
I. Науково-методична діяльність 

1.1. Форми організації наукової роботи 

Найбільш поширеними формами науково-методичної роботи кафедри у 2015 році 

будуть наступні: семінари, семінари-практикуми, семінари-тренінги, конференції, круглі 

столи, вебінари, інтернет-конференції, майстер-класи, консультації, консультпункти тощо. 

1.2. Школи фахової майстерності, творчі майстерні, лабораторії тощо 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1 Науково-дослідницька лабораторія 

«Удосконалення методики фізичного виховання 

дітей і підлітків». 

Починаючи 

з лютого 

Аксьонова О.П., 

Циганок О.В. 

2 Педагогічна майстерня «Особливості сучасного 

планування логопедичної роботи на шкільному 

логопункті» для керівників МО вчителів-

логопедів. 

22.04. 

14.10. 

Волошина Т.А. 

3 Провести тренінг «Українська жестова мова» для 

вчителів та вихователів Камянської СЗНЗ для 

слабочуючих та пізно оглухлих дітей. 

09.-13.02., 

26.-30.10 

Волошина Т.А., 

Лупінович С.М. 

4 Провести тренінг «Школа підготовки районних 

тренерів для роботи на обласному фестивалі 

«Відкриті уроки футболу» в межах Всесвітнього 

соціального  проекту «Open fun football schools» 

для вчителів фізичної культури шкіл і шкіл-

інтернатів м. Запоріжжя. 

25.03.2015 Аксьонова О.П., 

Півненко Ю.В. 

5 Провести тренінг «Формування здорового 

способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу 

(Захисти себе від ВІЛ)» для педагогів, які будуть 

впроваджувати факультативний курс «Захисти 

себе від ВІЛ». 

07.09.2015 Мінакова І.В. 

6 Навчання педагогів за програмою Всесвітнього 

навчального проекту IAAF «Kids' Athleticks». 

Лютий Аксьонова О.П. 

7 Підготовка регіональних тренерів за програмою 

Міжнародного соціального проекту «Open fun 

football Schools» (OFFS). 

Квітень Аксьонова О.П. 

8 Робота обласної творчої групи «Школа сучасних 

знань» (основи здоров’я). 

Упродовж 

року 

Півненко Ю.В. 

9 Робота обласної творчої групи «Електронний 

освітній контент з основ здоров’я». 

Упродовж 

року 

Півненко Ю.В., 

Телятник К.В. 

1.3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами, 

обдарованими дітьми 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1 Прийняти участь у семінарі «Організаційно-

методичні засади планування неперервної 

освіти педагогічних кадрів Запорізької 

області» для заступників директорів шкіл-

інтернатів. 

14.05. Волошина Т.А. 

2 Провести семінар «Концептуальні орієнтири 

Школи, дружньої до дитини» для заступників 

директорів опорних Шкіл, дружніх до дитини. 

20.02. Мінакова І.В. 



3 Здійснити науково-методичний супровід 

організації та проведення учнівської олімпіади 

з фізичної культури і спорту. 

І етап – 

жовтень;  

ІІ етап – 

листопад; 

ІІІ етап - лютий 

Аксьонова О.П. 

Півненко Ю.В. 

Циганок О.В. 

 

4 Провести семінар «Алгоритм роботи 

методиста над створенням педагогічного 

досвіду з основ здоров’я» для спеціалістів 

РМК (ММК), які курирують основи здоров’я.  

16.04.2015 Півненко Ю.В., 

Аксьонова О.П. 

5 Провести тренінг «Школа здорової постави» 

для керівників РМО, інструкторів з фізичної 

культури ДНЗ, учителів фізичної культури 

ЗНЗ.  

10.06.2015 Аксьонова О.П. 

6 Консультування адміністративно-

педагогічних працівників ЗНЗ, працівників 

РМК, ММК, відділів і управлінь освіти з 

питань фізичного виховання, ЗСЖ, 

спортивного вдосконалення. 

Згідно із 

замовленнями 

Аксьонова О.П. 

Півненко Ю.В. 

Циганок О.В. 

1.4. Науково-методичний супровід виховної роботи 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1 Здійснити науково-методичний супровід 

організації та проведення огляд навчально-

методичного забезпечення роботи вихователя 

школи інтернату. 

Лютий-

березень 

Мінакова І.В. 

2 Провести обласний круглий стіл з проблеми 

«Медико-психолого-педагогічний супровід дітей із 

особливими освітніми потребами в умовах школи-

інтернату» (для пед. працівників Василівської 

СЗШІ). 

Березень  Волошина Т.А., 

Бородіна Н.Б. 

 Провести семінар «Організація профілактичної 

роботи в школах інтернатах» для керівників МО 

вихователів шкіл інтернатів. 

19.03.2015 

19.11.2015 

Мінакова І.В. 

1.5. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової 

майстерності педагогічних працівників 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1. Здійснити науково-методичний супровід 

організації та проведення Фестивалю 

кабінетів основ здоров’я навчальних закладів 

(он-лайн). 

Листопад Півненко Ю.В. 

2 Здійснити науково-методичний супровід 

організації та проведення огляду навчально-

методичного забезпечення роботи вчителя-

логопеда, вчителя-дефектолога ДНЗ. 

Листопад-

грудень 

Волошина Т.А. 

4 Здійснити науково-методичний супровід 

організації та проведення конкурсу 

авторських веб-ресурсів вчителів основ 

здоров’я та фізичної культури. 

Лютий - 

листопад 

Аксьонова О.П. 

Півненко Ю.В. 

5 Здійснити науково-методичний супровід 

обласного огляду віртуальних районних 

методичних об’єднань вчителів основ 

Лютий  Аксьонова О.П., 

Півненко Ю.В., 

спільно зі 



здоров’я та фізичної культури. співробітниками з 

кафедри інформатики 

6 Здійснити науково-методичний супровід 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на 

кращий інноваційний урок фізичної культури 

та урок фізичної культури з елементами 

футболу. 

І етап – 

жовтень;  

ІІ етап – 

листопад – 

грудень 

Аксьонова О.П. 

Півненко Ю.В. 

Циганок О.В. 

7 Здійснити науково-методичний супровід 

організації та проведення обласного конкурсу 

«Школа інформаційного суспільства» для 

шкіл-інтернатів усіх типів (спільно з 

кафедрою ІІТО).  

Квітень-

жовтень 

Лупінович С.М., 

Волошина Т.А., 

Мінакова І.В 

 

1.6. Науково-методичний супровід дошкільної, інклюзивної, позашкільної 

освіти 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1.  Проводити консультації для керівників 

районних(міських) метод. об’єднань вихователів 

ГПД, вихователів шкіл інтернатів. 

Упродовж 

року 

Мінакова І.В. 

2.  Проводити консультації для керівників базових 

шкіл з питань впровадження європейських 

стандартів якісної превентивної освіти. 

Упродовж 

року 

Мінакова І.В. 

3.  Проводити консультації для керівників 

районних(міських) метод. об’єднань вчителів-

логопедів, дефектологів ДНЗ, ЗНЗ, СЗНЗ. 

Упродовж 

року 

Волошина Т.А. 

4.  Здійснювати науково-методичний супровід 

організації інклюзивного навчання у ЗНЗ №3 та 

ДНЗ, які впроваджують інклюзивну форму 

навчання. 

Упродовж 

року 

Волошина Т.А. 

5.  Здійснювати науково-методичний супровід 

навчальної та корекційно-розвиткової діяльності 

педагогічних працівників СЗНЗ усіх типів. 

Упродовж 

року 

Волошина Т.А., 

Лупінович С.М. 

6.  Здійснити науково-методичний супровід 

тренувально-змагальної діяльності тренерсько-

викладацького складу дитячо-юнацької школи 

олімпійського резерву з гандболу ZTR. 

Упродовж 

року 

Циганок О.В. 

7.  Провести семінар «Практика збереження здоров'я 

педагога» для педагогічних працівників ЗСШІ. 

18.11.2015 

14.10.2015 

20.05.2015 

Аксьонова О.П., 

Бородіна Н.Б.  

8.  Провести семінар «Основи проектування процесу 

навчання учнів різного віку та рівня підготовки у 

спортивних іграх» для тренерсько-викладацького 

складу ДЮСШ та СДЮШор. 

11.11.2015 Циганок О.В. 

 


