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Науково-методична діяльність 
 

5.2. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи 

методиста. Школи методистів-кореспонтентів, школи молодого керівника, творчі 

майстерні, лабораторії. 

 
5.2.1. Школа фахової майстерності 

№ 

з/п 

Тема Термін Кіл-ть 

днів 

Учасники Місце проведе- 

ння 

Відповідальний 

СЕМІНАРИ 

     1. Організація інклюзивного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах 

ЗНЗ 

15-19.06 5 Педагогічні 

працівники 

інклюзивних класів 

Академія Юдіна О.В. 

     2. Використання мультимедійних технологій 
навчання на уроках російської мови і 

літератури 

29-30.01 2 Учителі російської 
мови і світової 

літератури 

НВК № 56 
м. Херсон 

Левандовська О.І. 

     3. Проектна діяльність вчителя й учня як засіб 
формування екологічної свідомості 

15.01 1 Учителя екології, 
біології, методисти 

РМК 

Академія Мазаєва К.В. 

 

МАЙСТЕР-КЛАСИ 

№ 

з/п 

Зміст  роботи Термін Відомості про майстра Категорія 

слухачів 

Науково-методичний відділ розвитку дитини 

       1. Використання методів медіації у вирішенні 
конфліктів в учнівському середовищі. 

Супервізія працівників психологічної 

служби, попередження психоемоційного 

вигорання, подолання посттравматичного 

синдрому, формування стресостійкості 

Лютий, 

 
серпень 

Гуренок Г.М., психолог вищої категорії 
методичногокабінету при управлінні освіти м. 

Херсона 

Практичні 
психологи 

       2. Соціально-педагогічний супровід дітей 
соціально-незахищених і вразливих 

категорій 

Січень, 
вересень 

Ігнатченко А.І., соціальний педагог вищої 
категорії Херсонської спеціальної школи № 2 

Херсонської міської ради 

Соціальні 
педагоги 

       3. Використання прийомів мнемотехніки в 
корекційній роботі з дітьми з ЗНМ 

Березень, 
вересень 

Бурлакова О.В., учитель-логопед вищої 
категорії ДНЗ № 1 м. Херсона 

Учителі-логопеди, 
учителі- 

дефектологи 
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Науково-методичний відділ природничо-математичних та технологічних дисциплін 

       4. Розвиток критичного мислення на уроках 
математики засобами інноваційних 

технологій 

Лютий, 
квітень, 

травень 

Якименко В.В., спеціаліст вищої категорії, 
учитель математики Херсонської гімназїя № 3 

Херсонської міської ради 

Учителі 
математики 

       5. Формування життєвих компетентностей 
учнів  у процесі вивчення математики 

Вересень, 
жовтень, 

грудень 

Царенко М.Ф., спеціаліст вищої категорії, 
учитель математики Верхньоторгаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Нижньосірогозької районної ради Херсонської 

області 

Учителі 
математики 

       6. Використання елементів астрономії при 
вивченні фізики 

Червень Мандриця О.А., спеціаліст вищої категорії, 
учитель фізики Каховської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з 

поглибленим вивченням іноземних мов 

Каховської міської ради Херсонської області 

Учителі фізики, 
астрономії, 

керівники МО 

       7. Техніко-технологічне наповнення 
мотиваційного компоненту навчального 

процесу з фізики 

Березень Базиляк В.М., спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист, учитель фізики 

Гаврилівської загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ступенів Гаврилівської сільської ради 

Нововоронцовського району Херсонської 

області 

Учителі фізики, 
інформатики, 

обслуговуючої 

праці 

       8. Розвиток особистості засобами ІКТ на 
уроках хімії в 10-11 класах 

Вересень Гайдучик Н.А.,  спеціаліст вищої категорії, 
учитель- методист, учитель хімії Гімназії 
Новокаховської міської ради Херсонської 
області 

Учителі хімії 

 

       9. Дидактичне забезпечення реалізації 
проектного навчання в основній школі 

Квітень, 
вересень 

Стрижова Т.В., спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист, учитель обслуговуючої 

праці загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 10 Новокаховської міської ради 

Херсонської області 

Учителі 

обслуговуючої 

праці 

     10. Використання інноваційних педагогічних 
технологій у сучасній трудовій підготовці 

учнівської молоді 

Квітень, 
вересень 

Муравська Т.І., спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист, учитель обслуговуючої 

праці Широкобалківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Білозерської районної 

ради  області 

Учителі 

обслуговуючої 

праці 
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     11. Проектування і виготовлення виробів із 
деревини в техніці «Інтарсія» 

Жовтень Грабовський Г.В., спеціаліст вищої категорії, 
старший учитель, учитель трудового навчання 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 30 з 

поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу та 

англійської мови Херсонської міської ради 

Учителі технічної 
праці 

     12. Технологія ажурного випилювання 
в сучасній проектно-технологічній 

діяльності школярів 

Жовтень Єфімов А.Я., спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист, учитель трудового 

навчання  Виноградівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені героя Радянського 

Союзу О.М.Соценка 

Учителі технічної 
праці 

     13. Застосування проблемно-символічного 
конструктора на уроках географії 

Січень, 
червень 

Кудлай Н.М., спеціаліст вищої категорії, 
старший учитель, учитель географії 

Правдинської загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ступенів Білозерської районної ради 

Херсонської області 

Учителі географії 

     14. Інформаційні технології навчання на уроках 
географії 

Червень, 
листопад 

Пирогов І.А., спеціаліст вищої категорії, 
учитель географії навчально-виховного 

комплексу «Гімназія - спеціалізована школа І 

ступеня з поглибленим вивченням іноземних 

мов» Генічеської районної ради Херсонської 

області 

Учителі географії 

     15. Організація пошуково-творчої діяльності 
учнів на уроках географії 

Червень, 
жовтень 

Єленич Н.П., спеціаліст вищої категорії, 
учитель географії Скадовського навчально- 

виховного комплексу «Академічна гімназія» 

Учителі географії 



4  

 

   Скадовської міської ради Херсонської області  

     16. Хмарні  технології  в  навчально-виховному 
процесі 

Лютий, 
квітень 

Барабаш О.О., спеціаліст першої категорії, 
учитель інформатики, заступник директора з 

експериментальної роботи Хлібодарівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чаплинського району Херсонської області 

Назаренко В.С. 

Науково-методичний відділ виховної роботи 

     17. Застосування інноваційних виховних 
технологій з учнями в позаурочний час у 

школах і позашкільних закладах 

Лютий, 
березень, 

жовтень, 

листопад 

Фокіна І.О., заст. директора з виховної роботи 
Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 52 з поглибленим вивченням 

української мови Херсонської міської ради, 

переможець Всеукраїнського конкурсу 

заступників директорів з ВР; 

Шумєєва В.О., класний керівник Хекрсонської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №46, 

переможець Всеукраїнського конкурсу 

«Класний керівник року»; 
Свинаренко І.П., директор Центру позашкільної 

роботи м. Херсона, переможець 

Всеукраїнського конкурсу «Джерела творчості» 

Заступники 
директорів з 

ВР, класні 

керівники, 

педагогічні 

працівники 

позашкільних 

закладів 

     18. Шкільна бібліотека – інформаційний і 
культурно-просвітницький центр 

навчального закладу 

На курсах 
підвищення 

кваліфікації 

Єжова Т.М., завідувач бібліотеки Херсонського 
академічного ліцею імені О.В. Мішукова при 

Херсонському державному університеті 

Шкільні 
бібліотекарі 

     19. Проведення сюжетних уроків  фізичної 
культури в загальноосвітніх навчальних 

закладах 

На курсах 
підвищення 

кваліфікації 

Черноусов С.В., спеціаліст вищої категорії, 
учитель фізичної культури Чорнобаївського 

навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад- 

дошкільний навчальний заклад» Білозерської 

районної ради Херсонської області,  призер  ІІІ 

туру Всеукраїнського конкурсу на кращий 

інноваційний урок фізичної культури та урок 

фізичної культури з елементами футболу 

Учителі 
фізичної 

культури 

     20. Використання мультимедійних технологій 
на уроках захисту Вітчизни 

На курсах 
підвищення 

кваліфікації 

Бондаренко О.В., спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист,  учитель захисту Вітчизни 

Херсонського фізико-технічнічного ліцею 

Херсонської міської ради при Херсонському 

національному технічному університеті та 

Дніпропетровському національному 

Учителі 
захисту 

Вітчизни 
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   університеті  

     21. Опанування учнями художньо- 
практичними вміннями і навичками на 

уроках художньої культури 

Червень Красовська О. М., спеціаліст вищої категорії, 
учитель художньої культури навчально- 

виховного комплексу «Чаплинська школа- 

гімназія» 

Учителі 
художньої 

культури 

     22. Формування здатності до рефлексії в 
професійній діяльності вчителя музичного 

мистецтва 

Лютий, 
червень, 

жовтень 

Завгородня І. В., спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист, методист дисциплін 

художньо-естетичного циклу методичного 

кабінету при управлінні освіти Херсонської 

міської ради 

Учителі 
музичного, 

образотвор 

чого мистецтва 

Науково-методичний відділ управління загальноосвітніми навчальними закладами 

     23. Інноваційні підходи до управлінської 
діяльності 

Протягом 
року 

Випускники ресурсного центру освітнього 
менеджменту 

Директори 
ЗНЗ, 

заступники 

директорів із 

НВР 

     24. Організаційно-педагогічні засади 
формування освітнього округу в сільській 

місцевості 

Квітень Мельник Т. В., директор Дудчанського 
загальноосвітнього об’єднання «дитячий садок 

- школа І-ІІІ ступенів - позашкільний заклад» 

Нововоронцовського району Херсонської 

області 

Керівники 
експеримен- 

тальних ЗНЗ 

Науково-методичний відділ дошкільного виховання та початкового навчання 

     25. Конструктор уроку. Плануємо інтерактивний 
урок 

Лютий, 
червень 

Олейніченко В.В., спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист,  учитель початкових класів 

Херсонської гімназії №1 Херсонської міської 

ради 

Учителі 
початкових класів 

     26. Особистісно зорієнтована модель навчання 
і виховання в початковій школі 

Березень, 
листопад 

Соценко Г.О., спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист, заслужений учитель 

України, тренер програми «Крок за кроком», 

директор Скадовського навчально-виховного 

комплексу «Академічна гімназія» Скадовської 

міської ради Херсонської області 

Учителі 
початкових класів 

     27. Сучасний урок. Методика проведення 
сучасного уроку 

Вересень, 
травень 

Соценко Г.О., спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист, заслужений учитель 

України, тренер програми «Крок за кроком», 

директор Скадовського навчально-виховного 

комплексу «Академічна гімназія» Скадовської 

міської ради Херсонської області 

Учителі 
початкових класів 
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     28. Економіка в початковій школі Травень, 
квітень, 

жовтень 

Болдіна О.В., спеціаліст вищої категорії 
Херсонського навчально-виховного 

комплексу «Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія» № 56 Херсонської міської ради 

Учителі 
початкових класів 

     29. Використання ІКТ у початковій школі Серпень, 
грудень 

Пуленець Т.В., спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист, учитель початкових класів 

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 50 Херсонської міської ради 

Учителі 
початкових класів 

     30. Організація занять з конструювання в 
дошкільному навчальному закладі 

Травень, 
жовтень 

Мусієнко В.С., методист науково-методичної 
лабораторії дошкільного виховання, викладач 

кафедри теорії і методики дошкільного 

виховання та початкового навчання 

Комунального вищого навчального закладу 

«Херсонська академія неперервної освіти» 

Херсонської обласної ради 

Вихователі ДНЗ 

     31. Використання інтерактивних форм роботи 
з дітьми в навчально-виховному процесі 

дошкільних навчальних закладів 

Квітень, 
вересень 

Бихалова О.В. вихователь-методист 
Дошкільного навчального закладу № 11 

комбінованого типу з логопедичними групами 

Херсонської міської ради 

Вихователі- 
методисти, 

вихователі  ДНЗ 

Науково-методичний відділ гуманітарних дисциплін 

     32. Компаративний аналіз художніх творів на 
уроках світової літератури 

Квітень, 
жовтень 

Ганіч Н.І., спеціаліст вищої категорії, учитель- 
методист, учитель світової літератури 
Славненської ЗОШ Горностаївського району 

Учителі світової 
літератури 

     33. Основні принципи аналізу художнього 
тексту 

Лютий, 
листопад 

Підгайна М.Е., спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист, учитель російської мови і 

літератури Херсонської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів №24 з поглибленим вивченням 

математики, фізики та англійської мови 

Херсонської міської ради 

Учителі світової 
літератури 

     34. Формування комунікативних умінь і 
навичок на уроках російської мови 

Лютий, 
листопад 

Бондаренко Т.А.,спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист, учитель російської мови і 
літератури Херсонської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів №24 з поглибленим вивченням 
математики, фізики та англійської мови 
Херсонської міської ради 

Учителі 
російської мови 

     35. Використання ІКТ у роботі з обдарованими 
дітьми 

Лютий, 
травень, 

жовтень, 

Бондаренко Т.А.,  спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист, учитель історії Херсонської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №24 з 

Учителі історії, 
правознавства, 

громадянської 
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  листопад поглибленим вивченням математики, фізики 
та англійської мови Херсонської міської ради 

освіти, етики 

     36. Підвищення читацького інтересу учнів 
засобами веб-технологій 

Жовтень, 
березень 

Чух Г.П., спеціаліст вищої категорії, учитель 
української мови і літератури Херсонської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з 

поглибленим вивченням французької мови 

Херсонської міської ради 

Учителі 
української мови і 

літератури 

     37. Методика проведення інтегративного уроку 
«Урок в уроці» 

Листопад, 
травень 

Заводянна О.І., спеціаліст вищої категорії, 
учитель української мови і літератури 

Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 

імені Б.Лавреньова Херсонської міської ради, 

лауреат ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року-2012» 

Учителі 
української мови і 

літератури 

     38. Креативні підходи до викладання німецької 
мови в початковій школі 

Березень Деменська Н.М., спеціаліст першої категорії, 
учитель німецької мови зош 57 

Вострікова В.В. 

5.2.2. Школа молодого фахівця 

№ 

з/п 

Тема Термін Кіл-ть 

днів 

Учасники Місце 

проведення 

Відповідальний 

     1. Реалізація загальних завдань шкільної 
математичної освіти в процесі діяльності 

молодого вчителя 

18-19.11 2 Учителі  математики Академія Пономаренко Ю.І., 
Ізотова Г.М. 

     2. Теоретичні аспекти використання 
електронних підручників на уроках фізики 

17-18.11 2 Методисти 
РМК(ММК), 

керівники МО, 

учителі фізики 

Академія Шолохова Н.С. 

     3. Професійно-фахова адаптація молодих 
учителів до сучасних змісту і методики 

технологічної освіти молоді 

26-28.09 3 Учителі трудового 
навчання зі стажем 

до 3-х років 

Академія Вишневський В.П., 
Гаврилюк Г.М. 

     4. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 
класів загальноосвітніх навчальних закладів 

02-06.02, 
29.09-03.10 

5 
5 

Молоді класні 
керівники 

Академія Гусь Т.Й. 

     5. Діяльність районної психологічної служби з 
питань методичного забезпечення 
працівників психологічної служби 

Червень 3 Новопризначені 
керівники 
психологічних служб 

Академія Ворона О.І. 

   6. Науково-методичний супровід адаптації 
молодого фахівця 

Щоквар- 
тально 

2 Учителі української 
мови і літератури зі 
стажем до 3-х років 

Академія 
(вебінари) 

Марецька Л.П. 

   7. Інформаційно-комунікативні технології для 
шкільної бібліотеки 

19-23.10 5 Шкільні бібліотекарі Академія, 
ХОБД 

Неннова О.В., 
Попова Н.Ф. 
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5.2.3. Обласні школи методиста 

№ 

з/п 

Тема Термін Кіл- 

ть 

днів 

Учасники Місце 

проведення 

Відповідальний 

   1. Організаційно-педагогічні засади створення 
моделі соціалізуючого простору 

18.11 1 Методисти 
Новокаховського, 

Білозерського, 

Цюрупинського РМК 

Академія Кузьміч Т.О. 

   2. Практичні аспекти роботи фахового 
вдосконалення вчителів іноземних мов у 2015 

році 

Серпень 2 Методисти іноземних 
мов Р(М)МК, 

керівники 

методоб’єднань 

Академія Гора Т. В. 

   3. Вебнарада щодо особливостей організації 
діяльності методичних служб області в 2015- 

2016 н.р. 

Серпень 1 Завідувачі Р(М)МК, 
директори ЗНЗ 

Академія Назаренко Л.М., 
Кузьміч Т.О. 

   4. Шляхи вдосконалення сучасної системи 
дошкільної освіти й умови забезпечення її якості 

14-15.10 2 Методисти Р(М)МК 
з дошкільної освіти 

Білозерський район Киричук Т.В., 
Мусієнко В.С. 

   5. Організація методичного супроводу 
фізкультурно-оздоровчої і культурно-масової 

роботи в ЗНЗ 

23-24.09 2 Керівники районних 
методичних об’єднань, 

учителі фізичної 

культури 

Бехтерська ЗОШ 
Голопристанського 

району 

Моїсеєв С.О. 

   6. Науково-практичний семінар «Педагогічна 
майстерність учителя як чинник сталого 

розвитку освіти в Україні» 

Січень 4 Методисти- 
кореспонденти 

Академія Жорова І.Я., 
Сургаєва В.В. 

   7. Веб-нарада щодо організації системи виховної 
роботи у загальноосвітніх і позашкільних 

заклалдах 

Серпень 1 Методисти з виховної 
роботи 

Академія Гусь Т.Й., 
Моїсеєв С.О. 
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№ 

з/п 

Тема досвіду Автор досвіду Термін К-ть 

днів 

Учасники Місце 

проведення 

Відповідальний 

  1. Використання 
елементів медіа 

освіти у навчанні 

російської мови і 

літератури 

Желєзнікова Т.А., учитель- 
методист,  учитель російської мови 

і літератури  Херсонського 

навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад- 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-гімназія» №56 

Херсонської міської ради 

Січень, 
травень, 

вересень, 

грудень 

4 Учителі 
російської 

мови і 

літератури 

НВК 
№ 56 

м. Херсона 

Левандовська О.І. 

  2. Розв’язування 
нестандартних задач 

як один із засобів 

розвитку 

математичних 

здібностей учнів 

Абдуллаєва Н.П., спеціаліст вищої 
категорії, учитель – методист, 

учитель математики  Херсонської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№24 з поглибленим вивченням 

математики, фізики та англійської 

мови Херсонської міської ради 

Січень, 
квітень, 

жовтень, 

грудень 

4 Учителі 
математики 

Академія Пономаренко Ю.І., 
Ізотова Г.М 

  3. Система роботи 
вчителя хімії з 

обдарованими учнями 

загальноосвітніх 

закладів 

Мустафаєва Н.Т., учитель хімії 
Генічеської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 3 

Генічеської районної ради 

Херсонської області 

26.03 1 Учителі 
хімії 

Академія Юзбашева Г.С. 

  4. Рефлексивне 
управління активним 

навчанням на уроках 

географії 

Резнік В. В., спеціаліст вищої 
категорії, учитель географії 

Херсонської гімназії № 1 

Херсонської міської ради 

Червень, 
листопад 

   1 Учителі 
географії 

Академія Філончук З.В. 

  5. Формування умінь і 
навичок самостійної 

роботи учнів 

засобами 

алгоритмізації 

навчальних дій 

Кравчук О.Ф., спеціаліст вищої 
категорії, учитель-методист, 

учитель початкових класів 

Херсонської гімназії №1 

Херсонської міської ради, лауреат 

ІІІ туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2010» 

Протягом 
року 

1 Учителі 
початкових 

класів 

Академія Клюєва Т.М., 
Стребна О.В. 

 

5.2.4. Школи перспективного педагогічного досвіду 
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  6. Автоматизація 
вживання лексичних 

одиниць в усному і 

писемному мовленні 

Мантула Т.В., учитель англійської 
мови  Херсонського академічного 

ліцею імені О.В.Мішукова 

Херсонської міської ради при 

Херсонському державному 

університеті 

Квітень 1 Учителі 
англійської 

мови 

Академія Гора Т.В. 

  7. Розвиток творчого 
потенціалу учнів 

засобами ІКТ на 

уроках французької 

мови 

Токарев В.А., спеціаліст вищої 
категорії, учитель французької мови 

спеціалізованої ЗОШ № 12 

Херсонської міської ради 

Листопад 1 Учителі 
французької 

мови 

Академія Несін Ю. М. 

  8. Організаційно- 
педагогічні засади 

формування 

освітнього округу в 

сільській місцевості 

Мельник Т. В., директор 
Дудчанського загальноосвітнього 

обєднання «дитячий садок - школа 

І-ІІІ ступенів - позашкільний 

заклад» Нововоронцовського 

району Херсонської області 

23.04 1 Керівники 
експеримен- 

тальних шкіл, 

завідувачі 

Р(М)МК 

Академія Жорова І.Я., 
Сургаєва В.В. 

  9. Державна атестація 
навчальних закладів: 

сучасний аспект 

Войтович Л.В., заступник 
директора з навчально-виховної 

роботи Херсонської гімназії №1 

Херсонської міської ради 

Січень, 
квітень 

1 Слухачі 
курсів 

директорів і 

заступників 

директорів з 

навчально- 

виховної 

роботи 

Академія Кузьміч Т.О. 

10. Грантова підтримка 
навчального закладу 

Осьмінін П.Ю., директор 
Херсонського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І 

ступеня - спеціалізована школа ІІ 

ступеня – колегіум» №51 

ім. Г.О. Потьомкіна Херсонської 

міської ради, переможець ІІ туру 

Лютий, 
жовтень 

1 Слухачі 
курсів 

директорів і 

заступників 

директорів із 

навчально- 

виховної 

Академія Кузьміч Т.О. 
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  Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року 2014» у номінації «Директор 

школи» 

  роботи   

11. Організація 
рефлексивної 

діяльності учнів на 

уроках фізичної 

культури 

Ошурко Ю.М., учитель фізичної 
культури Олексіївської ЗОШ 

Голопристанського району, 

переможець ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу на кращий інноваційний 

урок фізичної культури й урок 

фізичної культури з елементами 

футболу 

Вересень 1 Методисти, 
вчителі 

фізичної 

культури 

Академія, 
 

Бехтерська 

ЗОШ 

Голоприс- 

танського 

району 

Моїсеєв С.О. 

 
 

 
 
 

5.2.6. Обласні творчі групи 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Учасники Форма узагальнення Відповідальний 

Науково-методичний відділ управління загальноосвітніми навчальними закладми 

    1. Роль керівника-менеджера навчального 
закладу у створенні моделі соціалізуючого 

простору 

Керівники ЗНЗ Збірка практичних 
матеріалів 

Кузьміч Т.О., 
Лозович О.Д. 

    2. Дослідно-експериментальна робота області Керівники 
експериментальних ЗНЗ, 

наукові консультанти 

Методичні рекомендації Жорова І.Я., 
Сургаєва В.В. 

 

    3. «Учитель року -2016» Методисти академії Методичні рекомендації Жорова І.Я., 
Сургаєва В.В. 

Науково-методичний відділ розвитку дитини 

    4. Взаємодія працівників психологічної служби 
ДНЗ і ЗНЗ з метою здійснення ефективного 

ступеневого психологічного супроводу та 

соціально-педагогічного патронажу на рівні 

«район(місто) – навчальний заклад» 

Практичні психологи Методичні рекомендації Ворона О.І., 
Мартиненко А.Л. 

    5. ІКТ в логопедичній роботі з дітьми Учителі-логопеди Методичні рекомендації Юдіна О.В. 
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Науково-методичний відділ виховної роботи 

    6. Національно-патріотичне виховання учнів у 
ЗНЗ 

Заступники директорів з ВР, 
педагоги-організатори, 

класні керівники 

Методичні рекомендації Гусь Т.Й. 

    7. Сучасна шкільна бібліотека через призму 
педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського 

Шкільні бібліотекарі Методичні рекомендації Неннова О.В. 

    8. Планування роботи шкільного методичного 
об’єднання вчителів фізичної культури 

Учителі фізичної культури Методичні рекомендації Моїсеєв С.О. 

    9. Усі уроки музичного мистецтва. 6 клас. (З 
досвіду роботи вчителів музичного мистецтва 

Херсонської області) 

Учителі музичного 
мистецтва 

Методичні рекомендації Казачкова Л.М. 

Науково-методичний відділ дошкільного виховання та початкового навчання 

  10. Розробки конспектів уроків з навчального 
предмета «Природознавство» для 3 класу 

Учителі початкових класів Збірник практичних 
матеріалів 

Стребна О.В. 

  11. Розробки конспектів уроків з навчального 
предмета «Основи здоров’я» для 3 класу 

Учителі початкових класів Збірник практичних 
матеріалів 

Клюєва Т.М. 

  12. Формування почуття патріотизму в дітей 
дошкільного віку 

Педпрацівники ДНЗ, 
викладачі кафедри 

Методичні рекомендації Мусієнко В.С. 

  13. Гурткова робота в дошкільному навчальному 
закладі 

Педпрацівники ДНЗ, 
викладачі кафедри 

Методичні рекомендації Киричук Т.В. 
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Науково-методичний відділ гуманітарних дисциплін 

  14. Конструктор уроку української мови для 10 
класу філологічного профілю 

Учителі  української  мови  і 
літератури 

Методичний посібник Марецька Л.П. 

  15. Нові імена в шкільній програмі зі світової 
літератури (7 клас) 

Учителі світової літератури Методичні рекомендації Левандовська О.І. 

  16. Формування полікультурної компетентності 
учнів у процесі вивчення предметів освітньої 

галузі «Суспільствознавство» 

Учителі історії, 
громадянської освіти, етики, 

курсу «Людина і світ» 

Методичні рекомендації Асламова Т.А., 
Гончаренко Л.А. 

  17. Організація управління фінансовими 
ресурсами навчальних закладів 

Керівники дошкільних, 
загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних 

закладів 

Методичні рекомендації Гаврилюк Ю.С. 

  18. Проектна робота учнів на уроках французької 
мови 

Учителі французької мови Методичні рекомендації Несін Ю. М. 

  19. Робота над посібником «Використання 
інноваційних технологій на уроках німецької 

мови як другої іноземної» 

Вострікова В.В., 
Радецька І.В., 

Деменська Н.М. 

Методичний  посібник Вострікова В.В. 

  20. Інтеграція видів мовлення учнів на уроках 
англійської мови у початковій і основній 

школі 

Учителі англійської мови Методичні рекомендації Гора Т.В. 

Науково-методичний відділ природничо-математичних та технологічних дисциплін 

  21.  Професійний саморозвиток учителів 
математики в освітньому інтернет-просторі 

 Учителі математики Методичні рекомендації Ізотова Г.М. 

  22. Орігамі, як засіб активізації пізнавальної 
діяльності учнів під час вивчення 

геометричного матеріалу 

Учителі математики Методичні рекомендації Пономаренко Ю.І 

  23. Інтерактивні навчальні матеріали та методика 
їх використання в загальноосвітньому 

навчальному закладі 

Методисти РМК, керівники 
МО, учителі інформатики 

Інтерактивні 
методичні рекомендації 

Назаренко В.С. 

  24. Мисленнєві моделі у навчальному процесі 
фізики 

Учителі фізики Методичні рекомендації Шолохова Н.С. 

  25. Розробка збірок план-конспектів уроків із Учителі трудового навчання Збірка планів-конспектів Гаврилюк Г.М. 
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 технічних і обслуговуючих видів праці для 
учнів 7-х класів відповідно до нових 

навчальних програм та підручників 

 уроків для технічних 
видів праці (7 клас). 

Збірка план-конспектів 

уроків для 

обслуговуючих видів 

праці (7 клас) 

 

  26. Формування екологічних компетенцій учнів 
засобами сучасних інформаційних технологій 

Методисти РМК, керівники 
МО, учителі біології й 

екології 

Методичні рекомендації Мазаєва К.В., 
Литвиненко О.І. 

  27. Впровадження технології диференційованого 
навчання хімії в старшій школі 

Творча група учителів- 
практиків 

Брошура, Е-носій 
(навчально-методичного 

забезпечення уроку хімії) 

Юзбашева Г.С. 

  28. Дослідження як складова практичного 
компоненту шкільної географії 

Учителі географії й 
економіки 

Методичні рекомендації Філончук З.В. 

 
5.2.7. Авторські творчі майстерні 

 

№ 

з/

п 

Тематика творчих 

майстерень 

Куратор 

творчої 

майстерні 

Прізвище, ім’я, по батькові 

керівника творчої майстерні, 

посада і місце роботи, 

кваліфікаційна категорія, звання 

Основні завдання 

майстерні 

Результат 

   1. Розвиток креативних 
здібностей сучасного 

менеджера 

Назаренко Л.М. Назаренко Л.М., кандидат 
педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри менеджменту освіти КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної 

освіти» 

Розробити креативну модель 
управління інноваційними 

змінами. Сприяти 

підвищенню креативного 

мислення керівників ЗНЗ під 

час вироблення 

управлінського рішення 

Навчально- 
методичний 

посібник 

   2. Формування 
компетентностей 

обдарованої 

особистості засобами 

математики 

Пономаренко 
Ю.І. 

Абдуллаєва Наталія Петрівна, 
спеціаліст вищої категорії, учитель- 

методист, учитель математики 

Херсонської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ст. 

№ 24 з поглибленим вивченням 

математики, фізики та англійської 

мови Херсонської міської ради 

Орієнтувати вчителя на 
досягнення мета предметних 

результатів трьох рівнів: 

- рівень ключових 

компетентностей; 

-рівень між предметних 

компетентностей; 

- рівень предметних 

компетентностей 

Буклет. 
Портфоліо 

діагностики 

обдарованості 
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   3. Розвиток розумових 
здібностей школярів 

на основі діалогової 

форми спілкування 

Юзбашева Г.С. Литвиненко Ольга Вікторівна, 
спеціаліст вищої категорії, 

учитель-методист, учитель хімії 

Іванівської гімназії 

З’ясувати стан сформованості 
комунікативних навиків 

(діалогове спілкування) в 

учнів.Проаналізувати 

методичне забезпечення з 

даного питання 

Методичні 
рекомендації, 

статті в журналі 

«Таврійський 

вісник освіти» 

   4. Формування 
економічної 

культури учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

у процесі вивчення 

природничо- 

математичних 

дисциплін 

Філончук З. В. Філончук Зоя Володимирівна, 
кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

теорії і методики викладання 

природничо-математичних та 

технологічних дисциплін КВНЗ 

«Херсонська академія 

неперервної освіти» 

Розвивати мотивацію 
вчителів до підвищення 

власного рівня економічної 

культури. 

Сприяти формуванню 

сучасних економічних 

якостей учителів. 

Створювати методики 

формування економічної 

культури учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів у 

процесі вивчення 

природничо-математичних 

дисциплін 

Методичні 
рекомендації. 

Методика 

формування 

економічної 

культури учнів 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів у процесі 

вивчення 

природничо- 

математичних 

дисциплін 

   5. Створення 
освітнього простору 

для розкриття 

творчого потенціалу 

учнів і педагогів 

Кузьміч Т.О., 
Лозович О.Д. 

Носенко Анатолій 
Володимирович, директор 

Семенівського навчально- 

виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-позашкільний 

навчальний заклад» Каховської 

районної ради Херсонської 

області 

Поширювати актуальні 
педагогічні ідеї особистісно 

зорієнтованої моделі 

навчання. 

Використання широкого 

спектру стратегій навчання, 

інноваційних методичних 

ідей 

Створення фільму 
«Традиції й 

інновації 

Семенівського 

НВК» 

   6. Упровадження 
особистісно 

орієнтованої  моделі 

навчання 

за програмою 

всебічного розвитку 

дитини «Крок за 

Стребна О.В., 
Киричук Т.В. 

Соценко  Ганна Олександрівна, 
директор Скадовського 

навчально-виховний комплексу 

«Академічна гімназія» 

Скадовської міської ради 

Херсонської області, учитель- 

методист, заслужений учитель 

Поширювати актуальні 
педагогічні ідеї особистісно 

зорієнтованої моделі 

навчання «Крок за кроком». 

Розвивати в педагогів 

здібності до пошуку шляхів 

вирішення методичних 

Створення фільму 
«Упровадження 

програми 

всебічного 

розвитку дитини 

«Крок за кроком» 
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 кроком» 
у практику роботи 

дошкільних 

навчальних  закладів 

і  початкової  школи» 

 України, міжнародний тренер 
програми «Крок  за кроком» 

проблем і розв’язання 
педагогічних ситуацій. 

Здійснювати  інформаційно- 

методичний супровід 

роботи педагога за 

програмою «Крок за 

кроком» 

 

   7. Використання 
художньо- 

педагогічних 

технологій навчання 

на уроках 

мистецьких 

дисциплін 

Казачкова Л. М 
. 

Божченко Світлана Дмитрівна, 
спеціаліст вищої категорії, 

учитель – методист, учитель 

музичного мистецтва, 

художньої культури, 

Цюрупинської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №2 з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов Цюрупинської 

районної ради Херсонської 

області 

Розкрити сутність художньо- 

педагогічних технологій 

навчання. 

Класифікувати художньо- 

педагогічні технології 

навчання. 
Поширювати використання 

отриманого досвіду в 

самостійній творчій роботі 

вчителів 

Електронний 
посібник 

   8. Особистісно 
орієнтований урок 

української мови: 

проблеми та переваги 

Марецька Л.П. Марецька Л.П., старший 
викладач кафедри теорії і 

методики викладання 

гуманітарних дисциплін КВНЗ 

«Херсонська академія 

неперервної освіти» 

Популяризація ідей 
особистісно зорієнтованого і 

компетентнісного навчання. 

Окреслення кола проблем 

психологічної і фахової 

готовності вчителя до роботи 

в системі особистісно 

зорієнтованого і 

компетентнісного навчання 

та перспективних шляхів їх 

розв’язання. 

Ознайомлення з практичним 

досвідом формування 

професійної компетентності 

педагога, стимулювання його 

творчого, інтелектуального, 

духовного розвитку 

Методичні 
рекомендації, 

пам’ятка для 

вчителя 
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5.3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 
 

 
№ 

з/п 

Форма 

заходу 

Тема заходу Термін К-ть 

днів 

Учасники Місце 

проведення 

Відповідальний 

  1. Майстер- 
класи 

Застосування новітніх 
технологій з учнями в 

позаурочний час 

Лютий, жовтень 1 Заступники 
директорів з 

ВР 

Академія Гусь Т.Й. 

  2. Круглий стіл Національно-патріотичне 
виховання учнів 

Квітень 1 Заступники 
директорів з 

ВР, 

методисти з 

ВР 

м. Каховка Моїсеєв С.О., 
Гусь Т.Й. 

 3. Методичні 
консультації 

Стан реалізації обласної 
Стратегії розвитку 

методичної служби 

Протягом року  Завідувачі, 
методисти 

Р(М)МК 

Академія, 
виїзди в 

райони 

Назаренко Л.М. 

 4. Методичні 
консультації 

Хід реалізації Програм 
розвитку методичних 

кабінетів і планів роботи на 

2015-2016 н.р. 

Протягом року  Завідувачі 
Р(М)МК 

Академія, 
виїзди в 

райони 

Назаренко Л.М. 

 5. Мастер-клас Акмеологічний підхід в 
управлінні інноваційними 

змінами 

Квітень 1 Керівники 
експеримен- 

тальних 

закладів 

Академія Сургаєва В.В. 

 6. Конференції 
з обміну 

досвідом 

Реалізація науково- 
методичної проблеми області 

У рамках 
проведення курсів 

 Директори, 
заступники 

директорів з 

НВР 

Академія Кузьміч Т.О., 
Назаренко Л.М. 

 7. Науково- 
практичний 

семінар 

Керівники школи як суб’єкт 
управління стратегічним 

розвитком навчального 

закладу 

Вересень 5 Новоприз- 
начені 

керівники 

шкіл 

Академія Кузьміч Т.О., 
Назаренко Л.М. 

 8. Практичний 
семінар 

Інноваційні підходи до 
управління навчальним 

закладом 

Квітень, листопад 2 Керівники 
експеримен- 

тальних 

шкіл 

Академія Назаренко Л.М. 
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9. Регіональний 
фестиваль 

«Простір щасливого дитинства» Травень 1 Члени журі, 
керівники 

навчальних 

закладів, 

завідувачі РМК 

Академія Кузьміч Т.О., 
Моїсеєв С.О., 

Гусь Т.Й. 

10. Науково- 
практичний 

семінар 

Інноваційні підходи до викладання 
навчальних предметів у ВНЗ І-ІІ 

рівня акредитації і ПТНЗ 

Листопад 1 Керівники 
закладів 

Академія Слободенюк Л.І., 

Меренков В.Ю., 

Трубичина Н.В. 

11. Науково- 
практичний 

семінар 

Сучасні підходи до формування 
контингенту педагогічних 

працівників щодо підвищення 

кваліфікації 

24-25.09 2 Методисти, які 
відповідать за 

курсову 

перепідготовку 

Академія Слободенюк Л.І., 
Трубичина Н.В. 

12. Науково- Упровадження  Базового 04.03, 1 Керівники Академія Комінарець Т.В., 
методичний компоненту дошкільної освіти та 08.10 1 методичних (on-linе) Стребна О.В., 

семінар Державного стандарту початкової об'єднань Клюєва Т.М., 

загальної освіти в практику роботи учителів Киричук Т.В. 

навчальних закладів області» початкових 

класів, керівники 

ДНЗ та ЗНЗ 

13. Нарада Основні завдання діяльності 
психологічної служби системи 

освіти області на 2015-2016 н.р 

Серпень 1 Методисти РМК, 
які відповідають 

за психологічну 

службу 

Академія Ворона О.І., 
Мартиненко 

А.Л. 

14. Навчально- 
методичний 

семінар 

Діяльність районної психологічної 
служби з питань методичного 

забезпечення працівників 

психологічної служби 

Червень 3 Новопризначені 
керівники 

психологічних 

служб 

Академія Ворона О.І. 

15. Семінари, 
круглі столи 

тощо 

Участь педагогічних і науково- 
педагогічних працівників академії 

у рай(міськ) заходах 

Протягом 
року (за 

планами 

роботи РМК) 

 Керівні та 
педагогічні кадри 

Районні 
методичні 

служби 

Зав.кафедрами 
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5.6 Науково-методичний супровід виховної роботи 
№ 

з/п 

Форма роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Зміст науково-методичного 

супроводу 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція 
з міжнародною участю «Виховання 

особистості: національно-патріотичний вимір» 

16-17.04 Жорова І.Я., 
Моїсеєв С.О., 

Гусь Т.Й. 

Прийняття та оголошення 
рішення роботи конференції. 

Обговорення актуальних проблем 

виховання особистості. 

Видання збірки матеріалів 

конференції 
 

2. Круглий стіл: «Національно-патріотичне 
виховання учнів у ЗНЗ» (ЗОШ № 2 м. Каховка) 

17.04 Моїсеєв С.О., 
Гусь Т.Й. 

Обговорення актуальних проблем 
виховання учнівської молоді 

3. Дослідно-експериментальна робота в 
експериментальному загальноосвітньому 

навчальному закладі регіонального рівня 

(Горностаївська ЗОШ № 1) з теми: 

«Формування відповідального ставлення до 

власного здоров’я в учнів загальноосвітньої 

школи в умовах компетентнісно орієнтованої 

освіти» 

2009-2016 Моїсеєв С.О., 
Гусь Т.Й. 

Проведення спільних заходів. 
Розробка програмного і 

навчально-методичного 

забезпечення та тематикою 

дослідно-експериментальної 

роботи. 

Організація роботи ресурсного 

центру 

4. Дослідно-експериментальна робота в 
експериментальному загальноосвітньому 

навчальному закладі регіонального рівня 

(Каїрська ЗОШ Горностаївського району) з 

теми: «Управління освітньо-виховною 

системою «Школа педагогічної гармонії на 

основі компетентнісно орієнтованого 

підходу»» 

2009-2016 Примакова В.В., 
Гусь Т.Й. 

Проведення спільних заходів. 
Розробка програмного та 

навчально-методичного 

забезпечення та тематикою 

дослідно-експериментальної 

роботи. Організація роботи 

ресурсного центру 

5. Дослідно-експериментальна робота в 
експериментальному загальноосвітньому 

навчальному закладі регіонального рівня (КЗ 

«НВК  ім. Т.Г. Шевченка» Херсонської 

обласної ради) з теми: «Соціальна адаптація 

дітей-сиріт, позбавлених батьківського 

піклування в закладі освіти нового типу» 

2009-2017 Моїсеєв С.О. Проведення спільних заходів. 
Розробка програмного і 

навчально-методичного 

забезпечення та тематикою 

дослідно-експериментальної 

роботи. Організація роботи 

ресурсного центру 
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6. Дослідно-експериментальна робота в 
експериментальному загальноосвітньому 

навчальному закладі регіонального рівня 

(Херсонська ЗОШ № 34) з теми: «Формування 

здорового способу життя учнів 

загальноосвітньої школи в умовах до 

профільної і профільної освіти» 

2014-2018 Моїсеєв С.О., 
Гусь Т.Й. 

Проведення спільних заходів. 
Розробка програмного і 

навчально-методичного 

забезпечення та тематикою 

дослідно-експериментальної 

роботи. Організація роботи 

ресурсного центру 

7. Обласна творча школа-лабораторія «Школа 
культури здоров’я» 

Протягом року Слободенюк Л.І., 
Гусь Т.Й., 

Кривоногова Г.Г. 

Проведення спільних заходів. 
Розширення інформаційної 

ресурсної бази. Рецензування 

друкованої продукції 

8. Всеукраїнський конкурс на кращий 
інноваційний урок фізичної культури та урок 
фізичної культури з елементами футболу 
(учителі фізичної культури) 

Березень 
Квітень 

Моїсеєв С.О. Складання методичних 
рекомендацій. Розробка 
конкурсних завдань. 
Уточнення критеріїв оцінювання 

професійної майстерності 

учасників конкурсу. 

Видання збірки конкурсних 

матеріалів лауреатів конкурсу 

 

9. Всеукраїнський конкурс «Джерела творчості» Жовтень Моїсеєв С.О., 
Гусь Т.Й., 

Корецька Л.О. 

Складання методичних 
рекомендацій. 

Розробка конкурсних завдань. 

Розробка критеріїв оцінювання. 

Організаційні заходи. 

Видання збірки конкурсних 

матеріалів. 

Надання методичної допомоги 

щодо оформлення матеріалів 

переможців ІІ туру конкурсу 
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10. Всеукраїнський конкурс «Класний керівник 
року» 

Вересень- 
грудень 

Гусь Т.Й., 
Устинова Н.В. 

Проведення інструктивно- 
методичної наради з методистами 

РМК. 

Розміщення нормативних та 

інструктивно-методичних 

матеріалів на сайті Академії. 

Складання методичних 

рекомендацій. 

Розробка конкурсних завдань. 

Видання збірки конкурсних 

матеріалів. 

Розробка критеріїв оцінювання 

11. Відкритий обласний фестиваль  «Шкільна 
інноватика в рамках педагогічних читань 

В.О. Сухомлинського»: 

І етап (районний); 

ІІ етап (обласний); 

Січень-вересень Моїсеєв С.О. 
Неннова О.В. 

Проведення інструктивно- 
методичної наради з методистами 

РМК. 

Розробка Порядку проведення 

Конкурсу. 

Складання методичних 

рекомендацій. 

Розробка конкурсних завдань. 
Розробка критеріїв оцінювання. 
Видання збірки конкурсних 
матеріалів. 
Надання методичної допомоги 

щодо оформлення матеріалів 

переможців І-ІІ етапів конкурсу 
 

12. Обласний фестиваль відеороликів учителів 
фізичної культури «Я роблю Так!» 

Протягом року Моїсеєв С.О., 
Кохановська О. 

Розробка положення. 
Розробка критеріїв оцінювання 

відеороликів. 

Створення блогу фестивалю у 

мережі Інтернет та 

систематизація надісланих 

матеріалів. 

Створення віртуального 

ресурсного центру для учителів 

фізичної культури 

13. Обласна творча група заступників директорів з 
ВР, педагогів-організаторів, класних керівників 

з теми: «Національно-патріотичне виховання 

учнів у ЗНЗ» 

Листопад Гусь Т.Й. Розробка та видання методичних 
рекомендацій «Національно- 

патріотичне виховання учнів у 

ЗНЗ» 
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14. Обласна творча група вчителів фізичної 
культури з теми: «Планування роботи 

шкільного методичного об’єднання вчителів 

фізичної культури» 

Листопад Моїсеєв С.О. Розробка та видання методичних 
рекомендацій «Планування 

роботи шкільного методичного 

об’єднання вчителів фізичної 

культури» 

15. Авторський науково-практичний семінар: 
«Роль українського красномовства в духовно- 

моральному вихованні особистості і 

суспільства в умовах глобалізації» (автор 

Сагач Г.М., доктор пед. наук, професор) 

Лютий, 
травень, 

жовтень, 

грудень 

Сагач Г.М., 
Примакова В.В. 

Ознайомлення учасників з 
теоретичними і методичними 

засадами духовно-морального 

виховання учнів засобами 

риторики 

16. Науково-практичний семінар «Національно- 
патріотичне виховання дітей і молоді в 

позашкільних закладах» 

28-29.10 Моїсеєв С.О., 
Гусь Т.Й. 

Обговорення актуальних проблем 
національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді. 

Ознайомлення з шляхами 

підвищення ефективності 

національно-патріотичного 

виховання учнів у ЗНЗ 

17. Науково-практичний семінар «Реалізація 
міжнародного проекту морального виховання 

учнів  «Родинна твердиня» у ЗНЗ» 

25-27.11 Моїсеєв С.О., 
Гусь Т.Й. 

Обговорення актуальних проблем 
родинно-сімейного виховання 
учнівської молоді. Ознайомлення з 
шляхами 
підвищення ефективності 

родинно-сімейного виховання 

учнів у ЗНЗ 

 

    Ознайомлення з шляхами 
підвищення ефективності 

родинно-сімейного виховання 

учнів у ЗНЗ 

18. Обласна школа методистів з фізичної культури 
«Інноваційні підходи до проведення уроків 

фізичної культури» 

Травень Моїсеєв С.О. Обговорення актуальних проблем 
фізичного виховання учнівської 

молоді. 

Ознайомлення з шляхами 

підвищення ефективності 

фізичного виховання учнів на 

уроках фізичної культури 

19. Обласна школа молодих класних керівників 02-06.02, Гусь Т.Й., Обговорення актуальних проблем 
«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 29.09-03.10 Устинова Н.В. виховання учнів у ЗНЗ. 

класів загальноосвітніх навчальних закладів» Ознайомлення з перспективним 

педагогічним досвідом виховання 

учнів у ЗНЗ 
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20. Організаційно-методичний семінар «Про 
особливості викладання предметів з фізичної 

культури, «Захист Вітчизни» у 2015-2016 

навчальному році» 

Серпень Моїсеєв С.О. Методичні рекомендації щодо 
організації фізичного та 

військово-патріотичного 

виховання учнів ЗНЗ 

21. Майстер-класи з теми: «Інноваційні технології 
виховання учнів у загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах» (автори 

Фокіна І.О., Шумєєва В.О., Свинаренко І.П.) 

За планом- 
графіком курсів 

Гусь Т.Й. Ознайомлення з методикою 
підвищення ефективності 

виховної роботи у 

загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах 

22. Майстер-клас з теми: «Шкільна бібліотека – 
інформаційний та культурно-просвітницький 

центр навчального закладу» (автор Єжова 

Т.М.) 

За планом- 
графіком курсів 

Неннова О.В. Ознайомлення з методикою 
підвищення ефективності роботи 

шкільної бібліотеки як 

інформаційного, культурно- 

просвітницького та виховного 

центру навчального закладу 

23. Майстер-клас з теми: «Проведення сюжетних 
уроків  фізичної культури в загальноосвітніх 

навчальних закладах» (автор Черноусов С.В.) 

За планом- 
графіком курсів 

Моїсеєв С.О. Ознайомлення з методикою 
підвищення інтересу учнів до 

занять фізичною культурою та 

спортом 

24. Майстер-клас з теми: «Використання 
мультимедійних технологій  на уроках захисту 

Вітчизни» (автор Бондаренко О.В..) 

За планом- 
графіком курсів 

Моїсеєв С.О. Ознайомлення з методикою 
підвищення ефективності 

військово-патріотичного 
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    виховання учнів на уроках 
захисту Вітчизни 

25. Вивчення результативності підвищення 
кваліфікації та роботи у міжкурсовий період 

учителів захисту Вітчизни 

Березень 
(Бериславський 

район); Жовтень 

(Генічеський 

район) 

Моїсеєв С.О. Консультації учителів захисту 
Вітчизни та адміністрацій ЗОШ 

щодо підвищення ефективності 

військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді 

26. Обласний фестиваль «Простір щасливого 
дитинства» 

Грудень Кузьміч Т.О. Творчі проекти 

27. Тренінг для слухачів курсів підвищення 
кваліфікації «Формування психологічної 

стійкості в умовах стесу» 

За планом- 
графіком 

слухачів курсів 

різних категорій 

Мартиненко А.Л. Ознайомлення з способами 
запобігання насильству в сім’ї 

35. Тренінгдля  слухачів курсів підвищення 
кваліфікації «Конфлікти та шляхи їх 

подолання» 

За планом- 
графіком 

слухачів курсів 

різних категорій 

Мартиненко А.Л. Ознайомлення та оволодіння 
навичками подолання 

конфліктних ситуацій 

36. Тренінг для слухачів курсів підвищення 
кваліфікації до Міжнародного Дня 

толерантності 

16.11 Мартиненко А.Л. Формувати толерантність в 
суспільстві до різних 

незахищених категорій населення 

37. Міжнародний екологічний форум «Чисте 
місто. Чиста ріка. Чиста планета» 

Квітень- 
листопад 

Мазаєва К.В., 
Литвиненко О.І., 

Щербина Т.І. 

Організація науково-методичного 
консультування щодо виконання 

екологічних проектів учнів ЗНЗ 

області на СМС (слов’янські 

молодіжні стоянки) – у рамках 

співпраці з Херсонською торгово- 

промисловою палатою 

38. Організація для слухачів курсів екскурсій у 
Херсонську обласну бібліотеку ім. О.Гончара, 

Херсонський обласний краєзнавчий музей, 

Херсонську обласну дитячу бібліотеку 

Протягом року Завідувачі науково- 
методичних 

лабораторій 

Консультації з використання 
матеріалів екскурсій  у ході 

реалізації  науково-методичної 

проблеми «Соціалізація дітей та 

учнівської молоді в сучасному 

освітньому просторі» 

39. Відвідування слухачами курсів Херсонського 
обласного театру ім. Миколи Куліша 

Протягом року Завідувачі науково- 
методичних 

лабораторій 

Підвищення та збагачення 
музичних емоційно-естетичних 

вражень 

40. Відвідування слухачами курсів обласних 
музеїв (художній музей ім. Шовкуненка, 

Протягом року Завідувачі науково- 
методичних 

Поглиблення знаннь про історію, 
культуру та традиції  рідного 
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 краєзнавчий музей)  лабораторій краю 

41. Творчі зустрічі з представниками Центру 
Херсонського художника Валерія Моругіна 

Протягом року Казачкова Л. М. Лекція та огляд репродукцій 
картин художника 

42. Організація та проведення обласних 
персональних виставок творчих робіт учителів 

образотворчого мистецтва «Від творчості 

вчителя до компетентності учнів» 

Протягом року Казачкова Л М. Творчі роботи вчителів 

43. Історичний квест у ЗОШ №45 м. Херсона Квітень Коновалов О.Л. Гра-квест. Завдання пов’язані з 
історією міста 

 


