
 НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ У 2016 РОЦІ 

 

МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО 

І ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНІВ 

  

№ 

п/

п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

1. Участь у Другій Міжнародній науково-

практичній конференції “Неперервна 

освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи” 

Усі працівники 

кафедри 

18.04-25.04.2016 

р. 

2. Участь у Щорічному науково-

практичному проблемному семінарі “Світ 

дитинства: збереження дитячої 

субкультури та якість освіти” (за формою 

проведення “Літня школа для дорослих”)  

 Усі працівники 

кафедри 

06-10.06. 

2016 р. 

3. Участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції “Науково-

методичні засади професійного розвитку 

фахівця у системі неперервної освіти” 

Усі працівники 

кафедри 

18-19.10. 

2016 р. 

4. Організація та проведення Другого 

Всеукраїнського семінару “Теорія і 

практика професійного зростання 

сучасного педагога спеціальних та 

загальноосвітніх навчальних закладів” 

Усі працівники 

кафедри 

14-15.11. 

2016 р. 

5. Участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції “Актуальні 

питання національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді: досвід та 

проблеми” 

Усі працівники 

кафедри 

01-02.11. 

2016 р. 

6. Участь у Міжнародній науково-

практичній конференції “Світ ХХІ 

сторіччя: модернізація освіти та цінності 

дитинства” 

Усі працівники 

кафедри 

08-09.11. 2016 р. 

 

7. Організація та проведення обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу на 

кращий інноваційний урок фізичної 

культури та урок фізичної культури з 

елементами футболу. 

Аксьонова О.П.,  

Півненко Ю.В. 

Лютий - квітень 

  

  



1.1. Науково-дослідна тема, над якою працює структурний підрозділ 

Темою дослідницької діяльності кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового 

способу життя є фундаментально-прикладне дослідження з проблеми “Розвиток 

професійної компетентності суб’єктів корекційно-реабілітаційного освітнього процесу в 

системі неперервної освіти”. В межах означеної проблеми здійснюються: 

● пілотний проект “Формування нового педагогічного мислення фахівців освітньої 

галузі “ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА” (другий рік роботи); 

● інноваційний проект “Школа майбутнього – школа без обмежень”; 

● інноваційний проект “Вчимося жити разом”. 

  

1.2. Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, 

форумах тощо всеукраїнського та регіонального рівня 

  

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

1 Підготовка та участь у Всесвітньому 

Тижні науки-2016 

квітень - 

травень 

Усі науково-

педагогічні працівники 

2 Участь у заходах, присвячених Тижню 

освіти дорослих. 

листопад Усі науково-

педагогічні працівники 

3 Участь у заходах, присвячених 

Міжнародному Дню інвалідів. 

3.12.2016 Усі науково-

педагогічні працівники 

4 Участь у наукових конференціях, 

семінарах, форумах, круглих столах 

всеукраїнського та регіонального рівнів з 

проблем розвитку сучасного освітнього 

простору 

Протягом 

року 

Усі науково-

педагогічні працівники 

5 Підготовка та участь у конференціях, 

семінарах, круглих столах 

всеукраїнського та регіонального рівнів, 

які організовані ЗОІППО 

Протягом 

року 

Усі науково-

педагогічні працівники 

5.1 Участь у Другій Міжнародній науково-

практичній конференції “Неперервна 

освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи” 

18.04-

25.04.201

6 р 

Усі науково-

педагогічні працівники 

5.2 Участь у Щорічному науково-

практичному проблемному семінарі “Світ 

дитинства: збереження дитячої 

субкультури та якість освіти” (за формою 

проведення “Літня школа для дорослих”)  

 06-10.06. 

2016 р. 

 

 

Усі працівники кафедри 

 

5.3 Участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції “Науково-

методичні засади професійного розвитку 

18-19.10. 

2016 р. 

Усі працівники кафедри 



фахівця у системі неперервної освіти” 

5.4 Організація та проведення Другого 

Всеукраїнського семінару “Теорія і 

практика професійного зростання 

сучасного педагога спеціальних та 

загальноосвітніх навчальних закладів” 

14-15.11. 

2016 р. 

Усі працівники кафедри 

5.5 Участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції “Актуальні 

питання національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді: досвід та 

проблеми” 

01-02.11. 

2016 р. 

Усі працівники кафедри 

5.6. Участь у Міжнародній науково-

практичній конференції “Світ ХХІ 

сторіччя: модернізація освіти та цінності 

дитинства” 

08-09.11. 

2016 р. 

Усі працівники кафедри 

6. Участь у семінарі “Формування 

здоров’язбережувальної компетентності 

учнів у навчально-виховному процесі 

школи-інтернату” (КЗ “Кам’янська ЗСШ-

І” ЗОР) 

березень Волошина Т.А.  

Мінакова І.В. 

  

1.3.1. Апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, 

електронних та технічних засобів навчання 

(зазначити назву підручника, навчального посібника, програми, автора, освітній рівень, 

термін, відповідального) 

  

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

 1 Експертиза оригінал-макетів 

підручників “Основи здоров’я” 

для учнів 8 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів  

20.01-20.02.2015 Аксьонова О.П., 

Лупінович С.М., 

Півненко Ю.В., 

Мінакова І.В. 

  

1.3.2. Рецензування програм освітньої діяльності, збірників, відгуки на автореферати 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

1.  Рецензування методичних матеріалів ППД Упродовж року, 

згідно із 

замовленнями. 

Всі 

працівники 

кафедри 

2. Рецензування навчальних, корекційно-

розвивальних програм, збірників, 

Упродовж 

року, згідно із 

Всі  

працівники 



посібників. замовленнями. кафедри 

3. Написання відгуків на автореферати 

дисертацій. 

Згідно із 

замовленнями. 

Лупінович 

С.М. 

Аксьонова 

О.П., 

Півненко Ю.В. 

  
1.3.3. Розробка програм, посібників, рекомендацій, концепцій, положень 

№№  Зміст роботи Термін Відповідальні 

 1 Розробка методичних рекомендацій 

керівникам МО вихователів шкіл інтернатів 

усіх типів з проблеми  “Науково-

методичний супровід інноваційної 

діяльності вихователів шкіл-інтернатів”. 

 квітень - 

травень 

Мінакова І.В. 

2 Розробка методичних рекомендацій 

вихователям ГПД щодо особливостей 

роботи у 2016-2017 навчальному році. 

квітень - 

травень 

 

Мінакова І.В. 

3 Розробка методичних рекомендацій 

керівниками МО, МЦ щодо особливостей 

системи фізичного виховання дітей і 

підлітків ЗНЗ області. 

квітень - 

травень 

Аксьонова 

О.П. 

4 Розробка методичних рекомендацій 

керівникам МО вчителів основ здоров'я 

щодо особливостей викладання предмета 

“Основи здоров'я” у 2016-2017 навчальному 

році.  

квітень - 

травень 

Півненко Ю.В. 

5 Розробка методичних рекомендацій для 

вчителів-логопедів закладів освіти 

квітень- 

травень 

Волошина Т.А. 

6 Розробка методичних рекомендацій для 

керівників РМК щодо організації 

інклюзивного навчання в ДНЗ, ЗНЗ. 

квітень- 

травень 

Лупінович 

С.М. 

7 Розробка методичного посібника “Науково-

методичний супровід інноваційної 

діяльності закладів з інклюзивною формою 

навчання” 

грудень Лупінович 

С.М. 

8 Розробка методичного посібника 

“Обстеження мовлення дітей із ЗНМ” 

грудень Волошина Т.А. 

9 Розробка методичних матеріалів 

“Мовленнєва картка” 

вересень Волошина Т.А. 



10 Розробка положення про обласний конкурс 

“Педагог року шкіл-інтернатів Запорізької 

області”  

лютий Волошина Т.А. 

Мінакова І.В. 

11 Розробка положення про обласний конкурс 

мультимедійних проектів для педагогів, 

учнів  і батьків закладів освіти “Без 

бар’єрів” у рамках інноваційного проекту 

“Школа майбутнього – школа без 

обмежень” 

жовтень Лупінович 

С.М. 

Волошина Т.А. 

12 Розробка положення про Фестиваль 

педагогічних ідей Шкіл, дружніх до дитини. 

лютий Мінакова І.В. 

 

2. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  

2.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

 1 Організаційно-методичний супровід 

моніторингового дослідження на 

регіональному рівні: «Визначення причин 

поширення наркоманії, пияцтва та 

захворювання на ВІЛ/СНІД серед 

учнівської молоді Запорізької області». 

квітень- 

травень 

Мінакова І.В. 

  

2.2. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні 

 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1. Розвиток блогу «Фізична культура, спорт і 

здоровий спосіб життя» (http://kfkis-

zp.blogspot.com/). 

1 раз на два 

місяці 

Аксьонова О.П. 

2. Розвиток блогу віртуального методичного 

об’єднання вчителів основ здоров’я 

(http://oz-zp.blogspot.com/). 

1 раз на два 

місяці 

Півненко Ю.В. 

3. Розвиток блогу віртуального методичного 

об’єднання фахівців з фізичного виховання 

дітей і підлітків ЗНЗ області 

(http://mofizkult-zp.blogspot.com/). 

Залежно від 

заходів 

Аксьонова О.П. 

4. Розвиток блогу експериментального 

майданчика обласного рівня з теми 

«Культура здоров’я суб’єктів освітнього 

середовища» (http://fcszog.blogspot.com/). 

Щоквартально Півненко Ю.В. 

http://kfkis-zp.blogspot.com/
http://kfkis-zp.blogspot.com/
http://oz-zp.blogspot.com/
http://mofizkult-zp.blogspot.com/
http://fcszog.blogspot.com/


5. Розвиток блогу експериментального 

майданчика обласного рівня «Школа 

розумного руху» (http://rozumruh-

zp.blogspot.com/). 

Щоквартально Аксьонова О.П. 

6. Розвиток сторінки з експериментальної 

діяльності «Технологія розвитку силової 

витривалості дітей дощкільного віку» 

(http://dnzzp145.blogspot.com/p/blog-

page_4.html). 

Щоквартально Аксьонова О.П. 

7. Розвиток блогу Шкіл дружніх до дитини 

(базові школи з питань впровадження 

європейських стандартів якісної 

превентивної 

освіти).http://schooleddd.blogspot.com/  

Перше 

півріччя 

Мінакова І.В. 

8. Забезпечення функціонування віртуальних 

методичних об’єднань вчителів основ 

здоров’я на освітньому порталі Заповікі. 

Щоквартально Півненко Ю.В. 

9. Забезпечення функціонування віртуальних 

методичних об’єднань вчителів фізичної 

культури на освітньому порталі Заповікі. 

Щоквартально Аксьонова О.П. 

10. Регіональний освітній проект «Школа 

сучасних знань». 

Протягом року Півненко Ю.В. 

11. Створення та розвиток блогу конкурсу 

“Педагог року шкіл-інтернатів Запорізької 

області”  

Друге півріччя Волошина Т.А. 

Мінакова І.В. 

12. Організаційно-методичний супровід 

створення електронного банку досвіду 

роботи педагогів щкіл-інтернатів 

Запорізької області 

Перше 

півріччя 

Мінакова І.В. 

Волошина Т.А. 

13. Поповнення методичного розділу блогу 

кафедри http://rpzsg3.wix.com/rpzsg#!blog-

minakova/cpmp  

Упродовж 

року 

Усі працівники 

кафедри 

14. Створення блогів за результатами 

проведення масових заходів 

Всеукраїнського та регіонального рівня 

Упродовж 

року 

Усі працівники 

кафедри 

 

2.3. Вивчення, моделювання, узагальнення та впровадження перспективного 

педагогічного досвіду 

  

http://rozumruh-zp.blogspot.com/
http://rozumruh-zp.blogspot.com/
http://dnzzp145.blogspot.com/p/blog-page_4.html
http://dnzzp145.blogspot.com/p/blog-page_4.html
http://schooleddd.blogspot.com/
http://rpzsg3.wix.com/rpzsg#!blog-minakova/cpmp
http://rpzsg3.wix.com/rpzsg#!blog-minakova/cpmp


№ Тематика 

досвіду 

Автор 

педагогічно

го досвіду 

Адреса 

досвіду 

Етап 

роботи 

Відповідальні 

1 «Розвиток 

зв’язного 

мовлення із 

ЗНМ засобами 

наочного 

моделювання»

. 

Козлова М.Г.  ДНЗ №9 

м.Запоріжжя  
Узагальнення  Волошина 

Т.А. 

2  Система 

роботи  

школи-

інтернату по 

запровадженн

ю 

європейських 

стандартів 

превентивної 

освіти. 
 

Колектив 

КЗ «ЗСШ-І 

«Джерело» 

ЗОР  

КЗ ”ЗСШІ 

“Джерело” 

ЗОР 

 

Узагальнення  Мінакова І.В. 

3 «Використанн

я адаптованих 

методів та 

прийомів 

ТРВЗ як засіб 

формування 

мовного 

розвитку, 

пізнавальних, 

творчих 

здібностей 

дітей з 

особливими 

потребами». 

Нечаєва 

О.А., Булат 

О.Л., Біла 

Н.В., 

Приданцева 

Н.С.  

ДНЗ №36 

м.Запоріжжя 

Упровадження Волошина Т.А. 

 

  



2.4. Координація дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського та регіонального рівнів 

 

Експеримент

альний 

освітній 

заклад 

(назва) 

Тема 

експерименту 
Наказ 

про 

початок 

експери

менту 

Термін дії Наукове 

керівництво 
Мета експерименту Завдання експерименту Очікувані результати Етап 

експерименту 

КЗ 

«Дніпрорудненська 

загальноосвітня 

школа І-ІІ ст.» 

Василівського 

району Запорізької 

області; 

Запорізький 

навчально-

виховний комплекс 

№23 Запорізької 

міської ради 

Запорізької області. 

«Проектний підхід 

до формування 

культури здоров’я 

суб’єктів 

освітнього 

процесу». 

Наказ 

облуон № 

170 від 

28.02.201

1 

Березень, 

2011 – 

грудень, 

2016. 

Аксьонова О.П.; 

Півненко Ю.В. 

Створення ефективно 

функціонуючої соціально-

педагогічної системи 

навчального закладу, яка 

забезпечує оптимальні умови 

якісної життєдіяльності 

педагогів та учнів на засадах 

задоволення їхніх базових 

потреб. 

Адаптація до регіональних умов, 

впровадження та відпрацювання 

інноваційних педагогічних 

технологій. 

Розробка, апробація, 

впровадження програми 

моніторингу ефективності 

експериментальних розробок. 

Оновлення та систематизація 

програмно-методичного 

забезпечення для реалізації 

проблеми збереження, розвитку 

здоров’я учнів, їхніх батьків, 

учителів, підвищення рівня 

культури здоров’я суб’єктів 

освітнього середовища. 

Третій етап – січень, 

2012 – червень, 2015 

рр. – формувально-

аналітичний. 

ДНЗ «Веселка» № 

8 Енергодарської 

міської ради; 

КЗ «Хортицький 

національний 

навчально-

реабілітаційний 

багатопрофільний 

центр» Запорізької 

обласної ради. 

«Школа розумного 

руху: інноваційна 

програма з 

фізичного 

виховання дітей і 

підлітків у системі 

перспективності та 

наступності 

навчання» 

Наказ облуон 

№ 740 від 

20.10.2011. 

  

Листопад, 

2011 – 

грудень, 

2016. 

Аксьонова О.П. Експериментальна перевірка 

доцільності та ефективності 

інноваційної програми з 

фізичного виховання дітей і 

підлітків у системі 

перспективності та 

наступності їхнього 

навчання. 

Адаптація до регіональних умов, 

впровадження та відпрацювання 

інноваційних розробок. 

Розробка, апробація, 

впровадження програми 

моніторингу ефективності 

інноваційних розробок. 

Збагачення індивідуального 

рухового досвіду учнів; 

усунення дитячого «комплексу 

скутості і неповноцінності». 

Третій етап – 

вересень, 2012р.– 

червень, 2015р. – 

формувально-

аналітичний: 

ДНЗ (ясла-садок) 

комбінованого 

типу № 145 

«Дружна сімейка» 

Запорізької міської 

ради Запорізької 

області. 

«Технологія 

розвитку силової 

витривалості дітей 

дошкільного віку 

як складова 

системи фізичного 

виховання». 

Наказ облуон 

№ 680 від 

24.10.2012. 

  

Листопад, 

2012 – 

грудень, 

2017. 

Аксьонова О.П. Теоретичне обґрунтування та 

експериментальне 

підтвердження ефективності 

розробленої технології 

розвитку силової 

витривалості дітей 

дошкільного віку в системі 

фізичного виховання. 

Проектування змістового 

наповнення напрямків зростання 

педагогічної інновації в умовах 

навчального закладу. 

Організація і науково-

методичне забезпечення 

діяльності дошкільного 

навчального закладу в 

контексті реалізації задач 

модернізації системи фізичного 

виховання. 

Третій етап – січень, 

2014 – червень, 2016 

рр. – формувально-

аналітичний. 

 



2.5. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність 

  

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

 1 Рейтингова система оцінювання активності 

слухачів КПК (освітня галузь “Здоровя та 

фізична культура”) 

Згідно з 

графіком 

проведення 

КПК 

Аксьонова 

О.П.,  

Півненко Ю.В. 

2 Науково-методичний проект “Нова фізична 

культура для нового покоління” (альтернатива 

курсовим роботам) 

Згідно з 

графіком 

проведення 

КПК 

Аксьонова 

О.П.,  

Півненко Ю.В. 

 

3 Науково-методичний супровід проведення 

Фестивалю педагогічних ідей Шкіл дружніх до 

дитини 

Упродовж 

року 

Мінакова І.В. 

 

4 Науково-методичний супровід проведення 

обласного конкурсу Педагог року шкіл-

інтернатів Запорізької області 

Упродовж 

року 

Мінакова І.В. 

Волошина Т.А. 

  
2.6. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних інновацій 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

 1 Розвиток блогу Шкіл, дружніх до дитини 

(базові школи з питань впровадження 

європейських стандартів якісної превентивної 

освіти). 

 Упродовж 

року 

Мінакова І.В. 

2 Створення блогу конкурсу “Педагог року 

шкіл-інтернатів Запорізької області”  

Друге 

півріччя 

Волошина Т.А. 

Мінакова І.В. 

3 Створення електронного банку досвіду роботи 

педагогів щкіл-інтернатів Запорізької області 

Перше 

півріччя 

Мінакова І.В. 

Волошина Т.А. 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

3.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними 

закладами, освітніми установами та громадськими організаціями 

  

№ 

п/п 

Назва 

документа 

про 

співпрацю 

Назва 

організації, 

установи, з якою 

здійснюється 

співробітництво 

Час 

підписання 

документу 

про 

співпрацю 

Термін 

дії 

Заходи, що 

плануються 

у 2016 р. 

Основні 

напрями 

співпраці, 

практичні 

результати 

впровадження 

              

  



3.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

 1 Впровадження в систему превентивного 

виховання міжнародного проекту за грантами 

Глобального фонду та Європейського Союзу 

для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 

малярією. 

Упродовж 

року 

Мінакова І.В. 

Півненко Ю.В. 

 

2 Впровадження в систему фізичного 

виховання дітей і підлітків - вихованців шкіл-

інтернатів - програми Міжнародного 

навчального проекту IAAF “Дитяча легка 

атлетика” 

Перший 

квартал. 07 

квітня - 

обласний 

фінал 

Аксьонова 

О.П.,  

Півненко Ю.В. 

3 Впровадження в систему фізичного 

виховання учнів 1-9 класів ЗНЗ програми 

Міжнародного соціального проекту “Open 

Fun Football schools” 

Третій 

квартал, 

жовтень - 

обласний 

фінал. 

Аксьонова 

О.П.,  

Півненко Ю.В. 

  

3.3. Заходи в рамках співпраці: в межах СНД; в країнах дальнього зарубіжжя 

а) в межах СНД; 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

1  Стажування в Мінській академії 

післядипломної освіти 

червень  Лупінович 

С.М. 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  

4.1. Видавнича діяльність 

  

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

1 Навчальні посібники     

1.1 Інтерактивний фаховий посібник 

“Харчування на здоров’я” 

Перше 

півріччя 

Півненко Ю.В., 

Аксьонова 

О.П. 

2 Монографії     

2.1 “Система формування фізичного 

здоров’я учнів початкової школи” 

Друге 

півріччя 

Півненко Ю.В. 

3 Методичні посібники, методичні 

рекомендації 

    

3.1 “Плавати просто як ходити” : Перше Аксьонова 



методичний посібник для фахівців, які 

працюють в ДНЗ 

півріччя О.П. 

3.2 Методичні рекомендації керівникам МО 

вихователів шкіл інтернатів усіх типів з 

проблеми  “Науково-методичний 

супровід інноваційної діяльності 

вихователів шкіл-інтернатів”. 

Перше 

півріччя 

 Мінакова І.В. 

3.3 Методичні рекомендації вихователям 

ГПД щодо особливостей роботи у 2016-

2017 навчальному році. 

Перше 

півріччя 

Мінакова І.В. 

3.4. Методичні рекомендації керівникам МО 

вчителів основ здоров'я щодо 

особливостей викладання предмета 

“Основи здоров'я” у 2016-2017 

навчальному році.  

Перше 

півріччя 

Півненко Ю.В. 

4 Статті у фахових видання     

4.1 Наукові статті за результатами дослідно-

експериментальної роботи 

(експериментальні майданчики 

обласного рівня): 5  

Упродовж 

року 

Аксьонова 

О.П.,  

Півненко Ю.В. 

4.2.  Наукові статті за результатами роботи 

над пілотним проектом з фізичного 

виховання: 2 

Упродовж 

року 

Аксьонова 

О.П.,  

Півненко Ю.В. 

5 Статті у міжнародних виданнях     

5.1 Наукова стаття за результатами роботи 

авторської школи “Нова фізкультура для 

нового покоління”: 1 

Друге 

півріччя  

Аксьонова 

О.П. 

 5.2. Наукова стаття за результатами 

дослідно-експериментальної роботи 

Друге 

півріччя  

Лупінович 

С.М.  

5.3. Наукова стаття з питань підвищення 

кваліфікації вчителів-логопедів 

Друге 

півріччя 

Лупінович 

С.М. 

Волошина Т.А. 

6 Статті у збірниках наукових праць, 

матеріалів конференцій 

    

6.1  З питань оновлення методики фізичного 

виховання дітей і підлітків: 3  

Упродовж 

року 

Аксьонова 

О.П. 

6.2. З питань формування навичок здорового Упродовж Мінакова І.В. 



способу життя року 

6.3. З питань превентивної роботи з учнями 

закладів освіти 

Упродовж 

року 

Мінакова І.В. 

6.4. З питань логопедії  Перше 

півріччя 

Лупінович 

С.М. 

Волошина Т.А. 

  

4.2. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та 

педагогічного досвіду регіону 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

1.   Ведення відео-каналу “RozumRuh” в YouTube  Постійно  Аксьонова 

О.П. 

2. Репортажі на місцевих каналах телебачення про 

перебіг подій на обласних етапах 

Всеукраїнських масових заходах для дітей і 

підлітків - учнів ЗНЗ області 

Згідно з 

терміном 

проведення 

заходів 

Аксьонова 

О.П. 

3. Висвітлення проблем інклюзивної освіти на 

ЗТРК “Запоріжжя” 

за потребою Лупінович 

С.М. 

  

4.3. Виставкова діяльність 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

 1. Участь у міській педагогічній виставці з 

матеріалами за результатами дослідно-

експериментальної роботи на базі ДНЗ 

№145 “Дружна сімейка”  

Перший 

квартал  

Аксьонова О.П.  

2. Участь у Міжнародній виставці “Освіта 

2016” 

березень Лупінович 

С.М., 

Аксьонова О.П. 

  

 


