
 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ У 2016 РОЦІ 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТА 

РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

  

 Державні програми 

  

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами 

1. Забезпечити науково-методичний супровід реалізації 

державного стандарту початкової освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами: 

Прийняти участь у Всеукраїнських семінарах-нарадах. 

Розробити методичні рекомендації до серпневих нарад 

2016 року. 

Поповнювати електронний банк даних програмно-

методичного забезпечення Державного стандарту 

початкової загальної освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Волошина Т.А. 

Мінакова І.В. 

Лупінович С.М. 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді 

 

1. Науково-методичний супровід обласного етапу 

Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю 

“Козацький гарт”. 

Аксьонова О.П. 

Півненко Ю.В. 

2. Науково-методичний супровід обласного етапу 

Всеукраїнського фізкультурно-спортивного масового 

заходу серед дітей “Олімпійське лелеченя”. 

Аксьонова О.П. 

Півненко Ю.В. 

3. Підготовка учнями мультимедійних презентацій 

“Олімпійці нашого краю” в межах обласної олімпіади з 

предмету “Фізична культура” 

листопад 2016 р. 

Півненко Ю.В. 

Аксьонова О.П. 

  

Регіональні програми 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Відповідальні 

Програма розвитку освіти і науки Запорізької області на 2013-2017 роки (затверджена 

рішенням 21 сесії шостого скликання Запорізької обласної ради 21.11.2012р.) 



1. Забезпечити проведення обласних заходів з розвитку 

фізкультури і спорту серед дітей і підлітків: фізкультурно-

патріотичного фестивалю “Козацький гарт”; обласного 

етапу Всесвітнього навчального проекту “Дитяча легка 

атлетика IAAF” серед команд учнів шкіл-інтернатів; 

обласного етапу Всеукраїнського спортивно-масового 

заходу “Олімпійське лелеченя”; учнівської олімпіади з 

фізичної культури і спорту. 

Аксьонова О.П.; 

Півненко Ю.В. 

2  Науково-методичне забезпечення роботи закладів освіти 

з проблеми формування навичок здорового способу 

життя, профілактики ризикової поведінки, попередження 

поширення ВІЛ-інфекції. 

 Мінакова І.В. 

 3. Провести Фестиваль педагогічних ідей Шкіл, дружніх до 

дитини. 

  

Мінакова І.В. 

квітень-жовтень  

 

4. Продовжити створення опорних “Шкіл сприяння 

здоров’ю” як центрів зосередження кращих ресурсів, 

навчально-методичних досягнень, практичного досвіду, 

інноваційних технологій зі збереження і зміцнення 

здоров’я учнів через освіту. 

Півненко Ю.В. 

5. Провести обласний конкурс “Педагог року шкіл-

інтернатів Запорізької області”  

Волошина Т.А. 

Мінакова І.В. 

6. Провести обласний конкурс мультимедійних проектів для 

педагогів, учнів  і батьків закладів освіти “Без бар’єрів” у 

рамках інноваційного проекту “Школа майбутнього – 

школа без обмежень” 

жовтень 2016 р. 

Лупінович С.М. 

Волошина Т.А. 

7. Продовжити роботу постійно діючого семінару (на базі 

Ресурсного центру інклюзивної освіти) для спеціалістів 

органів управління освітою районів і міст обласного 

підпорядкування, семінару-тренінгу для педагогічних 

працівників загальноосвітніх і дошкільних навчальних 

закладів з питань реалізації інклюзивної моделі освіти (в 

рамках Другого Всеукраїнського семінару «Теорія і 

практика професійного зростання сучасного педагога 

спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладів»). 

на базі Ресурсного 

центру - постійно 

 

 

 

 

14-15.11. 2016 р. 

8. Продовжити роботу ресурсного центру з проблеми 

формування культури здоров'я на базі Запорізького 

навчально-виховного оздоровчого комплексу № 110 

Запорізької міської ради Запорізької області. 

 

Мінакова І.В. 



9. Постійно оновлювати електронний банк даних з 

інноваційних здоров’язбережувальних технологій у 

навчально-виховному процесі, забезпечивши його 

ефективне використання в практиці діяльності закладів 

освіти. 

Аксьонова О.П. 

Півненко Ю.В. 

Мінакова І.В. 

 

 

  

1.1. Форми організації науково-методичної роботи 

Найбільш поширеними формами науково-методичної роботи кафедри у 2016 році 

будуть наступні: авторська школа, 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 Відповідальні 

1  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”. 

05.09.-09.09. Мінакова І.В. 

2 Авторська школа “Нова фізкультура для 

нового покоління” (перший рік роботи). 

Щоквартально Аксьонова О.П. 

3 Інтернет-марафон “Урок Здоров’я” Лютий- 

жовтень 

Аксьонова О.П., 

Півненко Ю.В. 

4 Вебінар “Навчання заради здоров’я” Листопад Аксьонова О.П., 

Півненко Ю.В. 

5 Впровадження інноваційного проекту 

“Школа майбутнього – школа без 

обмежень”. 

 

упродовж року  Волошина Т.А., 

Лупінович С.М. 

  

1.3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

1 Проведення практикумів з керівниками 

Р(М)МО, Р(М)МЦ з питань оновлення 

структури та змістового наповнення роботи 

методичних об’єднань учителів фізичної 

культури ЗНЗ. 

Щоквартально, 

за регіонами 

області 

Аксьонова 

О.П. 



2  Он-лайн семінар з директорами шкіл 

Всеукраїнської мережі Шкіл, Дружніх до 

дитини щодо проведення однойменного 

Фестивалю. 

Квітень Мінакова І.В. 

3 Консультування адміністративно-

педагогічних працівників ЗНЗ, працівників 

РМК, ММК, відділів і управлінь освіти з 

питань формування навичок здорового 

способу життя, профілактики ризикової 

поведінки, попередження поширення ВІЛ-

інфекції.. 

Згідно із 

замовленнями 

Мінакова І.В. 

4 Консультування заступників директорів 

спеціальних загальноосвітніх шкіл-

інтернатів з проблем організації навчально-

виховного процесу. 

Згідно із 

замовленнями 

Волошина 

Т.А. 

 

1.4. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

  

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

 1 Проведення он-лайн конкурсу учнівських 

презентацій “Олімпійці нашого краю”; 

“Козацький Гарт”; “Ми - олімпійська надія 

України”. 

 Перший 

квартал 

 Аксьонова 

О.П., 

Півненко Ю.В. 

2 Здійснення методичного супроводу 

процесу підготовки збірної команди учнів 

до участі у Всеукраїнському етапі 

Фестивалю “Козацький Гарт”, Заходу 

“Олімпійське лелеченя”. 

Травень Аксьонова 

О.П.,  

Півненко Ю.В. 

3 Здійснення методичного супроводу 

профілактичної роботи у загальноосвітніх 

школах-інтернатах 

Упродовж 

року 

Мінакова І.В. 

4 Здійснення методичного супроводу 

реалізації інноваційного проекту “Школа 

майбутнього – школа без обмежень”. 

Упродовж 

року 

Лупінович 

С.М. 

  

1.5. Науково-методичний супровід виховної роботи 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

 1 Здійснити науково-методичний супровід  квітень-  Мінакова І.В. 



організації та проведення Фестивалю 

педагогічних ідей Шкіл, дружніх до 

дитини. 

жовтень 

  

1.6. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 

педагогічних працівників 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

1 Здійснити науково-методичний супровід 

організації та проведення районного, 

міського та обласного етапів 

Всеукраїнського конкурсу на кращий 

інноваційний урок фізичної культури та 

урок фізичної культури з елементами 

футболу. 

Перший 

квартал 

Аксьонова 

О.П.,  

Півненко Ю.В. 

 2  Здійснити науково-методичний супровід 

щодо організації та проведення обласного 

конкурсу “Педагог року шкіл-інтернатів 

Запорізької області”  

Березень - 

грудень 

Мінакова І.В. 

Волошина Т.А. 

4 Здійснити науково-методичний супровід 

щодо організації та проведення Фестивалю 

педагогічних ідей Шкіл, дружніх до 

дитини. 

Упродовж 

року 

Мінакова І.В. 

5 Здійснити науково-методичний супровід 

організації та проведення обласного 

інтернет- марафону “Урок Здоров’я” 

Лютий- 

жовтень 

Аксьонова 

О.П.,  

Півненко Ю.В. 

  

1.7. Науково-методичний супровід: дошкільної, інклюзивної, позашкільної освіти 

  № Зміст роботи Термін Відповідальні 

 1 Розпочати оновлення структури та 

змістового наповнення планів роботи МО 

(МЦ) фахівців дошкільних навчальних 

закладів з питань фізичного виховання дітей 

(пілотний проект - м. Енергодар). 

 Квітень  Аксьонова 

О.П. 

2 Здійснювати науково-методичний супровід 

інклюзивного навчання в закладах освіти 

Запорізької області 

постійно Лупінович С.М. 

  

 

 



2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

2.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої 

підготовки педагогічних працівників 

№ Категорія педагогічних працівників Термін Відповідальн

і 

Відповідальна - доцент Півненко Ю.В. 

1 

 Інструктори з фізичної культури ДНЗ   11-29.01.2016 

 Півненко 

Ю.В. 

2  Учителі фізичної культури (категорія вища та 

І)  01-19.02.2016 

 Півненко 

Ю.В. 

3 Учителі фізичної культури (категорія спеціаліст 

та ІІ)  

14-25.03.2016 Півненко 

Ю.В. 

4 Учителі фізичної культури (категорія спеціаліст 

та ІІ)  

21.03.-08.04.2016 Півненко 

Ю.В. 

5 Учителі фізичної культури м.Мелітополь  04-22.04.2016 Півненко 

Ю.В. 

6 Учителі курсу «Основи здоров’я»  25.04.-06.05.2016 Півненко 

Ю.В. 

7 Учителі фізичної культури м.Бердянськ 23.05.-03.06.2016 Півненко 

Ю.В. 

8 Учителі фізичної культури м.Бердянськ  26.09.-07.10.2016 Півненко 

Ю.В. 

9 Учителі курсу «Основи здоров’я» м.Бердянськ  26.09.-07.10.2016 Півненко 

Ю.В. 

10 Учителі фізичної культури (категорія вища та І)  17-28.10.2016 Півненко 

Ю.В. 

11 Інструктори ЛФК закладів освіти. Педагогічні 

працівник спортивних закладів.  

31.10.-11.11.2016 Півненко Ю.В 

12 Учителі фізичної культури закладів освіти зі 

спецкурсом ІКТ  

05.12.-23.12.  Півненко 

Ю.В. 

Відповідальна - ст. викладач Мінакова І.В. 

13 Вихователі ГПД закладів освіти 22.02.-04.03. Мінакова І.В. 

14 Медичні працівники дошкільних навчальних 

закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, 

спеціальних навчальних закладів, спеціальних 

загальноосвітніх заклададів (шкіл-інтернатів), 

реабілітаційних центрів, будинків для дітей-

14.03-25.03 Мінакова І.В. 



інвалідів 

15 Вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

(КЗ “Мелітопольська ЗСШ-І” ЗОР) 

21.03-08.04 Мінакова І.В. 

16 Вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів та 

вихователі СЗНЗ, будинків інвалідів, дитячих 

притулків,соціальних реабілітаційних центрів 

для діітей-інвалідів 

25.04.-06.05. Мінакова І.В. 

17 Вихователі ГПД закладів освіти 10.05.-20.05. Мінакова І.В. 

18 Медичні працівники дошкільних навчальних 

закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, 

спеціальних навчальних закладів, спеціальних 

загальноосвітніх заклададів (шкіл-інтернатів), 

реабілітаційних центрів, будинків для дітей-

інвалідів 

19.09.-30.09. Мінакова І.В. 

19 Вихователі ГПД закладів освіти 03.10.-14.10. Мінакова І.В. 

20 Вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

(КЗ ЗСШ-І “Січовий колегіум” ЗОР) 

07.11-25.11 Мінакова І.В. 

Відповідальна - ст. викладач Волошина Т.А. 

21 Учителі-логопеди, вчителі-дефектологи  

закладів освіти всіх типів, будинків інвалідів, 

дитячих притулків, соціальних реабілітаційних 

центрів для дітей-інвалідів 

11.01-29.01 Волошина 

Т.А. 
 

22 Завідувачі та консультанти ПМПК ; учителі-

логопеди, вчителі-дефектологи  закладів 

освіти всіх типів, будинків інвалідів, дитячих 

притулків, соціальних реабілітаційних 

центрів для дітей-інвалідів 

01.02-19.02 Волошина 

Т.А. 
 

23 Вихователі ДНЗ компенсуючого та санаторного 

типу 

22.02-04.03 Волошина 

Т.А. 
 

24 Вихователі СЗНЗ, будинків інвалідів, дитячих 

притулків, соціальних реабілітаційних центрів 

для дітей-інвалідів(КЗ «СЗШ-І  «Джерело» 

ЗОР) 

14.03-25.03 Волошина 

Т.А. 
 

25 Учителі СЗНЗ (КЗ «СЗШ-І №2» ЗОР) 21.03-01.04 Волошина 

Т.А. 

26 Учителі СЗНЗ, учителі  класів ІПК  СЗНЗ, ЗНЗ 11.04-22.04 Волошина 

Т.А. 

27 Вихователі ДНЗ компенсуючого та санаторного 

типу 

25.04-06.05 Волошина 

Т.А. 



28 Вихователі СЗНЗ, будинків інвалідів, дитячих 

притулків, соціальних реабілітаційних центрів 

для дітей-інвалідів 

10.05-20.05 Волошина 

Т.А. 

29 Вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

(КЗ «ЗСШ-І №7» ЗОР) 

30.05-10.06 Волошина 

Т.А. 

30 Вихователі СЗНЗ, будинків інвалідів, дитячих 

притулків, соціальних реабілітаційних центрів 

для дітей-інвалідів(КЗ «Новомиколаївська 

СЗШ-І «Паросток» ЗОР), гр.1 

06.06-17.06 Волошина 

Т.А. 

31 Вихователі СЗНЗ, будинків інвалідів, дитячих 

притулків, соціальних реабілітаційних центрів 

для дітей-інвалідів(КЗ «Новомиколаївська 

СЗШ-І «Паросток» ЗОР), гр.2 

06.06-17.06 Волошина 

Т.А. 

32 Вихователі ДНЗ компенсуючого та санаторного  

типу 

19.09-30.09 Волошина 

Т.А. 

33 Учителі СЗНЗ, учителі  класів ІПК  СЗНЗ, ЗНЗ 03.10-14.10 Волошина 

Т.А. 

34 Вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

(КЗ «Кам’янко-Дніпровська ЗСШ-І» ЗОР) 

17.10-28.10 Волошина 

Т.А. 

35 Вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

(КЗ «ЗШ-І №4» ЗОР) 

24.10-04.11 Волошина 

Т.А. 

36 Учителі-логопеди, вчителі-дефектологи  

закладів освіти всіх типів, будинків інвалідів, 

дитячих притулків, соціальних реабілітаційних 

центрів для дітей-інвалідів 

14.11-02.12 Волошина 

Т.А. 

37 Вихователі СЗНЗ, будинків інвалідів, дитячих 

притулків, соціальних реабілітаційних центрів 

для дітей-інвалідів 

05.12-16.12 Волошина 

Т.А. 

  

2.2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного навчання, 

самоосвіти тощо 

№ Зміст роботи Терміни Відповідальні 

1  Учителі основи здоров’я (другий предмет, 

дистанційна форма навчання)  

 05.04., 

12.05.2015 

 Півненко Ю.В. 

2 Учителі фізичної культури (другий 

предмет, дистанційна форма навчання)  

20.09., 

26.10.2015 

Аксьонова О.П. 

3 Науково-методичний проект “Нова 

фізкультура для нового покоління”, 

“Сучасний урок основ здоров’я” 

На кожних 

КПК фахівців 

галузі 

“Здоров’я та 

фізична 

Аксьонова 

О.П.,  

Півненко Ю.В. 



культура” 

3 Розробити та впровадити в освітній процес 

дистанційні курси для вихователів 

спеціальних загальноосвітніх шкіл-

інтернатів 

ІІ квартал Волошина Т.А. 

Мінакова І.В. 

  

2.3. Методичне забезпечення навчального процесу 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

1 Оновити практичний матеріал для тренінгових 

вправ курсу “Захисти себе від ВІЛ”.  

І квартал Мінакова І.В. 

2 Підготувати і провести відкрите лекційно-

практичне заняття 

За графіком Усі 

працівники 

кафедри 

3 Відкоригувати зміст контрольних робіт для 

слухачів курсів (заочна форма). 

І півріччя Волошина 

Т.А., 

Мінакова 

І.В., 

Півненко 

Ю.В. 

4 Оновити тематику курсових робіт для 

педагогів шкіл-інтернатів усіх типів, 

вихователів ГПД, медичних сестер. 

І півріччя Волошина 

Т.А., 

Мінакова І.В. 

5 Оновити матеріали для слухачів курсів за 

дистанційною формою навчання  

І півріччя Півненко 

Ю.В. 

  

2.4. Навчально-методичні семінари, наради, тренінги тощо 

 

№ Вид 

заходу 

Дата 

провед

ення 

Тема  Категорія 

учасників 

Місце 

проведення 

Відповідальни

й 

1 Семінар 14.01. 

2016 

Про участь 

збірних команд 

учнів ЗНЗ у 

обласних етапах 

Всеукраїнських 

навчальних 

проектів. 

Фахівці з 

фізичного 

виховання РМЦ, 

керівники 

Р(М)МО 

вчителів 

фізичної 

культури ЗНЗ 

 ЗОІППО, 

другий корпус 

Аксьонова 

Олена 

Петрівна 

2 Тренінг 21.01. 

2016 

Методика 

проведення уроків 

Учителі з 

фізичної  

 ЗОІППО, 

перший 

Аксьонова 

Олена 



фізичної культури 

за програмою 

Міжнародного 

навчального 

проекту IAAF 

"Дитяча легка 

атлетика". 

культури шкіл- 

інтернатів 

області (бути зі 

спортивною 

формою) 

корпус, 

спортивний 

зал 

Петрівна 

3 Творча 

група 

28.01. 

2016 

Авторська школа 

"Нова фізкультура 

для нового 

покоління" 

Спеціалісти 

Р(М)МК, 

Р(М)МЦ, які 

курирують 

фізичне 

виховання дітей 

ДНЗ (бути зі 

спортивною 

формою) 

ЗОІППО, 

перший 

корпус, 

спортивний 

зал 

Аксьонова 

Олена 

Петрівна 

4 Семінар 02.02. 

2016 

Сучасні підходи 

до організації 

роботи Р(М)МО 

вчителів фізичної 

культури 

Спеціалісти 

Р(М)МЦ 

Куйбишевського

, Чернігівського, 

Розівського, 

Приморського, 

Бердянського 

районів і 

м.Бердянськ 

Куйбишевсь

кий район, 

смт. 

Куйбишево, 

районний 

відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

Аксьонова 

Олена 

Петрівна 

5 Семінар 03.02. 

2016 

Професійна 

взаємодія 

фахівців у 

реалізації 

корекційно-

реабілітаційного 

супроводу дитини 

з особливостями 

психофізичного 

розвитку. 

фахівці кафедри 

РПЗСЖ та 

методисти 

сектору 

психологічного 

супроводу ІАМЦ 

ДОНМС ЗМР 

КЗ 

“ЗОІППО” 

ЗОР 

Волошина 

Т,А. 

6 Семінар 09.02. 

2016 

Сучасні підходи 

до планування 

Р(М)МО вчителів 

фізичної культури 

Спеціалісти 

Р(М)МЦ м. 

Токмак, м. 

Енергодар, 

Токмацького, 

Василівського, 

Велико-

білозерського, К-

Дніпровського 

районів 

м. Токмак, 

міський 

відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

Аксьонова 

Олена 

Петрівна 

7 Творча 

група 

12.02. 

2016 

Електронний 

освітній контент з 

основ здоров’я 

Вчителі основ 

здоров’я 

ЗОІППО Півненко 

Ю.В. 

Телятник К.В. 



8 Тренінг 07.03. 

2016 

Логопедичний 

масаж в практиці 

роботи вчителя-

логопеда 

вчителі-логопеди 

відомчих 

закладів 

ЗОІППО Волошина 

Т.А. 

9 Семінар 15.03. 

2016 

Групова 

консультація 

"Сучасні підходи 

до планування 

Р(М)МО вчителів 

фізичної 

культури" 

Спеціалісти 

Р(М)МЦ 

Гуляйпільського, 

Запорізького, 

Оріхівського, 

Пологівського, 

Новомиколаївськ

ого, 

Вільнянського 

районів 

 м. 

Гуляйполе 

районний 

відділ 

освіти, 

молоді і 

спорту 

Аксьонова 

Олена 

Петрівна 

10 Творча 

група 

17.03. 

2016 

Авторська школа 

"Нова фізична 

культура для 

нового покоління" 

Спеціалісти 

Р(М)МК, 

Р(М)МЦ, які 

курирують 

фізичне 

виховання дітей 

ДНЗ (бути зі 

спортивною 

формою) 

ЗОІППО, 

перший 

корпус, 

спортивний 

зал 

Аксьонова 

Олена 

Петрівна 

11 Семінар 30.03. 

2016 

Корекційно-

розвивальна 

робота з учнями із 

затримкою 

психічного 

розвитку у класах 

інтенсивної 

педагогічної 

корекції 

учителі, які 

працюють в 

класах ІПК 

Запорізька 

СЗШ-І №2 

Волошина 

Т.А. 

12 Творча 

група 

08.04. 

2016 

Електронний 

освітній контент з 

основ здоров’я 

Вчителі основ 

здоров’я 

ЗОІППО Півненко 

Ю.В. 

Телятник К.В. 

13 Семінар 14.04. 

2016 

Сучасні підходи 

до аналізу якості 

урочної діяльності 

у процесі 

викладання основ 

здоров’я 

Керівники РМО 

(ММО) вчителів 

основ здоров’я, 

вчителі основ 

здоров’я шкіл-

інтернатів 

ЗОІППО Півненко 

Ю.В. 

14 Семінар 20.04. 

2016 

Адаптивні 

підходи 

моделювання 

управлінської 

діяльності в 

умовах школи-

заступники 

директорів шкіл-

інтернатів усіх 

типів 

ЗОІППО Лупінович 

С.М. 

Лапшина І.С. 



інтернату 

15 Семінар 26.04. 

2016 

Науково-

методичний 

супровід 

інноваційної 

діяльності 

вихователя 

школи-інтернату. 

Керівники МО 

вихователів шкіл 

інтернатів 

ЗОІППО Мінакова І.В. 

16 Тренінг 05.09. 

2016 

Формування 

здорового способу 

життя та 

профілактика 

ВІЛ/СНІДу 

(Захисти себе від 

ВІЛ) 

Педагоги, які 

будуть 

впроваджувати 

факультативний 

курс "Захисти 

себе від ВІЛ". 

ЗОІППО Мінакова І.В. 

17 Семінар 08.09. 

2016 

Планування 

роботи Р(М)МО 

вчителів основ 

здоров’я у 

контексті 

сучасних вимог 

Спеціалісти 

РМК (ММК), які 

курирують 

основи здоров’я. 

Керівники РМО 

(ММО) вчителів 

основ здоров’я, 

вчителі основ 

здоров’я шкіл-

інтернатів 

ЗОІППО Півненко 

Ю.В. 

18 Творча 

група 

22.09. 

2016 

Авторська школа 

“Нова фізична 

культура для 

нового покоління” 

Спеціалісти 

Р(М)МК, 

Р(М)МЦ, які 

курирують 

фізичне 

виховання дітей 

ДНЗ (бути зі 

спортивною 

формою) 

ЗОІППО, 

перший 

корпус, 

спортивний 

зал 

Аксьонова 

Олена 

Петрівна 

19 Семінар 29.09. 

2016 

Корекційно-

реабілітаційний 

потенціал уроків 

фізичної 

культури. 

Учителі з 

фізичної  

культури шкіл- 

інтернатів 

області 

ЗОІППО, 

другий 

корпус 

Аксьонова 

Олена 

Петрівна 

20 Творча 

група 

06.10. 

2016 

Електронний 

освітній контент з 

основ здоров’я 

Вчителі основ 

здоров’я 

ЗОІППО Півненко 

Ю.В., 

Телятник К.В. 

21 Семінар 11.10. 

2016 

Науково-

методичний 

супровід 

інноваційної 

Керівники МО 

вихователів шкіл 

інтернатів 

ЗОІППО Мінакова І. В. 



діяльності 

вихователя школи 

інтернату. 

22 Семінар 26.10. 

2016 

Організація 

самооціночної 

діяльності 

педагогів 

засобами 

віртуального 

інклюзивного 

середовища 

керівники 

закладів освіти 

та методисти 

ДНЗ 

м.Енергодар 

м.Енергодар,  

НВК №6 

Лупінович 

С.М. 

Лапшина І.С. 

23 Семінар 14.11. 

2016 

Стратегії 

навчання для 

дітей з аутизмом: 

системний підхід 

Консультанти 

ПМПК, 

психологи ДНЗ, 

ЗНЗ, вихователі-

методисти ДНЗ, 

заступники 

директорів ЗНЗ, 

які опікуються 

роботою з дітьми 

із особливими 

освітніми 

потребами 

(інклюзивна 

форма навчання) 

 ЗОІППО Скрипник 

Т.В., 

д.псих.н., 

зав.лабораторі

ї навчання та 

розвитку дітей 

з аутизмом 

Інституту 

спеціальної 

педагогіки 

АПН України; 

Лупінович 

С.М. 

24 Семінар 07.12. 

2016 

Підведення 

підсумків 

обласного 

конкурсу 

"Педагог року 

шкіл-інтернатів 

Запорізької 

області" 

Педагогічні 

працівники 

шкіл-інтернатів 

ЗОІППО Волошина 

Т.А.,  

Мінакова І.В. 

25 Творча 

група 

08.12. 

2016 

Електронний 

освітній контент з 

основ здоров’я 

Вчителі основ 

здоров’я 

ЗОІППО Півненко 

Ю.В., 

Телятник К.В. 

 

Обласна творча група вчителів основ здоров’я «Електронний освітній контент з 

основ здоров’я» (другий рік роботи) 

Керівники – Півненко Ю. В., Телятник К.В. 

Мета роботи: активізація творчого потенціалу вчителів основ здоров’я, підвищення їх 

інформаційної компетентності; удосконалення навичок педагогів щодо створення 

мультимедійних дидактичних матеріалів; удосконалення методики застосування 

електронних навчальних матеріалів у процесі викладання основ здоров’я. 

Завдання: 

* розробка теоретичних аспектів використання ІКТ на уроках основ здоров’я; 



* створення електронних дидактичних матеріалів для використання у процесі викладання 

основ здоров’я; 

* підготовка методичних рекомендацій щодо шляхів інтеграції електронного освітнього 

контенту у процес викладання основ здоров’я; 

* визначення умов його органічного використання. 

 

План засідань на 2016 рік 

 № 

з/п 

Тематика заняття Тип 

заняття 

Дата 

проведення, 

місце 

Кількість 

годин 

Самоосвітня 

діяльність 

1 Тематичні 

колекції до 

електронного 

посібника з 

основ здоров’я. 

П. Січень 4 Підготовка 

колекції готових 

електронних 

ресурсів для 

уроків основ 

здоров’я 

2 Програмні 

засоби розробки 

електронних 

навчальних 

матеріалів. 

П. Квітень 4 Аналіз 

комп’ютерних 

програм для 

створення 

дидактичних 

матеріалів з 

предмета 

3 Створення 

методичних та 

дидактичних 

матеріалів 

засобами 

мультимедіа. 

П. Червень 4 Розробка 

методичних та 

дидактичних 

матеріалів 

засобами 

мультимедіа 

4 Презентація 

власних 

розробок 

учасників 

обласної творчої 

групи. 

П. Листопад 4 Оформлення 

авторських 

розробок 

 

3. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) НАУКОВО-

МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ (ЦЕНТРІВ) 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

 

1. 

Консультування регіональних координаторів, 

директорів опорних шкіл з проблеми 

превентивної освіти у навчальних закладах 

Регіональні 

координатори, 

директори 

опорних шкіл 

Мінакова І.В. 



2. Участь у педрадах, круглих столах, семінарах 

для педагогів шкіл-інтернатів з проблемних 

тем закладів (за замовленням) 

Пед. 

працівники 

шкіл-

інтернатів 

Волошина 

Т.А., 

 Мінакова І.В. 

3. Участь у семінарі для методистів РМК та 

заступників директорів ЗНЗ, СЗНЗ щодо 

планування КПК педагогічних працівників. 

Травень Волошина 

Т.А.,  

Півненко 

Ю.В., 

Мінакова І.В. 

4. Консультування методичних служб з питань 

планування роботи МО вихователів ГПД, 

здійсненню управлінської діяльності роботи 

ГПД (за потребою) 

Упродовж 

року 

Мінакова І.В. 

5. Консультування керівників МО, РМК з питань 

роботи логопедів, дефектологів 

Упродовж 

року 

Волошина 

Т.А. 

Лупінович 

С.М. 

 


