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

Тема досвіду

1.

Роль професійної
компетентності педагога як
умова реалізації особистісно
зорієнтованої моделі освіти
Екологічне виховання як
складова корекційнорозвиткової роботи з дітьми в
умовах спеціальної школи
Психологічний супровід
становлення та розвитку дітей в
умовах інтернатного закладу
Робота соціального педагога з
сім’ями дітей з
функціональними обмеженнями

2.

3.

4.

5.

6.

Автор досвіду

Загальноосвітній
навчальний заклад
(місто/район)
Науково-методичний відділ розвитку дитини
Похваленко О.Ю., заступник
КЗ «Львівський НВК
директора з НВР навчально-виховного «ЗОШ-інтернат І ст.комплексу, учитель вищої категорії
спеціалізована школаінтернат ІІ-ІІІ ст.»
Кірцхалія О.П., директор
Херсонська спеціальна
школи,учитель-дефектолог вищої
школа№2
категорії
Константинова Л.М.,
психолог вищої категорії

НВК школа-інтернат
ім.Т.Г.Шевченка

Форма
узагальнення

Методичні
рекомендації

Дмитренко М.С.

Методичні
рекомендації

Юдіна О.В.

Методичні
рекомендації

Ворона О.І.

Методичні
Щасливська ЗОШ І-ІІІ
рекомендації
ст. Цюрупинського
району
Науково-методичний відділ природничо-математичних та технологічних дисциплін

Розвиток критичного мислення
на уроках математики засобами
інноваційних технологій
Формування життєвих
компетентностей учнів у
процесі вивчення математики

Гуртова А.Є., соціальний педагог ІІ
категорії

Якименко В.В., спеціаліст вищої
категорії, учитель математики
Царенко М.Ф., спеціаліст вищої
категорії, учитель математики

Херсонська ЗОШ І-ІІІ
ст. № 55 Херсонської
міської ради
Верхньоторгаївська
ЗОШ І-ІІІ ст..
Нижньосірогозького
району

Відповідальні

Брошура,
електронний
носій
Брошура,
електронний
носій

Мартиненко А.Л.

Пономаренко Ю.І.
Ізотова Г.М.

7.

Розвиток критичного мислення
учнів початкової школи на
уроках інформатики

Ігнатенко А.Є.,спеціаліст
І категорії, учитель інформатики

Херсонська
спеціалізована школа

Брошура,
електронний
носій

Назаренко В.С.

Буклет і
відеофільм

Шолохова Н.С.

Збірник,
електронний
носій

Гаврилюк Г.М.

І-ІІІ ст. №27 з
поглибленим
вивченням
інформатики та
іноземних мов
Херсонської ради
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Техніко-технологічне
наповнення мотиваційного
компоненту навчального
процесу з фізики
Реалізація проектнотехнологічної діяльності на
уроках трудового навчання в
основній школі
Формування
і
розвиток
практичних умінь учнів базової
школи
Розвиток особистості засобами
інформаційних технологій на
уроках хімії в 10-11 класах

Базиляк В.Л. учитель фізики, учительметодист
Стрижова Т.В., старший учитель,
спеціаліст вищої категорії, учитель
трудового навчання
Матвєєнко Л.О., спеціаліст вищої
категорії, учитель біології
Гайдучик Н. А., учитель хімії

Гаврилівська ЗОШ
Нововоронцовський
район
ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 10 м. Нова Каховка

БериславськаЗОШ І-ІІІ Брошура,
ступенів №3
електронний
носій
Гімназія
Брошура,
Новокаховської міської електронний
ради
носій

Організація пошуково-творчої Єленич Н.П., спеціаліст вищої
Скадовська гімназія
діяльності учнів на уроках категорії, учитель географії
географії
Науково-методичний відділ виховної роботи
Застосування новітніх
Бондар Л.Д., директор Херсонського
Херсонський міський
технологій у позашкільному
міського Центру науково-технічної
Центр науковозакладі
творчості учнівської молоді
технічної творчості
учнівської молоді
Розвиток дослідницьких якостей Стрельчук С.І., бібліотекар
Каховська гімназія
учнів засобами бібліотечної
м. Каховка
роботи

Мазаєва К.В.
Юзбашева Г.С.

Брощура,
електронний
носій

Філончук З.В.

Брошура,
електронний
носій

Гусь Т.Й.

Брошура,
електронний
носій

Паламарчук С.А.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Організація рефлексивної
діяльності учнів на уроках
фізичної культури

Ошурко Ю.М., спеціаліст І категорії,
учитель фізичної культури

Олексіївська
Брошура,
загальноосвітня школа електронний
І-ІІІ ступенів
носій
Голопристанського
району
Компетентнісно орієнтоване
Бурлака Ю.Ю., спеціаліст вищої
СЗОШ № 30
Брошура,
навчання музичному мистецтву категорії, учитель музичного
Херсонської міської
електронний
в поліхудожньому просторі
мистецтва
ради
носій
Науково-методичний відділ управліннязагальноосвітніми навчальними закладами
Атестація навчального закладу: Войтович Л.В., заступник директора з ЗОШ №1м.Херсона
Брошура,
сучасний аспект
НВР
електронний
носій
Організаційно-педагогічні
Мельник Т.В., директор
Дудчанський НВК
Брошура
засади формування освітнього
«ДНЗ – школа –
округу в сільській місцевості
позашкільний заклад»
Нововоронцовського
району
Науково-методичний відділ дошкільного виховання та початкового навчання
Продуктивне навчання як спосіб Галка Н.М., спеціаліст вищої категорії, Генічеська ЗОШ №1
Брошура
розвитку творчості молодших
«Старший учитель», учитель
Генічеського району
школярів
початкових класів
Формування уміння вчитися як
Болдіна О.В., спеціаліст вищої
Брошура
Херсонський
ключова компетентність
категорії, учитель початкових класів
навчально-виховний
початкової освіти
комплекс «Дошкільний
навчальний заклад –
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. –
гімназія» № 56
Херсонської міської
ради
Місце і роль творчої групи
Кудрявцева І.А. методист РМК,
Районний метод
Брошура
вихователів ДНЗ у структурі
Терещенко Т.С. вихователь-методист
кабінет відділу освіти
методичної роботи з кадрами
ДНЗ №3
молоді та спорту
Бериславської РДА
Херсонської обл.

Моїсеєв С.О.

Казачкова Л.М.

Кузьміч Т.О.
Сургаєва В.В.

Клюєва Т.М.
Стребна О.В.

Киричук Т.В.

22.

Формування музичних
здібностей у дітей дошкільного
віку (за К. Орфом)

23.

Застосування прийомів
ейдотехніки як засобу розвитку
асоціативно-образного мислення
учнів на уроках світової
літератури
Система роботи з обдарованими
дітьми в процесі вивчення
історії
Самореалізація учня на уроках
української мови як основа його
успішної самореалізації
Розвиток комунікативних
навичок учнів на уроках
іноземної мови

24.

25.

26.

Нестеренко В.І., музичний керівник
ДНЗ № 2 Цюрупинської міської ради

ДНЗ № 2
Цюрупинської міської
ради
Херсонської обл.
Науково-методичний відділ гуманітарних дисциплін
Манохіна І.В., учитель світової
Академічний ліцей при
літератури Академіний ліцей при ХДУ ХДУ

Бондаренко Т.А., методист вищої
категорії,
учитель історії і правознавства
Проценко А.В., учитель української
мови і літератури, спеціаліст вищої
категорії
Якубенко В. Ю., учительфранцузької
мови вищої категорії ЗОШ № 2
Великоолександрівського району

СЗОШ № 24
Херсонської міської
ради
Киселівська ЗОШ I-III
ступенів Білозерської
селищної ради
м. Херсон,
Голопристанський,
Великоолександрівский, Чаплинський
райони

Брошура

Мусієнко В.С.

Брошура

Левандовська О.

Брошура,
електронний
носій
Брошура,
електронний
носій
Методичні
рекомендації

Асламова Т.А.
Марецька Л.П.
Несін Ю. М

27.

УПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
№
з/п
1.

2.
3.

Тема досвіду

Автор досвіду

Місто/район

Науково-методичний відділ розвитку дитини
Роль керівника школи-інтернату Рябуха М.І., к.п.н., директор
Скадовський,
в розробці шляхів розвитку і
Херсонського ліцею Хесонської
Каховський райони
саморозвитку учнів
обласної ради
Робота логопедичного пункту на Клименко А.І., учитель-логопед вищої м. Херсон
базі ДНЗ
категорії
Психологічне забезпечення і
Васильєва Н.В.
Генічеський район
соціально-педагогічний
методист РМК Цюрупинського відділу Чаплинський район
супровід
освіти, психолог вищої категорії
Скадовський
інклюзивної освіти в
м. Херсон

Форма
впровадження

Відповідальні

Курси,
семінари

Дмитренко М.С.

Курси,
семінари
Курси,
семінари

Юдіна О.В.
Ворона О.І.
Мартиненко А.Л.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

загальноосвітніх навчальних
закладах
Науково-методичний відділ природничо-математичних та технологічних дисциплін
Системне використання
Горбенко І.Ф., учитель-методист,
м.Каховка
Курси,
інтерактивної дошки на уроках
спеціаліст вищої категорії, учитель
м.Н.Каховка
семінари
математики
математики Голопристанської гімназії м. Скадовськ
Формування творчої особистості Придіус І.І, старший учитель,
Білозерський
Курси,
учня засобами математики
спеціаліст вищої категорії, учитель
Бериславський
семінари
математики Білозерської ЗОШ І-ІІІ ст.
Цюрупинський
№2
Використання
Чорна О.М., викладач інформатики
Голопристанський
Курси,
телекомунікаційних проектів у
Херсонського професійного
Генічеський
семінари,
навчально-виховному процесі
суднобудівного ліцею
майстер-класи
Використання елементів
Мандриця О.А., спеціаліст вищої
Цюрупинський
Курси, семінари,
астрономії при вивченні фізики категорії учитель фізики
Скадовський
майстер-класи
Профілізація і політехнічне
Луценко Т.Л., спеціаліст вищої
Чорнобаївська ЗОШ
Курси,
виховання учнів сільської
категорії, учитель методист
Білозерської районної
семінари,
школи
ради Білозерський район майстер-класи
Створення віртуального
Колодій Л.В., спеціаліст І категорії,
Скадовський
Курси,
навчального кабінету хімії
учитель хімії Новозбурївської ЗОШ
Голопристанський
міжрайонні
Голопристанського району
Цюрупинський
семінари
Каланчацький
Інформаційні технології
Пирогов І.А., спеціаліст вищої
Новотроїцький,
Курси,
навчання на уроках географії
категорії, учитель географії Генічеської Іванівський,
семінари,
гімназії
Чаплинський
майстер-класи
Науково-методичний відділ виховної роботи
Сучасна виховна система
Адзима Т.А., заст.директора ЗНЗ № 3
м. Скадовськ
Курси,
м. Скадовська
семінари
Шкільна бібліотека як центр
Фурсенко О.В., завідувач бібліотеки
Новоолександрівська
Курси, семінари
формування творчої особистості
ЗОШ Каланчацького
району
Формування в учнів позитивної Серікова С.О., учитель фізичної
Каланчацька ЗОШ № 2
Курси,
мотивації до ведення здорового культури
семінари,
способу життя
майстер-класи
Формування пізнавальної
Кононенко В.М., учитель-методист,
Цюрупинський
Курси,
активності учнів на уроках
спеціаліст вищої категорії, учитель
Каланчацький райони
семінари

Пономаренко
Ю.І.
Ізотова Г.М.

Назаренко В.С.
Шолохова Н.С.
Мазаєва К.В.
Юзбашева Г.С.

Філончук З.В.

Гусь Т.Й.
Паламарчук С.А.
Моїсеєв С.О.
Казачкова Л.М.

художньої культури в ЗНЗ

15.

16.

художньої культури
СЗОШ № 31
Херсонської міської ради
Науково-методичний відділ управліннязагальноосвітніми навчальними закладами
Упровадження ІКТ в
Сидоренко І.Л., директор
м.Херсон
Курси
Кузьміч Т.О.
управлінській діяльності
Цюрупинської СЗОШ №2 з
директорів та
поглибленим вивченням іноземних мов
заступників
директорів з
НВР
Інноваційна культура школи
Дубас І.П., директорЗОШ № 3 м. Нова
м. Херсон
Курси, семінари Сургаєва В.В.
Каховка

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

Науково-методичний відділ дошкільного виховання та початкового навчання
Формування основ екологічних Кучів С.В., учитель-методист, спеціаліст м.Н.Каховка
Курси,
знань учнів початкової школи
вищої категорії, учитель початкових
семінари
класів Дудчанського загальноосвітнього
об’єднання «Дитячий садок-школа І-ІІІ
ст.-позашкільний заклад» Нововоронцовського району
Палієнко Л.Ф., старший учитель, спеціаліст вищої категорії, учитель початкових класів Дудчанського загальноосвітнього об’єднання «Дитячий садокшкола І-ІІІ ст.-позашкільний заклад»
Нововоронцовського району
Функціонально-діяльнісний
Архипова І.А., заслужений учитель
м.Скадовськ
Курси,
підхід до вивчення мови та
України, учитель-методист, спеціаліст
семінари
розвитку мовлення в учнів
вищої категорі, учитель початкових
початкових класів
класів Херсонскої багатопрофільної
гімназії ім. Б. Лавреньова Херсонської
міської ради
Цілісний підхід до всебічного
Козаченко-Чорнуха А. А., виховательГолопристанський
Курси,
розвитку дошкільника через
методист Великоолександрівського
район
семінари
українознавчі традиції.
дошкільного начального закладу № 1
Розвиток творчих здібностей
Іванова Л. В.,музичний керівник ДНЗ
Великоолександрівський Курси,
дошкільників засобами музичної № 6 Скадовської міської ради
район
семінари
діяльності в ДНЗ
Науково-методичний відділ гуманітарних дисциплін
Використання інформаційних тех- Шкільне методичне об’єднання
м.Херсон, Генічеськ
Курси,
нологій навчання російської мови вчителів російської мови і світової
семінари
і літератури у профільній школі літератури
Інтегрований підхід до розвитку Гасаненко Т.В., спеціаліст вищої
м. Херсон,
Курси,
творчої особистості учнів у проце- категорії, учитель історії і правознавм.Нова Каховка
семінари
сі вивчення основ правознавства ства
Горностаївський район
Лексико-граматичний довідник
Дутчак О. В., учитель англійської мови м. Херсон, Білозерський, Курси,
для вчителів англійської мови
першої категорії ЗОШ № 48 м. Херсона Генічеський р-ни
семінари
Органзація самостійної роботи
Бабич Н.А., спеціаліст вищої категорії, м. Херсон,
Курси,
на уроках української мови і
учитель української мови і літератури
Цюрупинський,
семінари

Стребна О.В.

Клюєва Т.М.

Киричук Т.В.
Мусієнко В.С.

Левандовська О
Асламова Т.А.
Несін Ю. М.,
Марецька Л.П.

літератури

Білозерський райони

