готовності
майбутніх дільничних
інспекторів МВС
вирішувати конфліктні
ситуації у процесі фахової
підготовки
16. Розвиток світоглядних
уявлень у студентів вищих
педагогічних навчальних
закладів України у процесі
вивчення історико-суспільствознавчих дисциплін
(друга половина ХХ
століття)
17. Виховання любові до живої
природи у дітей старшого
дошкільного віку

Робота над
теоретичною
частиною

Лазарева В.В.

Сагач В.В. доктор
педагогічних наук,
професор кафедри
теорії і методики
виховної роботи

Робота над
теоретичною
частиною

Лебединська Н.О.

Кузьменко В.В.,
доктор педагогічних
наук, професор
кафедри педагогіки і
психології

Робота над
теоретичною
частиною

Литвиненко І.О.

Зубко А.М., кандидат
педагогічних наук,
професор кафедри
менеджменту освіти

18. Організаційно-педагогічні
умови розвитку навичок
красномовства у вчителів
української мови і
літератури в системі
післядипломної освіти

Робота над
теоретичною
частиною

Марецька Л.П.

Голобородько Є.П.
доктор педагогічних
наук, професор
кафедри педагогіки і
психології

19. Формування професійної
готовності майбутнього
вчителя гуманітарних
спеціальностей до роботи
з обдарованими
старшокласниками

Робота над
теоретичною
частиною

Рощіна С.М.

Слюсаренко Н.В.
доктор педагогічних
наук, професор
кафедри педагогіки і
психології

20. Формування готовності
Робота над
майбутніх слідчих до
теоретичною
роботи з підлітками у
частиною
процесі фахової підготовки

Сандецький С.О.

Кузьменко В.В.,
доктор педагогічних
наук, професор
кафедри педагогіки і
психології

21. Професійний розвиток
педагогів у позашкільних
навчальних закладах
художньо-естетичного
профілю

Сліпіч Ю. В.

Слюсаренко Н.В.
доктор педагогічних
наук, професор
кафедри педагогіки і
психології

Робота над
теоретичною
частиною

22. Формування
соціокультурної
компетенції майбутніх
судноводіїв у процесі
вивчення професійноорієнтованих дисциплін

Робота над
теоретичною
частиною

Сморочинська О.О. Гончаренко Л.А.,
кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри
теорії і методики
викладання
гуманітарних
дисциплін

23. Національне виховання
Робота над
учнівської молоді в творчій теоретичною
спадщині М.Куліша (1898- частиною
1942 рр.)

Фокіна Т. Ю.

Кузьменко В.В.,
доктор педагогічних
наук, професор
кафедри педагогіки і
психології

24. Розвиток індивідуального
стилю професійної
діяльності вчителів у
системі післядипломної
освіти

Робота над
теоретичною
частиною

Худенко О.М.

Жорова І.Я. кандидат
педагогічних наук,
доцент кафедри
менеджменту освіти

25. Організаційно-методичні
умови професійного
становлення молодого
спеціаліста у системі
післядипломної освіти

Робота над
теоретичною
частиною

Шевченко О. А.

Зубко А.М., кандидат
педагогічних наук,
професор кафедри
менеджменту освіти

Наукова діяльність педагогічних працівників Південноукраїнського регіонального
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, аспірантів інших вузів
1. Формування умінь
Автореферат,
педагогічного спілкування захист
засобами інтерактивного
тренінгу в системі
«педагог-старшокласники»

Гора Т.В.

Шкурко І.І., кандидат
педагогічних наук,
доцент кафедри теорії і
історії педагогіки
Національного педагогічного університету
ім.М.П.Драгоманова

2. Атракція як чинник
гармонізації спільнорозподільної діяльності

Робота над
теоретичною та
практичною
частиною

Агачева Ю.А.

Зливков В.Л., кандидат
психологічних наук,
доцент Інституту
психології ім. Г.С.
Костюка АПН України

3. Розвиток дослідницьких
умінь учителів початкових
класів у системі
післядипломної
педагогічної освіти

Робота над
теоретичною та
практичною
частиною

Раєвська І.М.

Барбіна Є.С., доктор
педагогічних наук,
професор
Херсонського
державного
університету

Наукові дослідження здобувачів кафедри педагогіки і психології Південноукраїнського
регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

1. Формування пізнавальних Робота над
потреб старшокласників в практичною
умовах профільного
частиною
навчання суспільногуманітарного напряму

Філіппова В.Д.

Зубко А.М., кандидат
педагогічних наук,
професор кафедри
менеджменту освіти

2. Формування готовності
Робота над
вчителів технологій у
теоретичною
післядипломній освіті до
частиною
профорієнтаційної роботи
в профільній школі

Якубова О.О.

Зубко А.М., кандидат
педагогічних наук,
професор кафедри
менеджменту освіти

3. Полікультурне виховання
учнів 5-8 класів в умовах
родинно-шкільного
освітнього простору

Робота над
практичною
частиною

Чумак Л.В.

Зубко А.М., кандидат
педагогічних наук,
професор кафедри
менеджменту освіти

4. Формування
композиційних умінь у
майбутніх художниківдизайнерів у процесі
вивчення фахових
дисциплін

Робота над
теоретичною
частиною

Сліпіч П.А.

Зубко А.М., кандидат
педагогічних наук,
професор кафедри
менеджменту освіти

5. Підготовка майбутніх
Робота над
учителів до використання теоретичною
інноваційних технологій у частиною
процесі профільного
навчання старшокласників

Шиманович І.О.

Кузьменко В.В.,
кандидат педагогічних
наук, доцента кафедри
соціально- економічних
дисциплін

6. Формування готовності
майбутнього соціального
працівника до роботи з
молодіжними
громадськими
організаціями

Робота над
теоретичною
частиною

Криницький Є.А.

Жорова І.Я. кандидат
педагогічних наук,
доцент кафедри
менеджменту освіти

7. Фантазування в процесі
Робота над
рукоділля як засіб творчого теоретичною
розвитку молодших
частиною
школярів

Образцова О.М.

Кузьменко В.В., доктор
педагогічних наук,
професор кафедри
педагогіки і психології

8. Педагогічні умови
формування мотивації
вчителів до науководослідної діяльності

Сілюкова О.О.

Гончаренко Л.А.,
кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри
теорії і методики
викладання
гуманітарних дисциплін

Робота над
теоретичною
частиною

9. Андрагогічний підхід до
професійної підготовки
робітників на морському
транспорті в системі
післядипломної освіти

Робота над
теоретичною
частиною

Черненко Н.І.

Голобородько Є.П.,
доктор педагогічних
наук, професор
кафедри педагогіки і
психології

Наукова діяльність працівників Південноукраїнського регіонального інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів, здобувачів інших вузів
1. Організації громадянського Робота над
суспільства: регіональний теоретичною та
вимір
практичною
частиною

Єлігулашвілі М.С.

Дергачов О.П. кандидат
політичних наук,
доцент.
Інститут політичних і
етнонаціональних
досліджень
ім. І.Ф. Кураса (м. Київ)

1. Методика розв’язування
розрахункових задач у
навчанні хімії учнів
основної школи

Письменна М.В.

Юзбашева Г.С.,
кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри
теорії і методики
викладання природничо-математичних та
технологічних дисциплін

Робота над
теоретичною
частиною

Діяльність наукових кореспондентів при кафедрах Південноукраїнського регіонального
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів
2. Створення ситуації успіху в
навчальній діяльності
молодших школярів як
складової професійного
розвитку вчителя
3. Педагогічні технології
моніторингу якості
початкової освіти в системі
управлінської діяльності
загальноосвітніх
навчальних закладів
4. Психологічні механізми
організації індивідуального
досвіду особистості

Робота над
практичною
частиною

Рідкоус О.В.

Морева Т.Г., кандидат
педагогічних наук,
професор кафедри
педагогіки і психології

Робота над
практичною
частиною

Соценко Г.О.

Морева Т.Г., кандидат
педагогічних наук,
професор кафедри
педагогіки і психології

Робота над
теоретичною
частиною

Неннова О.В.

5. Підготовка вчителя
трудового навчання до
використання на уроках
інформаційних технологій

Робота над
теоретичною
частиною

Гаврилюк Г.М.

Слободенюк Л.І.,
кандидат психологічних
наук, доцент кафедри
педагогіки і психології
Юзбашева Г.С.,
кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри
теорії і методики
викладання природничо-математичних та
технологічних дисциплін

6. Методична підготовка
Робота над
вчителя інформатики до
теоретичною
формування ключових
частиною
компетентностей учнів 5-6
класів

Казанцева О.П.

Юзбашева Г.С.,
кандидат педагогічних
наук, доцент

4.5. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА
Тема

Місце проведення

Термін

Науковий
консультант

Методичний
консультант

Всеукраїнські експериментальні заклади освіти
1. Навчання майбутніх
учителів та вчителів
інформаційнокомунікаційним
технологіям (спільно з
корпорацією Microsoft
«Партнерство в
навчанні»)

Південноукраїнський
регіональний інститут
післядипломної освіти
педагогічних кадрів

20062012

Морзе Н.В., доктор Сисоєнко Н.А.
фізико-матем. наук, Ізотова Г.М.
професор
(науковий керівник),
Морева Т.Г.,
кандидат пед.наук,
професор

2. Розробка змішаного
фінансування для
отримання загальної
середньої освіти за
потребою територіальної
громади

ЗОШ №№ 13,15, 41,45,46 2008СЗОШ №№ 52
2011
НВК № 9,51,56
м.Херсона

Пушкарьова Т.О., Верещака
кандидат пед.наук, Т.Ю.
професор
Сургаєва В.В.
(науковий керівник)
Зубко А.М.,
кандидат пед.наук,
професор

3. Упровадження науково- ЗОШ № 50 м.Херсона
педагогічного проекту
“Росток”

Пушкарьова Т.О.,
кандидат пед.наук,
професор
(науковий керівник)
Морева Т.Г. ,
кандидат пед.наук,
професор
4. Формування
ЗОШ ст. № 46,
2008- Митник О.Я.,
інтелектуальної культури НВК № 56
2011 кандидат
особистості у межах
м.Херсона
психол.наук,
навчально-виховного
Цюрупинські СЗОШ
доцент (науковий
процесу загально№№ 2,4
керівник)
освітнього навчального Цюрупинська гімназія
Воронюк І.В.
закладу
кандидат
психол.наук,
доцент,
Сухіна Л.А.
кандидат пед.наук,
доцент
5. Апробація проекту
Саблуківська, ЗОШ І ст., 2008- Голобородько Є.П.,
Орієнтовного положення Ударницька ЗОШ І ст. ,
2011 доктор пед.наук,
20052014

Стребна О.В.
Сургаєва В.В.

Цись В.В.

Стребна О.В.

про «Школу-родину»

Бериславського р-ну
Семихатський НВК І ст.,
Новомирська ЗОШ І ст.
Генічеського р-ну
Любимівські НВК №№ 1,2 2008Каховського р-ну
2013

6. Розробка інноваційної
моделі навчального
закладу «Школа
розвитку» як практичної
реалізації педагогічної
технології «Школа
майбутнього»
7. Науково-методичні
ЗОШ № 50, СЗОШ № 30 2010основи використання ІКТ м.Херсона
2014
у навчально-виховному
процесі в середовищі
«1 учень – 1 комп’ютер»
на базі шкільних
нетбуків»

професор
Назаренко Л.М.,
кандидат пед.наук,
доцент
Морева Т.Г. ,
Товстуха К.М.
кандидат пед.наук,
професор

Пушкарьова Т.О., Сисоєнко Н.А.
кандидат пед.наук, Клюєва Т.М.
професор
(науковий керівник)
Морева Т.Г. ,
кандидат пед.наук,
професор

Експериментальні заклади освіти Інституту педагогіки НАПН України
Лабораторії «Сільська школа»
1. Педагогічні засади
Дудчанський НВК
2008- Іванік І.І., кандидат Товстуха К.М.
формування навчально- Нововоронцовського р-ну 2011 пед.наук, доцент
виховного середовища в
(науковий керівник)
загальноосвітніх
Петров В.Ф.,
закладах сільської
кандидат пед.наук,
місцевості та
доцент
відпрацювання моделі
навчально-виховного
середовища «Школа
розвитку особистості»
Експериментальні заклади освіти
Університету менеджменту освіти НАПН України
1. Організація практичної
роботи тьютора у
віртуальному
навчальному середовищі
2. Керівництво формуванням компетентнісної
взаємодії методистів з
педагогічними кадрами
району

Південноукраїнський
регіональний інститут
післядипломної освіти
педагогічних кадрів
Скадовський РМК

3. Розвиток ключових
компетенцій вчителя

ЗОШ № 1 м.Херсона

2008- Самойленко О.М.,
2011 кандидат
педагогічних наук
(науковий керівник)
2008- Вонорська А.В.,
2011 кандидат
економ.наук,
доцент (науковий
керівник)
Слободенюк Л.І.,
кандидат
психол.наук,
доцент
2008- Ельникова Г.В.,
2011 доктор пед.наук.

Кузьміч Т.О.
Юзбашева
Г.С.
Товстуха К.М.

Товстуха К.М.

засобами внутрішкільної
методичної роботи в
міжатестаційний період
4. Теоретичні і методичні ЗОШ № 46 м.Херсона
засади моделювання
фахової компетентності
керівників закладів освіти

20082011

5. Педагогічні технології
Скадовська гімназія
моніторингу якості освіти
в системі управлінської
діяльності навчального
закладу

20082011

6. Формування професійної компетентності
керівника як ресурс
розвитку навчального
закладу

Цюрупинська гімназія

20082011

7. Розвиток учасників
навчально-виховного
процесу в умовах
адаптивної школи

Чаплинська СЗОШ № 1

20102015

професор
(науковий керівник)
Морева Т.Г.
кандидат пед.наук,
професор
Зайченко Л.І.
кандидат пед.наук,
доцент (науковий
керівник)
Морева Т.Г. ,
кандидат пед.наук,
професор
Федоров Г.В.
кандидат пед.наук,
доцент (науковий
керівник)
Морева Т.Г. ,
кандидат пед.наук,
професор
Ельникова Г.В.,
доктор пед.наук.
професор
(науковий керівник)
Петров В.Ф.,
кандидат пед.наук,
доцент
Ельникова Г.В.,
доктор пед.наук.
професор
(науковий керівник)
Петров В.Ф.,
кандидат пед.наук,
доцент

Сургаєва В.В.

Товстуха К.М.

Товстуха К.М.

Товстуха К.М.

Обласні експериментальні заклади освіти
1. Управління науковоСЗОШ № 52 м.Херсона
дослідною діяльністю
учнів в умовах сучасного реформування
школи
2. Допрофесійна та
СЗОШ № 57 м.Херсона
професійна підготовка
учнів до професій
туристської галузі
3. Управління розвитком і Іванівська гімназія
саморозвитком особистісно-професійного
потенціалу вчителя в
умовах сільської
гімназії

20052011

20062011

Морева Т.Г.,
Товстуха К.М.
кандидат пед.наук,
професор

4. Модернізація процесу
управління розвитком

20062011

Петров В.Ф.
Товстуха К.М.
кандидат пед.наук,

Вадимська ЗОШ
Каланчацького району

Морева Т.Г.,
Сургаєва В.В.
кандидат пед.наук,
професор

2004- Моїсеєв С.О.,
Гусь Т.Й.
2011 кандидат пед.наук,
доцент

та саморозвитком
учителя і учня в умовах
сільської школи

доцент

5. Саморозвиток,
Високопільська гіманзія
самоактуалізація та
самореалізація вчителя
та учня в умовах
упровадження
інноваційних технологій

20062011

6. Розробка концепції
НВК «Школа гуманітарної 2008моделі навчальнопраці» м.Херсона
2013
виховного комплексу
для обдарованих дітей

7. Моделювання цільового розвитку
освітнього закладу в
умовах навчальновиховного комплексу
«Школа-дитячий садок»
8. Дидактичні засади
профільного навчання
природничого напрямку
у загальноосвітньому
закладі сільської
місцевості
9. Упровадження
педагогічних технологій
моніторингу освіти в
системі управління
загальноосвітнім
навчальним закладом
10. Створення комп’ютерно-орієнтованого
освітнього середовища
гімназії як умова формування компетентності педагогів та учнів
11. Організаційно-педагогічні засади моделювання та проектування
розвитку школи як
відкритої соціальнопедагогічної системи
12. Адаптивне управління
як механізм підвищення
ефективності процесу
самореалізації вчителя
13. Розробка інноваційної
моделі навчального

Морева Т.Г.,
Товстуха К.М.
кандидат пед.наук,
професор

Кияновський А.О., Сургаєва В.В.
кандидат пед.наук,
доцент (науковий
керівник)
Кузьменко В.В.,
доктор пед.наук,
професор
Голобородько Є.П., Товстуха К.М.
доктор пед.наук,
професор

Дніпровський НВК
Білозерського р-ну

20082013

Станіславська ЗОШ
Білозерського р-ну

20082013

Юзбашева Г.С.,
Шолохова Н.С.,
кандидат пед.наук, кандидат
доцент
пед.наук,
доцент

Верхньорогачицька
ЗОШ № 1

20082013

Петров В.Ф.,
Товстуха К.М.
кандидат пед.наук,
доцент

Генічеська гімназія

20082013

Петров В.Ф.,
Товстуха К.М.
кандидат пед.наук,
доцент

Фрунзенська ЗОШ
Генічеського р-ну

20082013

Моїсеєв С.О.,
Гусь Т.Й.
кандидат пед.наук,
доцент

Новопавлівська ЗОШ
Каланчацького р-ну

20082013

Морева Т.Г.,
Товстуха К.М.
кандидат пед.наук,
професор

Новокаховська ЗОШ № 3 20082013

Слободенюк Л.І.,
кандидат

Гусь Т.Й.

закладу «Школа
культури здоров’я»
14. Формування життєвої
стратегії особистості
учнів засобами
технології соціального
проектування
15. Формування соціальноадаптивної особистості
засобами
громадянського
виховання
16. Технологія створення
здоров’язберігаючої
педагогічної системи
школи-інтернату
17. Ресурсне забезпечення
системи раннього
розвитку дитини в
освітньому закладі
18. Управління розвитком
шкільної освіти в
умовах ранньої
профілізації учнів
19. Психолого-педагогічна
корекція відставання та
неуспішності учнів

ЗОШ № 36 м.Херсона

20092014

психол.наук,
доцент
Моїсеєв С.О.,
Гусь Т.Й.
кандидат пед.наук,
доцент

Білозерська ЗОШ І-ІІІ ст. 2009№3
2014

Моїсеєв С.О.,
Гусь Т.Й.
кандидат пед.наук,
доцент

Генічеська санаторна
загальноосвітня школаінтернат

Морева Т.Г.,
Товстуха К.М.
кандидат пед.наук,
професор

20092014

Генічеська станція юних 2009натуралістів
2014

Морева Т.Г.,
Товстуха К.М.
кандидат пед.наук,
професор

Голопристанська
ЗОШ № 3

20092014

Голобородько Є.П., Товстуха К.М.
доктор пед.наук,
професор

Каховська ЗОШ № 6

20092014

20. Створення інноваційного навчального закладу «Школа формування навичок здорового способу життя»
21. Упровадження
компетентісного
підходу до виховання
активної особистості
22. Школа духовності та
гармонії

Каланчацька ЗОШ № 2

20092014

Слободенюк Л.І.,
Ворона О.І.
кандидат
психол.наук,
доцент
Моїсеєв С.О.,
Гусь Т.Й.
кандидат пед.наук,
доцент

Першопокровська ЗОШ
Ніжньосірогозького р-ну

20092014

Назаренко Л.М.,
Гусь Т.Й.
кандидат пед.наук,
доцент

Сиваська ЗОШ № 2
Новотроїцького р-ну

20092014

Сагач Г.М., доктор Гусь Т.Й.
пед.наук, професор

23. Школа життєтворчості

Новотроїцька ЗОШ № 1

20102015

24. Осособистісно орієнтована система розвитку
професійної компетентності педагога як засіб
підвищення якості
освіти
25. Моделювання
навчально-корекційного
освітнього простору

Скадовська ЗОШ№ 3

20102015

Слободенюк Л.І.,
Гусь Т.Й.
кандидат
психол.наук,
доцент
Морева Т.Г.,
Товстуха К.М.
кандидат пед.наук,
професор

Херсонський
комунальний заклад
«Дитячий будинок

20102015

Слободенюк Л.І.,
кандидат
психол.наук,

Цись В.В.

дошкільного закладу в
системі інклюзивної
освіти
26. Організаційно-педагогічні умови профільного
навчання природничого
напрямку у загальноосвітній школі сільської
місцевості
27. Формування
психосоціальної
компоненти здоров’я
дітей дошкільного віку

«Теремок»

доцент

Брилівська ЗОШ
Цюрупинського району

20102015

Юзбашева Г.С.,
Пугачова Н.І. ,
кандидат пед.наук, старший
доцент
викладач
кафедри

Станіславський ДНЗ
Білозерського р-ну

20102015

Моїсеєв С.О.,
Киричук Т.В.
кандидат пед.наук,
доцент, Туркот Т.І.,
кандидат пед.наук,
доцент

4.6. ШКОЛИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ
Тема

Місце проведення

1. Упровадження
Новомаячківська ЗОШ
громадсько-державного Цюрупинського району
управління в межах
освітнього округу

Термін

20102011

4.7. ОБЛАСНІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ
Лабораторія

Місце проведення

1. Модульно-розвивальне ЗОШ № 46 м.Херсона
навчання
2. Науково-педагогічний
проект “Росток”

ЗОШ № 50 м.Херсона

Експерт з
наукової роботи
Назаренко Л.М.,
кандидат пед.наук,
доцент

Експерт з
методичної
роботи
Кузьміч Т.О.

ЛАБОРАТОРІЇ

Термін

Науковий
керівник
2005- Юзбашева Г.С.,
2011 кандидат
пед.наук, доцент

Методичний
консультант
Сургаєва В.В.
Дмитрієнко О.Ю.

2005- Пушкарьова Т.О., Стребна О.В.
2014 кандидат
Сургаєва В.В.
пед.наук,
Ткаченко В.Є.
професор
Морева Т.Г.,
кандидат
пед.наук,
професор

3. Розвивальне навчання НВК № 56 м.Херсона

2005- Комінарець Т.В.,
2012 кандидат
філ.наук, доцент

Стребна О.В.

4. Упровадження
Скадовська гімназія
програми всебічного
розвитку дитини "Крок за
кроком"

2005- Комінарець Т.В.,
2011 кандидат
філ.наук, доцент

Стребна О.В.
Соценко Г.О.

5. «Школа-родина»

Цюрупинська СЗОШ
№2

2005- Голобородько Є.П.,
2011 доктор пед.наук,
професор

Гусь Т.Й.
Сидоренко І.Л

6. Школа культури
здоров’я

Новотроїцька ЗОШ
№1

2010- Слободенюк Л.І., Гусь Т.Й.
2015 кандидат
психол.наук,
доцент

4.8. АПРОБАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ТА ПРОГРАМИ
Назва навчальної
літератури
1. Українська
література, 9 клас,
для ЗНЗ з навчанням
мовами національних
меншин.
Авраменко О.М.,
Дмитренко Г.К.

Місце проведення

Термін

Науковий
Методичний
консультант
консультант
Голобородько Я.Ю. Марецька Л.М.

СЗОШ № 24 м.Херсон,
Скадовська ЗОШ № 3,
Микільська ЗОШ
Білозерського р-ну,
ЗОШ № 1 м.Нова
Каховка,
Козацька ЗОШ
Бериславського р-ну
2. Українська
ЗОШ №№ 15,55
література, 9 клас,
м.Херсон,
для ЗНЗ з навчанням ЗОШ № 2 м.Каховка,
мовами національних ЗОШ № 1 м.Нова
меншин.
Каховка,
Погребенник В.Ф.,
Генічеська ЗОШ № 1
Баліна К.Н.

до
01.05.
2011

до
01.05.
2011

Голобородько Я.Ю. Марецька Л.М.

3. Англійська мова,
7 рік навчання.
Калініна Л.В.,
Самойлюкевич І.В.

ЗОШ №№ 13,50
м.Херсон,
Каїрська ЗОШ
Горностаївського р-ну,
Новопокровська ЗОШ
Новотроїцького р-ну,
Ювілейнівська ЗОШ
Цюрупинського р-ну

до
01.05.
2011

Голобородько Я.Ю. Несін Ю.М.

4. Англійська мова,
8 рік навчання.
Калініна Л.В.,
Самойлюкевич І.В.

ЗОШ №№ 13,50,
НВК № 11 м.Херсон,
Музиківська ЗОШ
Білозерського р-ну,
Давидово-Брідська
ЗОШ Великоолександрівського р-ну
ЗОШ № 1 м.Херсон,
Херсонський академічний
ліцей,
Бериславська

до
01.05.
2011

Голобородько Я.Ю. Несін Ю.М.

до
01.05.
2011

Моїсеєв С.О.

5. Фізична культура,
9 клас.
Єрмолова В.М.,
Іванова Л.І.

Моїсеєв С.О.

6. Фізична культура, 9
клас.
Ареф’єв В.Г.

7. Навчальна програма з
фізичної культури для
загальноосвітніх
навчальних закладів.
Дятленко С.М. та ін.

ЗОШ № 3,
Чаплинська СЗОШ № 1,
Хрестівська ЗОШ
Чаплинського р-ну
ЗОШ №№ 41,50
м.Херсон,
Ульянівська ЗОШ
Скадовського р-ну,
Скадовська ЗОШ № 3,
Львівська ЗОШ
Бериславського р-ну,

до
01.05.
2011

Моїсеєв С.О.

Моїсеєв С.О.

Херсонський академічний
до
Моїсеєв С.О.
ліцей,
01.05.
Ульянівська ЗОШ
2011
Скадовського р-ну,
Чорнобаївська ЗОШ
Білозерського р-ну,
Хрестівська ЗОШ
Чаплинського р-ну
Бериславська
ЗОШ № 3

Моїсеєв С.О.

4.9. АПРОБАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ПРОГРАМ, СПЕЦКУРСІВ, ФАКУЛЬТАТИВІВ, КОМПЛЕКСІВ
Назва авторської
Місце апробації
програми
1. Авторська програма
Цюрупинська
факультативного курсу спеціалізована школа
«Географія
І-ІІІ ст. № 4
Цюрупинщини» для
учнів 8-9 класів, укладач
Чернявська Н.М.

Термін

Науковий
консультант
Вересень Юзбашева Г.С.

Методичний
консультант
Філончук З.В.

2. Авторська програма
психологічної
діагностики «Профільна
карта учня» для учнів 711 класів, укладач
Черниченко Г.І.

Вересень Слободенюк Л.І.

Ворона О.І.

Станіславська ЗОШ ІІІІст.
ім.К.Й.Голобородька
Білозерського р-ну

3. Авторська програма
Рубанівська ЗОШ І-ІІІ ст. Вересень Юзбашева Г.С.
факультативного курсу № 1 Великолепетиського
«Географія
р-ну
Лепетищини» для учнів
8-9 класів, укладач
Болгарина А.Г.

Філончук З.В.

4. Авторська програма

Єлігулашвілі

Цюрупинська

Вересень Водотика С.Г.

курсу
спеціалізована школа
«Громадянознавство» І-ІІІ ст. № 2
для учнів 5-6 класів,
укладач Семиженко В.Г.

М.С.

