
План  засідань  науково - методичної ради на 2017 рік 

№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний  

І засідання 

(23.02.2017 року, веб-нарада) 

1 Про затвердження плану роботи науково-методичної ради на 2017 рік Зубко А.М. 

Слободенюк Л.І. 

2 Про результативність роботи творчих груп науково-методичних лабораторій академії у 2016 

році та завдання на 2017 рік. 

Слободенюк Л.І. 

Зав. відділами: 

Гусь Т.Й., Кузьміч Т.О. 

Марецька Л.П.,Киричук Т.В. 

Мартиненко А.Л.,Сургаєва В.В. 

Мазаєва К.В. 

3 Про виконання рішення №1 засідання навчально-методичної ради КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної освіти» від 22 жовтня 2015 року «Про національно-патріотичне 

виховання учнів у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах Білозерського 

району». 

Гусь Т.Й. 

 

ІІ засідання 

(27.04.2017 року, Бериславський район) 

1 Про формування математичних компетентностей в учнів за новими програмами у загальноосвітніх 

навчальних закладах Бериславського району 

Пономаренко Ю.І. 

Ізотова Г.М. 

2 Про виконання рішення №1 засідання навчально-методичної ради КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти» від 17 грудня 2015 року «Про використання ІКТ в сучасному навчальному закладі Херсонської 

області» 

Назаренко В. С. 

Ковальов П. Л. 

ІІІ засідання 

(22.06.2017 року, академія) 

1 Про управління професійним розвитком педагогів в системі розбудови Нової школи (М.Нова Каховка, 

Великолепетиський район) 

Кузьміч  Т.О. 



2 Про виконання рішення №1 засідання навчально-методичної ради КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти» від 25 січня 2016 року «Про навчально-методичне забезпечення та перспективи викладання предмету 

«Захист Вітчизни» у загальноосвітніх навчальних закладах Херсонщини» 

Моїсеєв С.О. 

ІV засідання 

(26.10.2017 року, Каховський  район) 

1 Про науково-методичний супровід та якість роботи щодо створення умов для розвитку обдарованої молоді у 

Чаплинському  та Каховському районах. 

Сургаєва В.В. 

2 Про виконання рішення №1 засідання навчально-методичної ради КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти» від 28 квітня 2016 року «Про виконання програмових вимог з української мови в початковій школі 

м. Херсона» 

Клюєва Т. М. 

Стребна О. В. 

V засідання 

(21.12.2017 року, веб-нарада) 

1 Про затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників Херсонської області на 2018 рік Зубко А.М., 

Слободенюк Л.І., 

Трубичина Н.В. 

2 Про стан виконання плану вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду у 

2016-2017 роках структурними підрозділами академії 

Колеснік І.М. 

Зав. відділами: 

Гусь Т.Й. 

 Кузьміч Т.О. 

Марецька Л.П. 

Киричук Т.В. 

Мартиненко А.Л. 

Сургаєва В.В. 

Мазаєва К.В. 

 

3 Про виконання рішення №1 засідання навчально-методичної ради КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти» від 22 червня 2016 року «Про організацію і забезпечення процесу формування іншомовної 

комунікативної компетентності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів Генічеського та Новотроїцького 

районів» 

Вострікова В. В. 

Гора Т. В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


