
1.1. Науково-дослідницька тема, над якою працює кафедра 

Фундаментально-прикладне дослідження з проблеми «Розвиток професійної компетентності 

суб’єктів корекційно-реабілітаційного освітнього процесу в системі неперервної освіти» 

(складова наукової теми Інституту «Розвиток компетентностей суб’єктів освітнього процесу у 

системі неперервної освіти», державний реєстраційний номер 0113U007511). 

1.2. Напрямки наукових досліджень викладачів кафедри 

№ ПІБ 

викладача 

Тема наукового 

дослідження 

Затверд

ження 

Вченою 

радою 

(протоко

л, дата) 

Узгодження 

в Раді з 

координації 

наукових 

досліджень 

у галузі 

педагогіки 

та 

психології 

НАПН 

України 

(протокол, 

дата) 

Науковий 

керівник/На

уковий 

консультант(

ПІБ, 

науковий 

ступінь, 

вчене 

звання, місце 

роботи) 

Рік 

роботи 

над 

наукови

м 

дослідже

нням 

1.  Аксьонова 

О.П. 

«Теоретико-

методичні засади 

формування 

фізичного 

самовдосконалення 

учнів основної та 

старшої школи», 

докторська 

дисертація (13.00.02 

– методика 

навчання).  

Пр. № 6 

від 

12.12. 

2008р. 

Пр. №1 від 

24.02.2009 

- 5 

2.  Авдєєва 

С.О. 

«Психологічні 

особливості 

управління 

навчальними 

закладами в умовах 

інклюзивної освіти» 

(19.00.05 – соціальна 

психологія, 

соціальна робота) 

  Поплавська 

А.П., к. 

псих. наук ., 

доцент ЗНУ, 

кафедра 

практичної 

психології 

1 

1.3. Підготовка та участь у наукових конференціях, семінарах, форумах, 

круглих столах Всеукраїнського та регіонального рівнів. 

№№ Назва Термін Відповідальний 

1.  Всеукраїнський семінар-практикум з 

проблеми «Теорія і практика професійного 

зростання сучасного педагога спеціальних та 

загальноосвітніх навчальних закладів» 

(м. Запоріжжя, форма проведення - вебінар) 

19.11.2014 Віртуальне 

представництво: 

http://vebinarnojabr2

014.blogspot.com/  

1.1.  Відео-презентація інноваційних підходів до 

організації навчальної діяльності фахівців 

освітньої галузі «Здоров’я і фізична 

культура» 

http://vebinarn

ojabr2014.blog

spot.com/p/blo

g-page_42.html  

Аксьонова О.П. 

Півненко Ю.В. 

http://vebinarnojabr2014.blogspot.com/
http://vebinarnojabr2014.blogspot.com/
http://vebinarnojabr2014.blogspot.com/p/blog-page_42.html
http://vebinarnojabr2014.blogspot.com/p/blog-page_42.html
http://vebinarnojabr2014.blogspot.com/p/blog-page_42.html
http://vebinarnojabr2014.blogspot.com/p/blog-page_42.html


1.2.  Наукова стаття «Інноваційні підходи до 

формування нового педагогічного мислення 

сучасного фахівця освітньої галузі 

ЗДОРОВ’Я І ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» 

https://drive.go

ogle.com/file/d

/0Bzg7GeDl11

szaG4zZlpsVT

J3ZWc/view  

Аксьонова О.П. 

Півненко Ю.В. 

1.3.  Презентація «Медицинские аспекты 

нарушений речи у детей» 

https://drive.go

ogle.com/file/d

/0Bzg7GeDl11

szcWlLVk94Q

TdzV00/view?

pli=1  

Бородина Н.Б 

1.4.  Презентація «Реалізація проектів щодо 

посилення спроможності педагогів 

Запорізької області у забезпеченні дієвої 

профілактики ВІЛ/СНІДу та формування 

здорового способу життя» 

https://drive.go

ogle.com/file/d

/0Bzg7GeDl11

szVmtOQlhPc

2xMYUU/view

?pli=1  

Мінакова І.В. 

1.5.  Майстер-клас «Науково-методична 

підтримка роботи віртуального інклюзивного 

простору закладу освіти» 

http://vebinarn

ojabr2014.blog

spot.com/p/blo

g-page_81.html  

Лупінович С.М. 

1.6.  Тренінг «Науково-методичне забезпечення 

створення інформаційно-корекційного 

інтернет простору в умовах інклюзивного 

закладу» 

http://vebinarn

ojabr2014.blog

spot.com/p/blo

g-page_81.html  

Лупінович С.М. 

1.7.  Тези «Зростання рівня професійної 

компетентності вчителя-логопеда» 

https://drive.go

ogle.com/file/d

/0Bzg7GeDl11

szX05TSnZvR

092U3c/view?

pli=1  

Волошина Т.А. 

2.  Участь у Всеукраїнській конференції 

«Європейські стандарти превентивної освіти: 

досвід і перспективи» 

18-19.09. 2014 

р. 

м. Київ. 

Мінакова І.В. 

3.  Участь у Всеукраїнському семінарі-нараді за 

участю регіональних координаторів, 

відповідальних за реалізацію проектних 

заходів за підтримки Європейського  Союзу з 

теми: «Організація огляду базових 

навчальних закладів щодо якості 

превентивної освіти». 

 

14-16.04. 

2014 р. 

м. Київ. 

Мінакова І.В. 

4.  Участь у Міжнародному Інтернет - форумі 

«Інновації в освіті» в секції «Інновації в 

дошкільному і початковій освіті», Казахстан 

http://www.ipksko.kz/index.php/deyatelnost-

instituta?id=1060  

Вересень Лупінович С.М. 

5.  Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Досвід міжнародної співпраці 

громадських і державних організацій: 

насамперед сім’я, права дитини – зараз!» (у 

рамках Міжнародних днів освіти дорослих в 

Україні). 

4.11.2014 р. Лупінович С.М. 
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6.  Участь у Міжнародному проблемному 

семінарі «Управлінське забезпечення 

конкурентоспроможності закладу освіти в 

нових соціокультурних умовах » 

16-30.10. 2014 

р. 

Лупінович С.М. 

1.4. Експертно-аналітична діяльність. 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1.  Апробація підручників, навчальних посібників, авторських програм, електронних і 

технічних засобів навчання 

1.1.  Рецензування дистанційних спецкурсів з основ здоров’я, 

розроблених творчою групою «Школа сучасних знань» 

(основи здоров’я) 

грудень, 

2014 

Півненко Ю.В. 

1.2.  Рецензування навчального посібника «Основи медичних 

знань» (автор ст. викладач кафедри основ здоров’я та 

фізичної реабілітації БДПУ Орловська В.В.) 

червень 

2014 р. 

Лупінович С.М. 

1.3.  Рецензування навчального посібника «Здоров’я людини» 

(автор ст. викладач кафедри основ здоров’я та фізичної 

реабілітації БДПУ Орловська В.В.) 

червень 

2014 р. 

Лупінович С.М. 

1.4.  Рецензія на досвід роботи з проблеми «Розвиток 

комунікативної компетентності та пізнавальної активності 

в учнів початкової школи» (вихователя ГПД 

Енергодарського НВК №1 Анпілогової С.В.) 

листопад Мінакова І.В. 

1.5.  Рецензія на досвід роботи з проблеми «Дидактичні 

матеріали для занять з формування вимови в школі для 

дітей з вадами слуху» (вчителя-дефектолога Камянської 

СЗШІ Маркової Л.В.) 

січень Волошина Т.А. 

1.6.  Рецензія на досвід роботи з проблеми «Формування 

навичок здорового способу життя засобами фізичного 

самовдосконалення та сприяння всебічному гармонійному 

розвитку дітей» (вчителя Терпіннівської СЗШІ 

Скоробогатько А.Є. ) 

січень Волошина Т.А. 

1.7.  Рецензія на досвід роботи з проблеми «Організація 

корекційно-педагогічної діяльності тифлопедагога з 

відновлення зору у дошкільників з амбліопією та 

косоокістю» (вчителя-дефектолога СДНЗ № 146 Легіної 

В.С.) 

березень  Волошина Т.А. 

1.8.  Рецензія на досвід роботи з проблеми «Формування 

навичок каліграфічного письма в учнів початкових 

класів» (вчителя початкових класів КЗ «Терпіннівської 

СЗШІ» Воробйової Т.М.) 

січень Волошина Т.А. 

1.9.  Рецензія на методичні рекомендації з дисциплін 

«Фізіологія ВНД», «Гігієна дітей та підлітків в системі 

колекційної освіти», «Вікова фізіологія та валеологія», 

«Анатомія, фізіологія та валеологія» (викладача ХНРБЦ 

Гончаренко О.М.) 

січень Лупінович С.М. 

2.  Підготовлені відгуки на автореферати наукових досліджень: 

2.1.  Автореферат Д.В.Ротфорт «Формування культури 

здоров’я молодших школярів у взаємодії сім’ї та школи», 

к. п. н. за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика 

виховання 

вересень Аксьонова О.П. 

2.2.  Автореферат О.Ю. Анастасова «Підготовка майбутніх 

учителів ФК до впровадження здоров’яформувальних 

технологій у НВП ЗОШ», к.п.н. за спеціальністю 13.00.04 

грудень Аксьонова О.П. 



– теорія і методика професійної освіти 

2.3.  Автореферат П.А.Віндюк «Шляхи підвищення 

функціональних можливостей кардіореспіраторної 

системи у підлітків з церебральним паралічем», к.н.ф.в.с. 

за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація 

грудень Аксьонова О.П. 

3.  Рецензування програм, посібників 

3.1.  Рецензування корекційних програм та методичних 

додатків в кількості – 27 шт. 

впродовж 

року 

Волошина Т.А. 

3.2.  Рецензування корекційних програм та методичних 

додатків в кількості - 12 шт. 

впродовж 

року 

Лупінович С.М. 

3.3.  Рецензування програм факультативів та гуртків з ФКіС 

для учнів ЗНЗ, корекційно-розвиткові програми з 

логоритміки – 13 шт. 

впродовж 

року 

Аксьонова О.П. 

3.4.  Рецензування корекційних програм в кількості - 3 шт. впродовж 

року 

Бородіна Н.Б. 

1.5. Розробка програм, посібників, рекомендації, концепцій, положень 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1.  Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у 

світі» (Київ, 2014) 

2012-

2014 

Аксьонова О.П. (у 

співавт.) 

2.  Методичні рекомендації «Про особливості організації 

навчального процесу з фізичного виховання дітей і 

підлітків у ЗНЗ Запорізької області»
1
 

Червень Аксьонова О.П. 

3.  Методичні рекомендації «Про особливості 

викладання предмета «Основи здоров’я» у 2014-2015 

н. р. у ЗНЗ Запорізької області»
2
 

Червень Півненко Ю.В. 

4.  Методичні рекомендації «Наукові підходи до 

формування нового педагогічного мислення 

сучасного фахівця освітньої галузі «Здоров’я та 

фізична культура»» 

Червень Аксьонова О.П., 

Півненко Ю.в., 

Циганок О.В. 

5.  Методичні рекомендації керівникам методичних 

об’єднань вихователів шкіл-інтернатів щодо 

планування роботи  

Червень Мінакова І.В. 

6.  Методичні рекомендації «Використання сучасних 

інформаційних технологій у роботі з дітьми із 

особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного середовища» 

Червень Лупінович С.М. 

7.  Методичні рекомендації «Физиологические основы 

здоровья учителя» 

Червень Бородіна Н.Б. 

8.  Методичні рекомендації до огляду моделей 

превентивної освіти у навчальних закладах. 

Червень Мінакова І.В. 

9.  Розробка Положення про обласний огляд моделей 

превентивної освіти у навчальних закладах. 

Квітень Мінакова І.В. 
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