Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність
7.1. Організаційний і науково-методичний супровід управління інноваційною діяльністю
№
Зміст роботи
з/п
1. Розміщення на сайті Академії нормативно-правових
документів щодо здійснення інноваційної діяльності
2.

3.

Проведення науково-практичного семінару «Педагогічна
майстерність учителя як чинник сталого розвитку освіти в
Україні»
Проведення науково-практичного семінару «Інноваційна
діяльність у системі навчання, виховання й управління»

5.

Консультування керівників експериментальних
навчальних закладів щодо організації дослідноекспериментальної роботи
Науково-методичне консультування

6.

Стврення банку даних інновацій.

7.

Формування електронного каталогу дослідноекспериментальної роботи в навчальних закладах
Формування електронного каталогу ППД районних
(міських) методичних служб

4.

8.

9.

Формування інформаційної бази
«Калейдоскоп педагогічних ідей».

10. Складання

методичних

Термін
Протягом
року
Грудень

1718.04.2014 р.
1920.11.2014 р.
Протягом
року (за
запитами)
Протягом
року (за
запитами)
Протягом
року
Протягом
року
ІІІ-ІV квартал

Цільова аудиторія
Методисти РМК, керівники
експериментальних навчальних
закладів
Методисти-кореспонденти

Сургаєва В.В.

Керівники експериментальних
навчальних закладів

Жорова І.Я.
Сургаєва В.В.

Керівники експериментальних
навчальних закладів

Жорова І.Я.
Сургаєва В.В.

Керівники експериментальних
навчальних закладів, педагоги

Науково-педагогічні та
педагогічні працівники
академії
Сургаєва В.В.

Керівники навчальних закладів,
педагоги
Наукові керівники дослідноекспериментальної роботи
Керівники навчальних закладів,
педагоги

інтернет-ресурсів Протягом
року

Керівники навчальних закладів,
педагоги

«Організація ІІ квартал

Методисти РМК, керівники
експериментальних навчальних

рекомендацій

Відповідальний

Жорова І.Я.
Сургаєва В.В.

Сургаєва В.В.
Назаренко Л.М.
Кузьміч Т.О.
Завдувачі РМК
Раєвська І.М.,науковопедагогічні працівники
кафедри дошкільного
виховання та
початкового навчання
Жорова І.Я.
Сургаєва В.В.

закладів

експериментальної роботи в навчальних закладах»

7.2. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні
Обласна творча лабораторія з
упровадження інновацій
Науково-педагогічний проект
“Росток”
Створення школи культури
здоров’я
Упровадження програми
всебічного розвитку дитини
"Крок за кроком"
«Школа-родина»
Школа культури здоров’я
Педагогічні засади формування
навчально-виховного
середовища в
загальноосвітньому закладі
сільської місцевості
Дошкільна інклюзивна освіта

Місце проведення
ЗОШ № 50
Херсонської міської
ради
Новотроїцька ЗОШ
№1

Термін

Науковий керівник

Методичний
консультант
2005-2014 рр. Пушкарьова Т.О.,кандидат педагогічних Стребна О.В.
наук, доцент
Сургаєва В.В.
Жорова І.Я., кандидат педагогічних наук Такаченко В.Є.
2010-2015 рр. Слободенюк Л.І., кандидат психологічних Гусь Т.Й.
наук, доцент
Кривоногова Г.Г.

Скадовська гімназія

2005-2015 рр. Комінарець Т.В., кандидат філологічних
наук, доцент

Стребна О.В.
Соценко Г.О.

Цюрупинська СЗОШ
№2
ЗОШ № 3 м.Н.Каховка

2005-2015 рр. Голобородько Є.П., доктор педагогічних
наук, професор
2011-2016 рр. Слободенюк Л.І., кандидат психологічних
наук, доцент
2011-2016 рр. Жорова І.Я., кандидат педагогічних наук

Гусь Т.Й.
Сидоренко І.Л
Гусь Т.Й.
Дубас І.П.
Сургаєва В.В
Мельник Т.В..

Дудчанське
загальноосвітнє
об’єднання «дитячий
садок - школапозашкільний заклад»
КЗ « НВК «Теремок»
Херсонської обласної
ради

2012-2017 рр. Слободенюк Л.І., кандидат психологічних Юдіна О.В.
наук, доцент

7.3. Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної діяльності
№
з/п

Тема

1. Упровадження науковопедагогічного проекту

Місце проведення

Термін

Науковий консультант

7.3.1. Експериментальні навчальні закладивсеукраїнського рівня
ЗОШ № 50 Херсонської міської ради
2009Пушкарьова Т.О кандидат
2014 рр. педагогічих наук, професор

Методичний
консультант
Стребна О.В.
Сургаєва В.В.

“Росток”

(науковий керівник)
Жорова І.Я., кандидат
педагогічих наук

2. Науково-методичні основи
використання ІКТ у навчальновиховному процесі в
середовищі «1 учень – 1
комп’ютер» на базі шкільних
нетбуків»
3. Дидактико-методична система
розвитку дитячої творчості у
межах навчально-виховного
процесу дошкільного та
загальноосвітнього закладу
4. Науково-методичні засади
впровадження фінансової
грамотності в навчальновиховний процес навчальних
закладів

ЗОШ № 50, СЗОШ № 30 Херсонської
міської ради

20102014 рр.

Пушкарьова Т.О., кандидат
педагогічих наук, професор
(науковий керівник)
Жорова І.Я., кандидат
педагогічих наук

Назаренко В.С.
Клюєва Т.М.

ЗОШ № 46; Скадовська гімназія;
Цюрупинські СЗОШ № 4; ДНЗ № 3;
Великоолександрівські ЗОШ № 2; ДНЗ
№2

20122017 рр.

Митник О.Я., доктор
педагогічних наук,
4роцесс4р,
Воронюк І.В.. кандидат
психологічних наук, доцент
Смовженко Т.С., доктор
економічних наук

Киричук Т.В.

Обласний ліцей Херсонської міської
2012ради;
2019 рр.
Правдинська ЗОШ І-ІІІ ст.; Білозерського
району;
Каїрська ЗОШ І-ІІІ ст. Горностаївського
району

Філончук З.В.

7.3.2. Експериментальні навчальні заклади регіональногоо рівня
Науковий супровід Інституту педагогіки НАПН України лабораторії «Сільська школа»
1.

Організаційно-педагогічні
засади формування освітнього
округу в сільській місцевості

Дудчанське загальноосвітнє обєднання
«Дитячий садок-школа-позашкільний
заклад» Нововоронцовського району

20112016 рр.

2.

Реалізація компетентнісного
підходу в забезпеченні якісної
освіти

Херсонський ліцей Херсонської обласної
ради

20122017 рр.

Мелешко В.В., кандидат
педагогічних наук, доцент
(науковий керівник)
Жорова І.Я., кандидат
педагогічних наук
Бурда М.І., доктор
педагогічних наук;
Калініна Л.М., доктор
педагогічних наук (наукові
консультанти);
Кузьменко В.В., доктор
педагогічних наук, професор

Кузьміч Т.О.

Сургаєва В.В.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Науковий супровід Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
Голопристанський районний відділ
2011Назаренко Л.М., кандидат
освіти, ЗНЗ
2016 рр. педагогічних наук

Створення середовища
профільної підготовки та
професійної орієнтації в
навчальних закладах на основі
компетентнісного підходу
Формування компетентної
особистості учнів в умовах
профільного навчання

Нижньосірогозька ЗОШ

Єльникова Г.В., доктор
педагогічних наук, професор
(науковий керівник)
Юзбашева Г.С., кандидат
педагогічних наук, доцент
Науковий супровід Університету менеджменту освіти НАПН України
Практика використання
Комунальний вищий навчальний заклад
2008Самойленко О.М., кандидат
технологій дистанційного
«Херсонська академія неперервної
2014 рр. педагогічних наук , доцент
навчання у закладах
освіти» Херсонської обласної ради
(науковий керівник)
післядипломної освіти
Юзбашева Г.С., кандидат
педагогічних наук, доцент
Формування ключових компеЗОШ № 46
2012Базилюк В.Г., кандидат
тентностей учнів і педагогів як
2015 рр. педагогічних наук,
умова сталого розвитку
Жорова І.Я., кандидат
освітнього простору школи
пед.наук
Використання нових
Скадовська гімназія
2012Маслов В.І., доктор
інформаційних технологій у
2015 рр. педагогічних наук, професор
навчально-виховному процесі
Базилюк В.Г., кандидат
гімназії як умова формування
педагогічних нук,
світогляду учнів ІІ-ІІІ ступенів
Одайник С.Ф., кандидат
навчання
педагогічних наук
Розвиток учасників навчально- НВК«Чаплинська школа – гімназія»
2010Базилюк В.Г., кандидат
виховного процесу в умовах
2015 рр. пед.наук. професор
адаптивної школи
(науковий керівник)
Петров В.Ф., кандидат
пед.наук, доцент
Формування інформаційної
Хлібодарівської загальноосвітньої шко- 2013Рябова З.В., кандидат
взаємодії суб’єктів управління
ли І-ІІІ ступенів Чаплинської районної 2016 рр. педагогічних наук, доцент
якістю освіти обласної системи ради; Шевченківської загальноосвітньої
(науковий керівник)
ЗСО
школи І-ІІІ ступенів
Одайник С.Ф. кандидат
Чаплинської районної ради
педагогічних наук
20112016 рр.

Кузьміч Т.О.

Ізотова Г.М.

Назаренко В.С.

Сургаєва В.В.

Назаренко В.С.

Кузьміч Т.О.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Науковий супровід КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Формування життєвої стратегії ЗОШ № 36 Херсонської міської ради
2009Моїсеєв С.О., кандидат
особистості учнів засобами
2014 рр. педагогічних наук, доцент
технології соціального
проектування
Формування соціальноБілозерська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3
2009Моїсеєв С.О., кандидат
адаптивної особистості
2014 рр. педагогічних наук, доцент
засобами громадянського
виховання
Технологія створення
Генічеська санаторна загальноосвітня
2009Жорова І.Я., кандидат
здоров’язбережувальної
школа-інтернат
2014 рр. педагогічних наук
педагогічної системи школиінтернату
Формування психосоціальної
Станіславський ДНЗ Білозерського
2010Туркот Т.І., кандидат
компоненти здоров’я дітей
району
2015 рр. педагогічних наук, доцент
дошкільного віку
Управління розвитком шкільної Голопристанська
2009Голобородько Є.П., доктор
освіти в умовах ранньої
ЗОШ № 3
2014 рр. педагогічних наук, професор
профілізації учнів
Психолого-педагогічна
Каховська ЗОШ № 6
2009Слободенюк Л.І., кандидат
корекція відставання та
2014 рр. психологічних наук, доцент
неуспішності учнів
Створення інноваційного
Каланчацька ЗОШ № 2
2009Моїсеєв С.О., кандидат
навчального закладу «Школа
2014 рр. педагогічних наук, доцент
формування навичок здорового
способу життя»
Упровадження компетентісного Першопокровська ЗОШ
2009Назаренко Л.М., кандидат
підходу до виховання активної Ніжньосірогозького району
2014 рр. педагогічних наук, доцент
особистості
Школа духовності та гармонії
Сиваська ЗОШ № 2
2009Сагач Г.М., доктор
Новотроїцького району
2014 рр. педагогічних наук, професор

19. Реалізація принципу
наступності особистісно
орієнтованого навчання за
програмою всебічного розвитку
дитини «Крок за кроком»

ЗОШ № 1
м.Н.Каховка

20102015 рр.

Мартиненко С.В., доктор
педагогічних наук, професор
Петров В.Ф., кандидат
педагогічних наук, доцент

Гусь Т.Й.

Гусь Т.Й.

Сургаєва В.В.

Киричук Т.В.
Шолохова Н.С.
Ворона О.І.
Гусь Т.Й.

Гусь Т.Й.
Гусь Т.Й.
Стребна О.В.

20. Школа життєтворчості

Новотроїцька ЗОШ № 1

Слободенюк Л.І., кандидат
психологічних наук, доцент
Кузьменко В.В., доктор
педагогічних наук, професор

Гусь Т.Й.

Скадовська ЗОШ№ 3

20102015 рр.
20102015 рр.

21. Осособистісно орієнтована
система розвитку професійної
компетентності педагога як
засіб підвищення якості освіти
22. Моделювання навчальнокорекційного освітнього
простору дошкільного закладу
в системі інклюзивної освіти
23. Організаційно-педагогічні
умови профільного навчання
природничого напряму у
загальноосвітній школі
сільської місцевості
24. Упровадження громадськодержавного управління в межах
освітнього округу
25. Формування здоров’язбережувальних та
здоров’яформувальних
компетентностей у школярів
26. Формування відповідального
ставлення до власного здоров’я
в учнів загальноосвітньої
школи в умовах
компетентнісно орієнтованої
освіти
27. Інноваційна діяльність
освітньої мережі м.Н.Каховка
щодо впровадження
здоров’язбережувальних
технологій у сучасний
соціально-освітній простір

Херсонський комунальний заклад НВК
«Теремок»
Херсонської обласної ради

20102015 рр.

Слободенюк Л.І., кандидат
психологічних наук, доцент

Юдіна О.В.

Брилівська ЗОШ Цюрупинського району

20102015 рр.

Юзбашева Г.С., кандидат
педагогічних наук, доцент

Шолохова Н.С.

Новомаячківська ЗОШ Цюрупинського
району

20102015 рр.

Назаренко Л.М., кандидат
педагогічних наук, доцент

Кузьміч Т.О.

Скадовська ЗОШ Чаплинського району

20112016 рр.

Слободенюк Л.І., кандидат
психологічних наук, доцент

Гусь Т.Й.

Горностаївська ЗОШ № 1

20112016 рр.

Моїсеєв С.О., кандидат
педагогічних наук, доцент

Гусь Т.Й.

ММК м.Н.Каховка

20112016 рр.

Туркот Т.І., кандидат
педагогічних наук, доцент

Сургаєва В.В.

Рідкоус О.В.

28. Формування культури здоров’я
школярів на основі
впровадження
здоров’язбережувальних
технологій у загальноосвітніх
навчальних закладах
29. Управління освітньо-виховною
системою «Школа педагогічної
гармонії на основі
компетентнісно орієнтованого
підходу»
30. Упровадження
здоров’язбережувальних
технологій у навчальновиховний процес
загальноосвітнього закладу як
умова формування культури
здоров’я учнів
31. Школа життєтворчості як
фактор формування
компетентного випускника
сучасної школи
32. Управління особистіснопрофесійним зростанням
учителя в процесі
впровадження інноваційних
педагогічних технологій в
умовах сільської гімназії
33. Формування здоров’язбережувальної компетентності
вчителя і учня початкової
школи
34. Формування соціальноактивної особистості учня в
системі шкільного
самоврядування

Голопристанська гімназія

20112016 рр.

Щербина Т.І., кандидат
біологічних наук, доцент

Мазаєва К.В.

Каїрська ЗОШ Горностаївського району

20112016 рр.

Примакова В.В.,
кандидат педагогічних
наук

Гусь Т.Й.

НВК Асканія-Нова Чаплинського району

20112016 рр.

Литвиненко О.І.,
кандидат біологічних
наук, доцент

Мазаєва К.В.

Маркеєвська ЗОШ Чаплинського району

20112016 рр.

Голобородько Є.П.,
доктор педагогічних
наук, професор

Кузьміч Т.О.

Іванівська гімназія

20112016 рр.

Жорова І.Я., кандидат
педагогічних наук

Рідкоус О.В.

ЗОШ І ступеня № 25 Херсонської міської
ради

20112016 рр.

Комінарець Т.В.,
кандидат філологічних
наук, доцент

Клюєва Т.М.

Гімназія № 3 Херсонської міської ради

20112016 рр.

Петров В.Ф., кандидат
педагогічних наук,
доцент

Навроцька М.М.

35. Психолого-педагогічні умови
інклюзивної освіти дітей з
особливими освітніми
потребами в
загальноосвітньому просторі
36. Соціально-педагогічні засади
розбудови моделі навчального
закладу: «Школа –
соціокультурний центр
громади»
37. Соціальна адаптація дітейсиріт, позбавлених
батьківського піклування в
закладі освіти нового типу
38. Самоосвіта як чинник сталого
професійного розвитку
педагога
39. Художньо-естетична студія як
середовище розвитку творчих
здібностей дошкільників
40. Створення інформаційнометодичного середовища як
умови професійного зростання
педагогів
41. Формування єдиного
корекційного простору для
дітей з особливими освітніми
потребами

ЗОШ № 4 Херсонської міської ради

20122017 рр.

Стребна О.В., кандидат
педагогічних наук

Юдіна О.В.

Тарасівська ЗОШ Цюрупинського
району

2012 –
2017 рр.

Назаренко Л.М., кандидат
педагогічних наук, доцент

Єлігулашвілі
М.С.

КЗ «НВК ім. Т.Г. Шевченка»
Херсонської обласної ради

20122017 рр.

Моїсеєв С.О., кандидат
педагогічних наук, доцент

Дмитренко М.
С.

ЗОШ № 1 Херсонської міської ради

20132018 рр.

Жорова І.Я.. кандидат
педагогічних наук

Херсонського державного будинку
художньої творчості

20132018 рр.

Жорова І.Я.. кандидат
педагогічних наук

Комунальної установи «Чаплинський
районний методичний кабінет»
Чаплинської районної ради

20132018 рр.

Назаренко Л.М. , кандидат
педагогічних наук, доцент

Калінінська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів № 1
Херсонської обласної ради

20132018 рр.

Воскова І.В., кандидат
педагогічних наук

Сургаєва В.В.

Юдіна О.В.

42. Інноваційні підходи до
управління навчальним
закладом як умова
успішної соціалізації
дітей та учнівської
молоді

43. Управління процесом
формування духовного
здоров’я учасників
навчально-виховного
процесу засобами
медіаосвіти

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №
14 Херсонської міської ради,
Орлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Високопільської районної ради, Станіславської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білозерської
районної ради ім. К.Й. Голобородька,
Киселівського ясла-садка Киселівської сільської ради
Білозерського району,
Киселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Білозерської районної ради, Лазурненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ школа Скадовської
районної ради, Новомиколаївськоїзагальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Скадовської районної ради,
Новопавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Каланчакської районної ради,
Новокиївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Каланчакської районної ради,
Ювілейнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Цюрупинської районної ради,
Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №
2 з поглибленим вивченням іноземних мов
Цюрупинської районної ради,
Великокопанівського дошкільного навчального
закладу Великокопанівської сільської ради
Цюрупинського району,
Чаплинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
Чаплинської районної ради, Брилівського
дошкільноого навчальноого закладу Брилівської
селищної ради Цюрупинського району
Новокаховської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 3 Новокаховської міської ради

20132018 рр.

Назаренко Л.М. ,
кандидат
педагогічних наук,
доцент

20132018 рр.

Жорова І.Я..
кандидат
педагогічних наук

Мартиненко А.Л.

7.3.3.Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність
№

1. Упровадження

Назва проекту

Заходи
Посібник, семінари, тренінги

Термін
Керівник проекту
2012-2014 рр. Волошенюк О.,
Академія української преси

медіаосвіти в
навчальний процес
2. Створення єдиного
освітнього
інформаційного
простору
3. Національний проект
«Відкритий світ»

Підготовка педагогічних кадрів до
2012-2015 рр.
використання інформаційнокомунікаційних технологій у професійній
діяльності. Семінари, вебінари
Реалізаці науково-педагогічного проекту «1 2011-2015 рр.
учень – 1 комп’ютер», семінари, тренінги

4. «Зелений пакет»

Тренінги для педагогічних працівників
загальноосвітніх навчальних закладів

5. «Посилення

Підготовка шкільних тренерів з методики 2013-2014 рр.
викладання курсу «Захисти себе від ВІЛ» у
загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ
ступеня, професійно – технічних
навчальних закладах та вищих навчальних
закладах I та II рівня акредитації
Підготовка тренерів - вчителів з методики
викладання основ здоров’я 1-9 класах
загальноосвітніх навчальних закладів на
основі життєвих навичок з урахуванням
тематики проектів.
Моніторинг навчальних закладів щодо
якості превентивної освіти та забезпечення
викладання предмету «Основи здоров’я» і
курсу «Захисти себе від ВІЛ»
педагогічними працівниками, які мають
документ про проходження підготовки за
методикою розвитку життєвих навичок

спроможності
педагогів у
забезпеченні дієвої
профілактики
ВІЛ/СНІДу, протидії
стигмі і дискримінації»

2014 р.

Морохов О.О., голова
правління Благодійної
організації «Інвестиційний
фонд «Інтершкола»
Пушкарьова Т.О., кандидат
пед.наук, заст.директора
Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти
МОНмолодьспорту України
Пометун О.І., доктор
пед.наук
Інститут педагогіки НАПН
України
Єресько О.В., директор
департаменту загальної
середньої і дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки
України

Координатори
Єлігулашвілі М.С.
Одайник С.Ф.

Одайник С.Ф.
Назаренко В.С.

Філончук З.В.

Мазаєва К.В.

6. «Зміцнення потенціалу

Всеукраїнської спілки
вчителів і тренерів для
поліпшення доступу до
якісних послуг з
профілактики
ВІЛ/СНІДу»

Обласний семінар з питань виконання
завдань проектних заходів

травень
2014 р.

Управління освіти і науки
ХОДА, міжсекторальна
робоча група з питань
планування, впровадження,
моніторингу та оцінки
проектних заходів,
Регіональний координатор

Мазаєва К.В.

