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Місце проведення: 

м.Скадовськ,  

вул. Незалежності,76,  

Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» 

Скадовської міської ради Херсонської області 

директор: Соценко Анна Олександрівна 

м.т. 0506429636 

annasotsenko@yandex.ua 

 



У роботі Всеукраїнської літньої школи 

«Освітні ініціативи – 2016» беруть участь: 
1. Зубко Анатолій Миколайович – доктор філософії, професор, ректор 

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; 

2. Савченко Олександра Яківна – доктор педагогічних наук, професор, 

академік НАПН України; 

3. Марусинець Мар’яна Михайлівна – доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки та психології національного педагогічного 

університету ім.М.Драгоманова; 

4. Жорова Ірина Ярославівна – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності, 

перший проректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; 

5. Гузик Микола Петрович – директор Авторської школи Миколи 

Гузика, народний учитель України, кандидат  педагогічних наук, член-

кореспондент НАПН України, член Союзу вчителів України; 

6. Онопрієнко Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, докторант Інституту педагогіки НАПН 

України; 

7. Александрова Ольга Григорівна – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського 

державного університету; 

8. Кірилейза Тетяна Вікторівна – спеціаліст вищої категорії, практичний 

психолог ДНЗ №37 компенсуючого типу для дітей з порушенням 

опорно-рухового апарату Херсонської міської ради; 

9. Комінарець Тетяна Вільямівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології 

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; 

10. Стребна Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології 

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; 

11. Кохановська Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та 

технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти»; 

12. Соценко Анна Олександрівна – заслужений учитель України, директор 

Скадовського навчально-виховного комплексу «Академічна гімназія» 

Скадовської міської ради Херсонської області; 

13. Хоменюк Ольга Павлівна – завідувач Радгоспненського ДНЗ          

Скадовського району. 



 

Понеділок, 6.06.2016 

8.00-10.30 Реєстрація та 

поселення учасників 

 

10.40-12.00 Урочисте відкриття 

літньої школи та 

привітання 

учасників 

Зубко А. М., доктор філософії, професор, 

ректор КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти»; 

Жорова І. Я., доктор педагогічних наук,  

професор кафедри педагогіки, менеджменту 

освіти й інноваційної діяльності, перший 

проректор КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти» 

13.00 Обідня перерва Скадовський навчально-виховний комплекс 

«Академічна гімназія» Скадовської міської 

ради  

 Педагогічні 

працівники ДНЗ 

Учителі початкових 

класів 

Психологи 

14.00-15.20 Тайм-менеджмент сучасного педагога 

(Жорова І. Я., доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності, перший 

проректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти») 
15.30-16.50 

16.50-17. 55 Екскурсія 

м. Скадовськ 

 

18.10 Вечеря «Вечір 

знайомств» 

Скадовський 

навчально-виховний 

комплекс 

«Академічна гімназія» 

Скадовської міської 

ради Херсонської 

області 

Неннова О.В., 

викладач кафедри 

теорії і методики 

дошкільної, 

початкової освіти й 

психології КВНЗ 

«Херсонська академія 

неперервної освіти» 

Вівторок, 7.06.2016 

8.15-8..55 Сніданок Скадовський навчально-виховний комплекс 

«Академічна гімназія» Скадовської міської 

ради  

 Педагогічні 

працівники ДНЗ 

Учителі початкових 

класів 

Психологи 

9.00 -10.20 

 

Ефективна 

соціалізація 

дошкільника в 

сучасному 

освітньому просторі 

(Стребна О. В., 

кандидат 

Рефлексія вчителя і 

учнів як ресурс суб’єкт - 

суб’єктного навчання  

(Савченко О. Я., доктор 

педагогічних наук, 

професор, академік 

НАПН України) 

Три сторони 

спілкування. 

Розвиток 

комунікативної 

взаємодії 

(Марусинець М. М., 

кандидат 



педагогічних наук, 

доцент кафедри 

теорії і методики 

дошкільної, 

початкової освіти й 

психології 

КВНЗ «Херсонська 

академія 

неперервної 

освіти») 

 філологічних наук, 

старший науковий 

співробітник відділу 

зарубіжних систем 

освіти і освіти 

дорослих Інституту 

педагогічної освіти і 

освіти дорослих 

НАПН України, 

Дяченко Л.М., 

кандидат 

педагогічних наук, 

молодший науковий 

співробітник відділу 

зарубіжних систем 

освіти і освіти 

дорослих Інституту 

педагогічної освіти і 

освіти дорослих 

НАПН України) 

10.30 Квест «Місто 

Майстрів» 

Скадовський навчально-виховний комплекс 

«Академічна гімназія» Скадовської міської 

ради  

12.00-12.50 Обідня перерва Скадовський навчально-виховний комплекс 

«Академічна гімназія» Скадовської міської 

ради  
 Педагогічні 

працівники ДНЗ 

Учителі початкових 

класів 

Психологи 

12.50-14.10 

 

Ігри патріотів Херсонщини. Інтелектуально-

ігрова програма (Ліпкіна А. Г., головний 

бібліотекар відділу обслуговування 

дошкільників та учнів 1-4 класів Херсонської 

обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової 

Чайки) 

Особливості 

сенсорного розвитку 

дітей раннього та 

дошкільного віку 

(КірилейзаТ.В., 

спеціаліст вищої 

категорії, 

практичний 

психолог ДНЗ №37 

компенсуючого 

типу для дітей з 

порушенням 

опорно-рухового 

апарату Херсонської 

14.20-15.40 

 

2-3. Ефективна 

соціалізація 

дошкільника в 

сучасному 

освітньому просторі 

(Стребна О. В., 

кандидат 

педагогічних наук, 

2-3. Навчання 

молодших школярів 

математики на засадах 

компетентнісного 

підходу: теорія, 

методика, практика 

(Онопрієнко О. В., 

кандидат педагогічних 



15.50-17.10 

 

доцент кафедри 

теорії і методики 

дошкільної, 

початкової освіти й 

психології 

КВНЗ «Херсонська 

академія 

неперервної 

освіти») 

наук, старший науковий 

співробітник, докторант 

Інституту педагогіки 

НАПН України) 

міської ради) 

17.30 Вечеря Скадовський навчально-виховний комплекс 

«Академічна гімназія» Скадовської міської 

ради  

19.00 Скадовський 

дельфінарій (за 

бажанням) 

 

Середа, 8.06.2016 

8.15-8.55 Сніданок Скадовський навчально-виховний комплекс 

«Академічна гімназія» Скадовської міської 

ради  

 Педагогічні 

працівники ДНЗ 

Учителі початкових 

класів 

Психологи 

9.00-10.20 

 

Реалізація персоніфікованого навчання, 

розвитку та виховання дітей (Гузик. М. П., 

директор Авторської школи Миколи 

Гузика», народний учитель України, кандидат  

педагогічних наук, член-кореспондент НАПН 

України, член Союзу вчителів України) 

Психологія дітей з 

особливими 

потребами 

(Кірилейза Т.В., 

спеціаліст вищої 

категорії, 

практичний 

психолог ДНЗ №37 

компенсуючого 

типу для дітей з 

порушенням 

опорно-рухового 

апарату Херсонської 

міської ради) 

10.30-11.50 

12.00-12.50 Обідня перерва Скадовський навчально-виховний комплекс 

«Академічна гімназія» Скадовської міської 

ради  

13.10 Технологія 

проведення квестів 

для дошкільників та 

учнів початкової 

школи 

Джарилгач-квест. Краєзнавчо-літературна 

програма (Крижановська О. В., заступник 

директора з організації бібліотечного 

обслуговування Херсонської обласної 

бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки 

Ковач І.М., завідувач Медіа-центру 



Херсонської обласної бібліотеки для дітей 

ім. Дніпрової Чайки, Ліпкіна А. Г., головний 

бібліотекар відділу обслуговування 

дошкільників та учнів 1-4 класів Херсонської 

обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової 

Чайки) 

17.30 Вечеря Скадовський навчально-виховний комплекс 

«Академічна гімназія» Скадовської міської 

ради  

19.00 Заняття з ХАДУ на 

березі Чорного моря 

Хоменюк О. П., завідувач Радгоспненського 

ДНЗ Скадовського району  

Четвер, 9.06.2016 

8.15-8.55 Сніданок Скадовський навчально-виховний комплекс 

«Академічна гімназія» Скадовської міської 

ради  

 Педагогічні 

працівники ДНЗ 

Учителі початкових 

класів 

Психологи 

9.00-10.20 

 

 

Ігрова діяльність у 

ДНЗ 

(Комінарець Т. В., 

кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

теорії і методики 

дошкільної, 

початкової освіти й 

психології 

КВНЗ «Херсонська 

академія 

неперервної 

освіти») 

1. Уміння вчитись як 

ключова компетентність 

молодшого школяра 

(Савченко О. Я. , доктор 

педагогічних наук, 

професор, академік 

НАПН України) 

2. Реалізація 

персоніфікованого 

навчання, розвитку та 

виховання дітей 

(Гузик. М. П., директор 

Авторської школи 

Миколи 

Гузика, народний 

учитель України, 

кандидат  педагогічних 

наук, член-

кореспондент НАПН 

України, член Союзу 

вчителів України) 

Особливості 

сенсорного 

розвитку дітей 

раннього та 

дошкільного віку 

(Кірилейза Т. В., 

практичний 

психолог вищої 

категорії ДНЗ №37 

компенсуючого 

типу для дітей з 

порушенням 

опорно-рухового 

апарату Херсонської 

міської ради) 

10.30-11.50 

12.00-12.40 Обідня перерва Скадовський навчально-виховний комплекс 

«Академічна гімназія» Скадовської міської 

ради  



12.50-14.10 

 

1-3. Технології створення та впровадження 

персональних блогів для педагогів 

(Кохановська О. В., кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри теорії і методики 

викладання природничо-математичних та 

технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної освіти») (педагогічні 

працівники ДНЗ) 

3. Сучасний підхід до здійснення 

педагогічного процесу (Соценко А. О., 

директор Скадовського навчально-виховного 

комплексу «Академічна гімназія» 

Скадовської міської ради) (учителі початкових 

класів) 

Особливості 

тренінгової роботи у 

шкільній практиці 

(Александрова О. Г., 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

загальної та 

соціальної 

психології 

Херсонського 

державного 

університету) 

14.20-15-40 

 

15.50-17.10 

17.30 Вечеря Скадовський навчально-виховний комплекс 

«Академічна гімназія» 

Скадовської міської ради  

19.00 Круглий стіл та підведення підсумків роботи 

Всеукраїнської літньої школи «Освітні 

ініціативи – 2016» 

Савченко О.Я. 

Жорова І.Я. 

Гузик М.П. 

Комінарець Т.В. 

Соценко А.О. 

П’ятниця, 10.06.2016 

8.15-8..55 Сніданок Скадовський навчально-виховний комплекс 

«Академічна гімназія» Скадовської міської 

ради 

 Педагогічні 

працівники ДНЗ 

Учителі початкових 

класів 

Психологи 

9.00-10.20 

10.30-11.50 

Особливості 

сенсорного розвитку 

дітей раннього та 

дошкільного віку 

(Кірилейза Т. В.,  

спеціаліст вищої 

категорії, 

практичний 

психолог 

ДНЗ №37 

компенсуючого 

типу для дітей з 

порушенням 

опорно-рухового 

апарату Херсонської 

міської ради) 

1. Уміння вчитись як 

ключова компетентність 

молодшого школяра 

(Савченко О. Я. , доктор 

педагогічних наук, 

професор, академік 

НАПН України) 

2. Три сторони 

спілкування. Розвиток 

комунікативної 

взаємодії 

(Марусинець М. М., 

кандидат філологічних 

наук, старший науковий 

співробітник відділу 

зарубіжних систем 

Використання 

метафорічних карт у 

практиці роботи 

психолога 

(Александрова О. Г., 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

загальної та 

соціальної 

психології 

Херсонського 

державного 

університету) 



освіти і освіти дорослих 

Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих 

НАПН України, 

Дяченко Л.М., кандидат 

педагогічних наук, 

молодший науковий 

співробітник відділу 

зарубіжних систем 

освіти і освіти дорослих 

Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих 

НАПН України) 

12.00-12.40 Обідня перерва Скадовський навчально-виховний комплекс 

«Академічна гімназія» Скадовської міської 

ради  

12.50-14.10 Урочисте закриття  Комінарець Т.В. 

Соценко А.О. 

14.10 Від’їзд учасників   
 


