
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ У 2015 РОЦІ 

I.1. Тема дослідницької діяльності кафедри 

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». 

I.2. Підготовка та участь у наукових конференціях, семінарах, форумах, 

круглих столах Всеукраїнського та регіонального рівнів 

№ Назва Термін Відповідальні 

1.  Участь у Всесвітньому тижні науки – 2015 р. 
Квітень- 

травень 

Всі працівники 

кафедри 

 

Обласний семінар з проблеми «Розвиток 

професійної компетентності педагогів у 

віртуальному інклюзивному середовищі (портал 

Інклюзивна освіта Запорізького регіону)». 

13.05. 

2015 р. 

м. Енергодар 

Лупінович С.М. 

 
Заключний етап обласного Фестивалю веб-

квестів з інклюзивної освіти. 

13.05. 

2015 р. 

м. Енергодар 

Лупінович С.М. 

 
Обласний семінар з проблеми «Організація 

інклюзивного середовища в ЗНЗ» 

13.05. 

2015 р. 
Волошина Т.А. 

 

Групова консультація для вихователів з 

проблеми «Нормативно-методичне забезпечення 

організації превентивної освіти у закладах 

інтернатного типу» 

14.05. 

2015 р. 
Мінакова І.В. 

 

Стендова доповідь з проблеми «Рейтингова 

система оцінювання активності слухачів на КПК 

як інноваційна технологія в системі 

післядипломної освіти» 

18.05. 

2015 р. 

КЗ «ЗОІППО» 

Аксьонова О.П. 

2.  
Участь у заходах, присвячених Міжнародному 

Дню інвалідів. 
 

3-4.12. 

2015 р. 

Всі працівники 

кафедри 

 
Лекція на КПК вчителів інформатики “Індекс 

інклюзії” 

3.12.  

2015 р. 
Лупінович С.М. 

 

Участь у концерті КЗ “Запорізька СЗШ-І 

“Орієнтір” ЗОР, присвяченому Дню інвалідів (БК 

Металургів) 

4.12. 

2015 р. 

Мінакова І.В., 

Волошина Т.А. 

3.  
Участь у заходах, присвячених Міжнародному 

освіти дорослих 

листопад - 

грудень 

Всі працівники 

кафедри 

4.  

Міжнародна науково-практична конференція 

«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення 

та перспективи» . 

20-27.04. 

2015 р. 
 

Всі працівники 

кафедри 

5.  

Прийняли участь у Всеукраїнському науково-

практичному проблемному семінарі 

«Формування основ здорового способу життя 

суб’єктів  освітнього простору ДНЗ: проблеми та 

шляхи вирішення» (літня школа для дорослих): 

Лупінович С.М., Волошина Т.А. - виступи з 

презентаціями; Аксьонова О.П. - майстер-клас; 

Півненко Ю.В. - веб-квест; Мінакова І.В. - 

08.-12.06. 

2015р. 
 

Всі працівники 

кафедри 



презентація 

6.  

Участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Науково-методичний супровід 

інноваційних процесів в освітній системі малого 

міста» http://konferenzp.blogspot.com/ . 

22-23.10. 

2015  

Всі працівники 

кафедри 

7. 

Участь у семінарі Анатолія Гіна «Педагогічний 

інструментарій сучасного вчителя» у межах 

науково-практичної конференції «Інноваційні 

педагогічні техніки» (приватна школа «Ейдос») 

25.10.2015,  Півненко Ю.В. 

8. 

Участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Управління розвитком життєвої 

компетентності особистості в умовах школи 

сприяння здоров’ю як школи майбутнього» 

(м.Жовті Води). 

24.11.2015 Півненко Ю.В. 

7.  

Участь у наукових конференціях, семінарах, 

форумах, круглих столах Всеукраїнського та 

регіонального рівнів за напрямком роботи 

науково-педагогічних працівників. 

Упродовж 

року 

Всі працівники 

кафедри 

I.3. Експертно-аналітична діяльність. Запорізька область не приймала 

участь в апробації підручників з основ здоров’я 

I.3.1. Рецензування програм освітньої діяльності, збірників, відгуки на 

автореферати 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1.  Рецензування методичних матеріалів 

ППД.  

Мінакова І.В.- (4 рецензії) 

Півненко Ю.В. (1 рецензія) 

Волошина Т.А. (7 рецензій) 

Лупінович С.М. (4 рецензії) 

Упродовж року, 

згідно із замовленням 

Всі працівники 

кафедри 

 

2.  Рецензування навчальних, 

корекційно-розвивальних програм, 

збірників, посібників. 

Волошина Т.А. (7 рецензій) 

Лупінович С.М. (6 рецензій) 

Упродовж року, 

згідно із замовленням 

Працівники кафедри 

 

3.  Рецензування методичних матеріалів, 

поданих для публікації на освітньому 

порталі Заповікі. 

Аксьонова О.П., Півненко Ю.В. - 1 

рецензія 

Упродовж року, 

згідно із замовленням 

Аксьонова О.П., 

Півненко Ю.В.  

I.3.2  Розробка програм, посібників, рекомендації, концепцій, положень 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1.  Підготовлено до друку, створено макет посібника 

«Харчування для здоров’я» за матеріалами 

впровадження програми «Абетка харчування». 

Листопад Півненко Ю.В. 

2.  Розробка електронного освітнього контенту з основ 

здоров’я. 

Протягом 

року 

Півненко Ю.В. 

3.  Розроблені методичні рекомендації щодо 

викладання предмета «Основи здоров’я» у 2015-

2016 н.р. 

Травень Півненко Ю.В. 

4.  Розроблені методичні рекомендації щодо 

викладання предмета «Фізична культура» у 2015-

Травень Аксьонова О.П. 

http://konferenzp.blogspot.com/


2016 н.р. 

5.  Розроблені методичні  рекомендації керівникам МО 

вихователів шкіл інтернатів усіх типів з проблеми 

«Організація превентивної освіти в системі роботи 

вихователя школи інтернату». 

Травень Мінакова І.В. 

6.  Розроблені методичні рекомендації вихователям 

ГПД «Організація превентивної освіти в режимі 

роботи ГПД». 

Травень Мінакова І.В 

7.  Розроблені методичні рекомендації до серпневих 

нарад для педпрацівників ЗНЗ з інклюзивною 

формою навчання 

Травень Волошина Т.А. 

8.  Розроблено положення про ресурсний центр НВК 

№6 м. Енергодар. 

Січень- 

лютий 

Лупінович С.М. 

9.  Розроблені рекомендації щодо проведення огляду 

навчально-методичного забезпечення роботи 

вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога ДНЗ. 

Листопад Волошина Т.А. 

10.  Розроблено положення «Про огляд навчально-

методичного забезпечення роботи вихователя 

школи інтернату». 

Березень Мінакова І.В. 
 

11. Розроблені  методичні рекомендації щодо 

проведення Фестивалю кабінетів основ здоров’я 

Вересень Півненко Ю.В. 

 

II. Інформаційно-видавнича діяльність 

II.1. Видавнича діяльність 

Зміст роботи Виконавець 

Методичні посібники, методичні рекомендації 

Методичні рекомендації вихователям ГПД щодо 

організації профілактичної роботи з учнями молодших 

класів в режимі роботи ГПД. Основні орієнтири розвитку 

системи освіти Запорізької області у 2015-2016  

навчальному році. Метод рекомендації: у 4-х ч. / упоряд. 

В.Я.Ястребова, Т.Г. Верозубова. – Частина ІІ. Запоріжжя : 

Кругозір, 2015.  

Мінакова І.В. 

Методичні рекомендації вихователям шкіл інтернатів 

щодо організаційно-методичного 

забезпечення превентивного виховання в системі роботи 

вихователя школи інтернату. Основні орієнтири розвитку 

системи освіти Запорізької області у 2015-2016  

навчальному році. Метод рекомендації: у 4-х ч. / упоряд. 

В.Я.Ястребова, Т.Г. Верозубова. – Частина ІІ. Запоріжжя : 

Кругозір, 2015. 

Мінакова І.В. 

Про організацію навчально-виховного процесу для дітей з 

особливими освітніми потребами за інклюзивною 

формою навчання у загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладах.  Основні орієнтири розвитку 

системи освіти Запорізької області у 2015-2016  

навчальному році. Метод рекомендації: у 4-х ч. / упоряд. 

В.Я.Ястребова, Т.Г. Верозубова. – Частина І. Науково-

методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – 

Запоріжжя : Кругозір, 2015.   

Волошина Т.А. 

 Нормативно-правове забезпечення інклюзивного 

навчання в дошкільних навчальних закладах. Основні 

Волошина Т.А. 



орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 

2015-2016  навчальному році. Метод рекомендації: у 4-х 

ч. / упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г. Верозубова. – Частина ІІІ. 

Дошкільна освіта. – Запоріжжя : Кругозір, 2015.   

Створення інклюзивного освітнього середовища в 

дошкільному навчальному закладі: методичний аспект. 

Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької 

області у 2015-2016  навчальному році. Метод 

рекомендації: у 4-х ч. / упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г. 

Верозубова. – Частина ІІІ. Дошкільна освіта. – Запоріжжя 

: Кругозір, 2015.   

Лупінович С.М. 

Статті у фахових видання 

Технологія рейтингової системи оцінювання активності 

фахівців з фізичного виховання на курсах підвищення 

кваліфікації Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 

16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і 

практики: збірник наукових праць. – Випуск 25 (35) / 

ред.кол. : Н.В.Гузій (відп.ред.). – К. : Вид-во НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2015. – 180 с. – С. 58-62.  

Аксьонова О.П. 

Сучасні підходи до планування роботи методичних 

об’єднань фахівців освітньої галузі «Здоров’я та фізична 

культура» Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка [Текст]. 

Вип. 129. Т. ІІ / Чернігівський національний педагогічний 

університет імені Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – 

Чернігів : ЧНПУ, 2015. – С. 78 – 84. (Серія: Педагогічні 

науки. Фізичне виховання та спорт)   

Аксьонова О.П., 

Півненко Ю.В.  

Структура проблемного поля наукових досліджень з 

тематики корекції фізичного розвитку слабозорих учнів 

Зб. “Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. “Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури / фізична 

культура і спорт”36 наукових праць / за ред. Г. М. 

Артюзова – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2015. – Випуск 3К1(56)15. – С. 330-333. 

Аксьонова О.П., 

Сіроткіна Т.В. 

Об’єктивні підходи до оцінювання ефективності 

діяльності навчальних закладів – шкіл сприяння здоров’ю 

Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова. Серія №15. 

«Науково-педагогічні проблеми фізичної культури 

(фізична культура і спорт)» / За ред. Г.М. Арзютова. – К. : 

Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 

3К1(56)15. – С. 288-292. 

Півненко Ю.В. 
 

«Абетка харчування» – засіб формування основ здорового 

харчування учнів молодшого шкільного віку  Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету 

імені Т.Г.Шевченка [Текст]. Вип. 129. Т. ІІІ / 

Чернігівський національний педагогічний університет 

імені Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : 

ЧНПУ, 2015. – С. 255 – 258. (Серія: Педагогічні науки. 

Фізичне виховання та спорт)  

Півненко Ю.В. 



Статті у збірниках наукових праць, матеріалів конференцій 

Инновационные подходы к формированию нового 

педагогического  мышления современного специалиста 

образовательной отрасли – здоровье и физическая 

культура  Человек как предмет междисциплинарного 

гуманитарного познания. Сборник научных статей 

Международной конференции / Отв. ред. Е.В. Федосенко, 

Л.Ф. Уварова. – СПб. : НИЦ АРТ, 2015. – С. 107-114   

Аксьонова О.П., 

Півненко Ю.В. 
 

Новий урок фізичної культури як складова 

здоров’яформувальної педагогічної технології “Школа 

розумного руху” Виховання особистості: національно-

патріотичний вимір: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції (16-17 квітня 2015 року, м. 

Херсон): у 2-х ч. – Ч.І / За заг.ред. А.М.Зубка, 

С.О.Моїсеєва та ін. – Херсон : КВНЗ “Херсонська 

академія неперервної освіти”, 2015. – 210 с. – С. 9-14.  

Аксьонова О.П. 

Структура уроку фізичної культури з позиції збереження 

здоров’я школярів Міжнародна науково-практична 

конференція “Неперервна освіта нового сторіччя : 

досягнення та перспективи”. – 20-27.04.2015 р., м. 

Запоріжжя, Україна. – 

http://konferenzp.blogspot.com/p/blog-page.html  

Аксьонова О.П. 
 

Інноваційні підходи до формування нового педагогічного 

мислення сучасного педагога освітньої галузі “Здоров’я 

та фізична культура” Педагогіка здоров’я : [збірник 

наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І.І. 

Мечникова] / за заг. ред. акад. І.Ф.Прокопенка. – Харків : 

ХНПУ їм. Г.С.Сковороди, 2015. – 724 с. – С. 138-144. 

Аксьонова О.П., 

Півненко Ю.В. 

Проектування методики уроку фізичної культури 

слабозорих учнів початкової школи в контексті 

оновлення змісту освіти Збірник Міжнародної науково-

практичної конференції “Педагогіка. Проблеми, інновації, 

практика, теорія (29.04 – 30.04.2015, м. Варшава, 

Польща). – С. 58-64.  

Аксьонова О.П., 

Сіроткіна Т.В. 

К вопросу об основных этиологических аспектах аутизма 

у детей.   Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць V 

науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з 

дня народження І.І. Мечникова / за заг. ред. акад. І.Ф. 

Прокопенка. – Харків : ХНПУ ім.. Г.С. Сковороди, 2015. – 

724   

Бородіна Н.Б., 

Волошина Т.А. 

Зростання рівня професійної компетентності вчителя-

логопеда.  Всеукраїнській семінар-практикум (у формі 

вебінару) з проблеми «Теорія та практика професійного 

зростання педагога спеціальних та загальноосвітніх 

закладів». Електронний ресурс: 

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

– Режим доступу: вільний. 

Волошина Т.А. 

Реализация инклюзивного образования при помощи 

маркетинго-мониторинговых исследований // Сборник 

материалов Международной научно-практической 

Лапшина И.С., 

Лупинович С.Н., 

Волошина Т. А.  

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


конференции «Психологическая безопасность 

образовательной среды». І ТОМ. – Петропавловск: 

филиал АО «НЦПК «Ӛрлеу» «ИПК ПР по СКО», 2015 (у 

друку) 

II.2. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки 

та педагогічного досвіду регіону 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1.  Організація роботи віртуального журналу 

«Фізична культура, спорт і здоровий спосіб 

життя» (http://kfkis-zp.blogspot.com/p/blog-

page_2859.html). 

Упродовж року Аксьонова О.П.; 

Півненко Ю.В.; 

Циганок О.В. 

2.  Організація роботи віртуального журналу 

«Імідж». 

Упродовж року Аксьонова О.П.; 

Півненко Ю.В.; 

Циганок О.В. 

 

III. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 

III.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною 

діяльністю 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1.  Організаційно-методичний супровід 

моніторингового дослідження на 

регіональному рівні: «Визначення 

причин поширення наркоманії, пияцтва 

та захворювання на ВІЛ/СНІД серед 

учнівської молоді Запорізької області». 

Упродовж року Мінакова І.В. 

2.  Здійснювався організаційно-

методичний супровід порталу 

Інклюзивна освіта Запорізького регіону 

(поповнення матеріалами за 

рубриками). Звітування за запитами 

щодо реалізації державних, обласних 

програм щодо прав інвалідів, дітей з 

особливими освітніми потребами, 

інклюзивного навчання. 

За потребою, за 

запитом 

Лупінович С.М. 

III.2. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: розробка та 

впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної 

діяльності 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1.  Створено блог Шкіл дружніх до дитини (базові школи 

з питань впровадження європейських стандартів 

якісної превентивної освіти). 

Перше 

півріччя 

Мінакова І.В. 

2. Створення блогу мережі Шкіл сприяння здоров'ю 

«Навчання для здоров'я». 

 http://healthschool-zp.blogspot.com/   

Лютий  Півненко Ю.В. 

 
  

http://kfkis-zp.blogspot.com/p/blog-page_2859.html
http://kfkis-zp.blogspot.com/p/blog-page_2859.html
http://healthschool-zp.blogspot.com/


 

I.1. Координація дослідно-експериментальної роботи: 

III.2.1. Всеукраїнського рівня 

III.2.2. Обласного рівня 

Тема експерименту «Школа розумного руху: інноваційна програма з 

фізичного виховання дітей і підлітків у системі перспективності та 

наступності навчання» 
Експериментальні освітні заклади 

-   ДНЗ № 8 «Веселка» м. Енергодар, завідувач – Шорш Світлана Леонідівна; 

-   ХННРА – директор Нечипоренко Валентина Василівна. 

Науковий керівник - Аксьонова Олена Петрівна, доцент кафедри РПЗСЖ КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР, к.пед.н. 
Термін експериментальної діяльності - з жовтня 2011 р. по червень 2016 р. (Наказ 

обласного управління освіти та науки № 740 від 20.10.2011 р.) 
Етапи ДЕР 

 IV.    Формувально-аналітичний етап – вересень, 2012р. - червень, 2015р. 
V.   Редакційний етап – вересень, 2015р. – червень, 2016р. 

Завдання на поточний етап ДЕР 
-    Адаптація до регіональних умов, впровадження та відпрацювання інноваційних розробок. 

-   Розробка, апробація, впровадження програми моніторингу якості інноваційних розробок. 

-   Оформлення результатів дослідження. 

-  Прогнозування шляхів подальшого інноваційного розвитку, створення умов для реалізації 

нових проектів. 

Таблиця 1. 

Перелік науково-методичних заходів 

№

№ 

Дата, 

період 

Назва, тема Результат 

1.        19-20.09 

.2014, м. 

Черкаси 

Шостий Міжнародний фестиваль 

педагогічних інновацій. 

Перше місце 

2.        01.01-01.05. 

2014 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу на 

кращий стан фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової роботи (ДНЗ №8, 

м.Енергодар) 

Перше місце 

3.        01.01-01.04. 

2014 

Обласний конкурс «Рік електронної 

дидактики» (ХННРБА) 

ІІ та ІІІ місця 

4.        2013-2015 рр. 10 семінарів, практикумів, тренінгів з 

педагогічними, медичними працівниками 

ДНЗ м. Енергодар; 4 семінари з 

педагогічними працівниками ХННРБА. 

Навчання дорослих 

5.        2012-2014 рр. Робота обласної творчої групи за темою 

експерименту 

Навчання дорослих. 



6.        15.04.2015 Херсонський ДНЗ № 65 комбінованого типу 

працює за технологією «Школа розумного 

руху». Проведено майстер-клас для 

педагогічних працівників ДНЗ м. Херсон. 

Телерепортаж на місцевому каналі «Скіфія»: 

https://www.youtube.com/watch?v=HUjQ5Ld2-

T8&feature=youtu.be 

Відео: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=sOYSbX

X8BS0&feature=youtu

.be 

7.        11.06.2015 Проведено майстер-клас «Нова фізична 

культура для нового покоління» для 

учасників Всеукраїнської літньої школи 

Відео тут: 

http://aksynova1.wix.c

om/2014#!dnz/cq78) 

Основні публікації за результатами ДЕР 
1.  Блог: http://rozumruh-zp.blogspot.com/. 

2. Аксьонова О.П., Сироткіна Т.В. Динамічні паузи як засіб фізичної реабілітації дітей // 

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві [Текст]. Вип. 1 (21). 

– Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 84-

89. 

3. Аксёнова Е., Бойко С., Залюбивец М., Шорш С. Планирование дней здоровья в 

дошкольном учебном учреждении : методическое пособие / Отв. за выпуск Е.Аксёнова, 

С.Бойко. – Запорожье: Изд-во ХННРБЦ, 2013. – 140 с. 

4. Метод рухових задачок у школі розумного руху : [навчально-методичний посібник] / 

Упор. О.П.Аксьонова. – Запоріжжя: Видавництво КЗ «ХННРБЦ» ЗОР, 2014. – 96 с. (Затв. 

науково-методичною радою КЗ «ЗОІППО» ЗОР, пр. 9 від 17.12.2013). 

5. Аксьонова О.П. Фізіологічна крива реакції серцево-судинної системи організму дітей і 

підлітків на фізичні навантаження під час занять фізичною культурою // Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – Київ, 

2014. – С. 13-18. 

6. Аксьонова О.П., Маякова І.В. Метод рухових задачок в школі розумного руху // 

Матеріали УІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій / [Упор. Назаренко Г.А.] – 

Черкаси: ЧОПОПП, 2014. – 256с. – С.111-116. 

7. Сіроткіна Т.В., Аксьонова О.П. Структура проблемного поля наукових досліджень з 

тематики корекції фізичного розвитку слабозорих учнів / Зб. «Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова». Серія 15. «Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» 36 наукових праць / за 

ред. Г. М. Артюзова – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск 3К1(56)15. 

– С. 330-333. 

8. Аксьонова О. П. Проектування методики уроку фізичної культури слабозорих учнів 

початкової школи в контексті оновлення змісту освіти / О. П. Аксьонова, Т. В. Сіроткіна // 

Збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка. Проблеми, інновації, 

практика, теорія» (29.04 – 30.04.2015, м. Варшава, Польща). – С. 58-64. 

9. Аксьонова О.П. Новий урок фізичної культури як складова здоров’яформувальної 

педагогічної технології «Школа розумного руху» / О. П. Аксьонова // Виховання 

особистості: національно-патріотичний вимір: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції (16-17 квітня 2015 року, м. Херсон): у 2-х ч. – Ч.І / За заг.ред. 

А.М.Зубка, С.О.Моїсеєва та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти», 2015. – 210 с. – С. 9-14. 

10. Сироткіна Т.В. Організаційно-методичні умови корекції фізичного розвитку слабозорих 

учнів початкових класів / Дис. к.пед.наук, 13.00.03 – корекційна педагогіка. – Київ, 2015. 
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Таблиця 2. 

Позитивні показники експериментальної роботи 
Експериментальні матеріали та позитивні результати. 

№

№ 

Експериментальні матеріали Позитивні результати 

1.        Розроблена методика блокового 

планування урочної та позаурочної 

роботи з фізичного виховання в ДНЗ і в 

школі (1-4 класи). Створено електронну 

оболонку в програмі EXEL з метою 

уніфікованого планування урочного та 

позаурочного процесу з фізичного 

виховання дітей і підлітків. 

Такий спосіб планування спрямовує 

педагогічну стратегію фахівців на 

системне комплексне бачення своєї місії 

у контексті реалізації принципів 

здоров’яцентрованої дидактичної 

системи 

2.        Відпрацьовані «рухові задачки» для 

занять і уроків з фізичної культури за 

різними модулями навчання. 

Впровадження зазначеного методу 

сприяло опануванню педагогами новими 

підходами до навчання дітей і підлітків 

навичкам самостійного фізичного 

вдосконалення. 

3.        Розроблені комплекси вправ для 

динамічних пауз в режимі навчального 

дня учнів на засадах систематизації 

національних оздоровчих систем, 

адаптивної фізичної культури та 

кінезіології. 

Цей напрямок ДЕР дозволив підвищити 

рівень ефективності фізкультурних пауз 

на заняттях і уроках загально-освітнього 

циклу в ДНЗ і початковій ланці. 

4.        Змінена структура занять і уроків 

фізичної культури як результат 

дослідження питання регулювання 

фізичного навантаження учнів. 

Такий підхід до структурування занять і 

уроків з ФК дозволяє оптимально 

наблизитися до виконання санітарно-

гігієнічних вимог у зазначеному 

контексті. 

5.        Відпрацьовані тестові завдання, за 

допомогою яких визначається рівень 

розвитку «рухового інтелекту» дітей 

ДНЗ, молодшого шкільного віку. 

Розроблена авторська методика 

визначення коефіцієнту індивідуальної 

функціональної здатності дитини. 

Визначена позитивна динаміка 

зазначеного показника. 

6.        Технологія «Школа розумного руху» 

впроваджена в систему фізичного 

виховання слабозорих учнів початкової 

школи (м. Київ, інтернат №11). 

Підтверджено ефективність технології, її 

універсальність для дітей і підлітків з 

особливостями психофізичного розвитку. 

Захищено дисертацію (Сироткіна Т.В., 

к.п.н., 13.00.03 – корекційна педагогіка, 

30.06.2015р.) 

7.        Запроваджено роботу віртуального 

майстер-класу «RozymRyh» 

Презентація новітніх підходів 

педагогічній спільноті. Адреса:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLx

kLopsz5HAqiZ3dVNi1FO2wM1R3fWkEO 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxkLopsz5HAqiZ3dVNi1FO2wM1R3fWkEO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxkLopsz5HAqiZ3dVNi1FO2wM1R3fWkEO


8.        Розроблена авторська методика 

прискореного навчання плаванню дітей 

дошкільного віку «Плавати просто як 

ходити» (О. Аксьонова). Розпочато 

впровадження у навчальний процес 

ДНЗ. 

Діти за три – чотири заняття впевнено 

тримаються на воді, без додаткових 

зусиль та зайвих рухів перепливають 

ванну. Принципи – довге тіло + баланс – 

посилюють ефект корекції постави дітей. 

Навик переноситься в інші види 

діяльності дітей: спортивну, побутову, 

навчальну. Діти та їхні батьки почали 

цікавитися заняттями. 

9.        Впроваджено авторську методику 

якісного та комплексного аналізу 

різних форм фізичного виховання дітей 

і підлітків. 

Підвищення рівня критичного мислення 

фахівців, посилена логіка педагогічних 

впливів у контексті із сучасними 

вимогами державного стандарту галузі. 

10.    Технологія «Школа розумного руху» 

впроваджується в систему фізичного 

виховання початкової школи «Талант» 

(м. Дніпрорудне) і ЗОШ І-ІІ ст. (м. 

Дніпрорудне). 

Позитивні результати, які зазначені 

вище, підтверджені. 

Тема експерименту «Проектний підхід до формування культури здоров’я 

суб’єктів освітнього процесу» 
Експериментальні освітні заклади 

-    Комунальний заклад «Дніпрорудненська загальноосвітня школа І-ІІ ст.» Василівського 

району; директор – Прінь Любов Семенівна; 

-    Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Запорізької міської ради Запорізької області, директор – 

Озеров Олександр Дмитрович. 

Наукові керівники 
-   Аксьонова О.П., доцент кафедри РПЗСЖ КЗ «ЗОІППО» ЗОР, к.пед.н.; 

-   Півненко Ю.В., доцент кафедри РПЗСЖ КЗ «ЗОІППО» ЗОР, к.пед.н. 

Термін експериментальної діяльності - з жовтня 2011 р. по червень 2016 р. (Наказ 

обласного управління освіти та науки № 170 від 28.02.2011 р.) 
Етап ДЕР 

III.    етап – січень, 2012 – червень, 2015 рр. – формувально-аналітичний; 

IV.  етап – вересень, 2015 – червень, 2016  рр. – контрольно-діагностичний. 

Завдання на поточний етап ДЕР 
-       розробка та апробація методики формувального експерименту; 

- адаптація до регіональних умов, впровадження та відпрацювання інноваційних 

педагогічних технологій; 

- розробка, апробація, впровадження програми моніторингу якості експериментальних 

розробок; 

-  аналіз та підведення підсумків етапу експерименту, визначення позитивних та негативних 

наслідків дослідженої роботи. 

-    проведення контрольного експерименту; 

-    узагальнення результатів науково-дослідницької роботи; формулювання висновків. 

Таблиця 3. 

Перелік науково-методичних заходів 



№

№ 

Дата, період Назва, тема Результат 

1.        09.2012-11.2015 Проведено 14 семінарів, 

тренінгів, практикумів для 

педагогічних працівників ЕГ. 

Підвищення рівня 

професійної 

компетентності педагогів 

у контексті теми 

експерименту. 

2.        27.09.2013 Захищено дисертацію к.пед.н. 

«Формування фізичного здоров’я 

учнів у навчально-виховному 

процесі початкової школи» 

(Півненко Ю.В., 13.00.07 – теорія 

та методика виховання, наук.кер. 

– Аксьонова О.П.). 

Науковий ступінь 

3.        01.01-01.03.2015 Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу на кращий 

інноваційний урок та урок з 

елементами футболу. 

Перше місце 

4.        09.2013-11.2015 Проведено 8 семінарів для 

педагогічних працівників 

районів; 6 семінарів для 

медичних працівників області з 

питань теми експерименту. 

Оприлюднення 

позитивних результатів 

експерименту. Обмін 

досвідом. 

Основні публікації за результатами ДЕР 
1. Аксьонова О. П. Технологія конструювання уроку «Фізична культура» : [навчально-

методичний посібник для вчителів-практиків] / О. П. Аксьонова. – Запоріжжя, 2011. – 104 

с. (Затв. до друку науково-методичною радою КЗ «ЗОІППО» ЗОР, пр. 5 від 21.06.2011). 

2. Навчаючись – вдосконалюємося : педагогічна майстерня вчителя з фізичної культури 

основної та старшої школи : [Навчально-методичний посібник для вчителів-практиків] / 

Гол. ред. О. П. Аксьонова. - Запоріжжя, 2012. – 157 с. (Затв. науково-методичною радою КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР, пр. 1 від 31.01.2012). 

3. Пивненко Ю. В. Формирование физического здоровья учащихся начальных классов как 

предмет исследования [Электронный ресурс] / Ю. В. Пивненко // Концепт. – 2013. – № 5. – 

Режим доступа: http://www.covenok.ru/koncept/article/1118/2013_may_art13109.html 

4. Аксьонова О.П., Лупінович А.С. Виховання основ здорового способу життя як предмет 

дослідження / Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – Випуск 3 (13). – 

http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/tyt13.pdf 

5. Півненко Ю.В. Формування фізичного здоров’я учнів у навчально-виховному процесі 

початкової школи / Дис. к.пед.н., 13.00.07 – теорія та методика виховання. – Тернопіль, 

2013. 

6.  Аксьонова О.П. Здоров’язбережувальні підходи до регулювання фізичного навантаження 

дітей і підлітків на уроках фізичної культури / О.П.Аксьонова // Педагогічні науки та освіта: 

збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти. – Вип. ХІV – XV. – Запоріжжя : Кругозір, 2014. – 290 с. – С. 7-15. 

7. Аксьонова О.П. Інноваційні підходи до формування нового педагогічного мислення 

сучасного педагога освітньої галузі «Здоров’я та фізична культура» / Педагогіка здоров’я : 

[збірник наукових праць У Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 

http://www.covenok.ru/koncept/article/1118/2013_may_art13109.html
http://www.covenok.ru/koncept/article/1118/2013_may_art13109.html
http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/tyt13.pdf
http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/tyt13.pdf
http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/tyt13.pdf


170-річчю з дня народження І.І. Мечникова] / за заг. ред. акад. І.Ф.Прокопенка. – Харків : 

ХНПУ їм. Г.С.Сковороди, 2015. – 724 с. – С. 138-144. 

8. Аксьонова О.П. Технологія рейтингової системи оцінювання активності фахівців з 

фізичного виховання на курсах підвищення кваліфікації / Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: 

проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск 25 (35) / ред. кол. : Н.В.Гузій 

(відп.ред.). – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 180 с. – С. 58-62. 

9. Аксьонова О.П. Структура уроку фізичної культури з позиції збереження здоров’я 

школярів / О. П. Аксьонова // Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна 

освіта нового сторіччя : досягнення та перспективи». – 20-27.04.2015 р., м. Запоріжжя, 

Україна. – http://konferenzp.blogspot.com/p/blog-page.html 

10. Блог «Культура здоров’я суб’єктів освітнього процесу»: http://fcszog.blogspot.com/  

11.  Прінь Л.С. З вірою в майбутнє / Безпека життєдіяльності. - № 10. – 2015. – С. 38-41. 

12.  Прінь Л.С. Створення здоров’язберігального освітнього середовища – основне завдання 

сучасного навчального закладу щодо збереження життя та здоров’я дітей / Сучасна освіта. - 

№ 9. – 2015. – С. 9-10. 

13. Знай, умій, використовуй : методичні рекомендації / Н.В.Бедашко, Н.О.Маслова. – 

Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 116 с. 

Таблиця 4. 

Позитивні показники експериментальної роботи 
Експериментальні матеріали, позитивні досягнення. 

№№ Експериментальні матеріали Позитивні результати 

1.        Впроваджено технологію ЛІДЕР у 

систему фізичного виховання учнів 1-9 

класів (О. Аксьонова). 

Достатній рівень професійної 

компетентності вчителів фізичної 

культури ЕГ у розробці та проведенні 

уроків фізичної культури за новою 

методикою. 

2.        Розроблено методику визначення 

інтегративного критерію сформованості 

культури здоров’я особистості. 

Визначена позитивна динаміка 

показників сформованості культури 

здоров’я учнів ЕГ. 

3.        Розроблено, апробовано каскадну 

програму розвитку навчального закладу 

«Школа XXI», в основі якої 

функціонування проектів у дидактичній, 

виховній, здоров’язбережувальній, 

методичній системах на рівнях зміцнення 

та створення нововведень в освітню 

практику школи. 

Достатній рівень володіння навичками 

педагогічного тайм-менеджменту, 

декомпозиції робіт щодо реалізації 

проектів. Покращення матеріально-

технічного оснащення освітнього 

процесу. 

 
Тема експерименту «Технологія розвитку силової витривалості дітей дошкільного 

віку як складова системи фізичного виховання» 
Експериментальний освітній заклад -    ДНЗ компенсуючого типу № 145 «Дружна 

сімейка» Запорізької міської ради, завідувач – Шелемаха Алла Анатоліївна. 
Науковий керівник - Аксьонова Олена Петрівна, доцент кафедри РПЗСЖ КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР, к.пед.н. 
Термін експериментальної діяльності - з жовтня 2011 р. по червень 2016 р. (Наказ 

обласного управління освіти та науки №680 від 24.10.2012 р.) 
Етап ДЕР 

http://konferenzp.blogspot.com/p/blog-page.html
http://konferenzp.blogspot.com/p/blog-page.html
http://fcszog.blogspot.com/
http://fcszog.blogspot.com/


III. Формувально-аналітичний: вересень, 2013 – червень, 2016р. 

Завдання на поточний етап ДЕР 
-   Адаптація до регіональних умов, впровадження та відпрацювання інноваційних розробок. 

-   Розробка, апробація, впровадження програми моніторингу якості інноваційних розробок. 

Таблиця 5. 

Перелік науково-методичних заходів 
№№ Дата, період Назва, тема Результат 

1.        02.2013-

11.2015 

Проведено 2 педради, 4 семінари, 

2 тренінги з питань теми 

експерименту для педагогічних 

працівників ДНЗ. 1 батьківські 

збори. 

Ступінь обізнаності учасників 

експерименту щодо новітніх 

підходів у їхньої діяльності. 

2.        10.2013-

02.2014 

Обласний конкурс інноваційних 

розробок серед навчальних 

закладів реабілітаційного 

освітнього простору. 

Перше місце 

3.        09.2013-

11.2015 

Проведено 3 семінари для колег 

ДНЗ району, 4 семінари для КПК. 

4 майстер-класи для фахівців з 

фізичного виховання. 

Оприлюднення позитивних 

здобутків серед педагогічної 

спільноти. Обмін досвідом. 

Презентація. 

Основні публікації за результатами ДЕР 
1.  Інтерактивний фаховий посібник «Сенсомоторне тренування як складова системи 

фізичного виховання дошкільників» / Аксьонова О.П., Лиходід Л.В., Шелемаха А.А. 

2.      Блог: http://dnzzp145.blogspot.com/p/blog-page_4.html 

 
Таблиця 6. 

Позитивні показники експериментальної роботи 
Експериментальні матеріали, позитивні досягнення. 

№

№ 

Експериментальні матеріали Позитивні результати 

1

.
        

Включена технологія сенсомоторного 

тренування в систему занять з фізичної 

культури в ДНЗ. 

Посилений корекційно-реабілітаційний 

ефект від занять фізичними вправами з 

урахуванням певних захворювань дітей 

за нозологічними групами. 

2

.
        

Розроблена методика проведення 

обов’язкового тренувального компоненту в 

структурі заняття з фізичної культури в ДНЗ. 

Визначені безпечні показники діапазону 

фітнес-зони, впродовж якої 

диференційоване відбувається кардіо-

тренування дітей. 

3

.
        

Розроблені уніфіковані комплекси рухових 

завдань під час проведення обов’язкового 

тренувального компоненту на заняттях з 

фізичної культури з диференційованими 

організаційно-методичними вказівками для 

Нестандартне обладнання (речі побуту) 

створює умови, при  яких зникають 

травмонебезпечні чинники. 

Підвищується пізнавальний інтерес дітей 

у контексті самостійного тренування. 

http://dnzzp145.blogspot.com/p/blog-page_4.html
http://dnzzp145.blogspot.com/p/blog-page_4.html


дітей різних типологічних груп. 

4

.
        

На блог ДНЗ розміщуємо відео ОТК: з 

урахуванням специфіки ДНЗ (тубвіражні 

діти) – силова витривалість дихальних м’язів 

+ силова витривалість м’язів, які утримують 

вертикаль тулуба. 

Підвищений інтерес батьків до того, що 

відбувається з їхніми дітьми під час 

занять фізичною культурою. 

5

.
        

Систематизація діагностичних методів, за 

допомогою яких визначається рівень 

розвитку силової витривалості дітей. 

Розроблена авторська методика визначення 

індивідуального коефіцієнту силової 

витривалості дитини дошкільного віку. 

Позитивна динаміка показників в 

розвитку дітей ЕГ. 

 

Звіт про роботу експериментального майданчика на базі ЕНВК №6 м. Енергодар  

(керівник Лупінович С.М.) 

Експеримента

льний освітній 

заклад (назва) 

Тема 

експеримент

у 

Наукове 

керівництв

о 
(ПІБ, 

посада) 

Термін 

дії 
Етап 

експеримент

у 

Завдання на 

поточний етап 

експерименту 

Основні 

публікації 

(статті, 
посібники, 

монографії, 

методичні 
рекомендації 

та ін.), в яких 

висвітлені 
результати 

експерименту 
 

Що було 

впроваджено 

на даному 
етапі 

експерименту 

Заходи, на 

яких 

висвітлені 
результати 

експерименту 
(конференції, 

семінари, 

виставки 

тощо; назва 
заходу, рік, 

місце 

проведення, 
результати, 

нагороди) 

Результати 

впровадження 
(моніторинг 

результативност

і, статистика) 
  
 

Енергодарськ

ий НВК № 

6 
Наказ ОУОН 

Запорізької 

облдержадмін

істрації № 686 

від 02.12.2010 

р. 

  

«Інклюзивне 

навчання 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

загальноосві

тнього 

закладу 

методом 

моделюванн

я» 

  

Лупінови

ч С.М., 

канд. пед. 

наук, 

доцент, 

завідувач 

кафедри 

РПЗСЖ 

Тривалі

сть 

ДЕР: 

грудень 

2010 р. - 

грудень 

2015 р. 

III. 

Аналітико-

узагальнюва

льний - 2014 

– грудень 

2015 рр. 

  

1.        

Розробити зміст 

та методи 

допомоги дітям 

з 

особливостями 

психофізичного 

розвитку та 

їхнім сім’ям. 
2.        Створити 

ресурсно-

тренінговий 

центр. 
3.        

Узагальнення 

впливу 

інклюзивного 

навчання на 

особистісний 

розвиток дітей. 
4.        Аналіз 

результатів і 

висновків 

проведеного 

моніторингу 

експерименталь

ної роботи 
5.        Аналіз та 

узагальнення 

експерименталь

1. Лупінович 

С.М., Марієва 

І.Г. 

Створення 

корекційно-

реабілітаційн

ого 

розвивальног

о середовища 

для дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

загальноосвіт

нього закладу 

(практичний 

аспект). – 

Науковий 

часопис НПУ 

імені 

М.П.Драгома

нова. Серія 

19. 

Корекційна 

педагогіка та 

соціальна 

психологія. 

Зб. Наукових 

праць. – К.: 

1. Розроблені 

та 

затверджені 

корекційно-

розвивальні 

програми з 

розвитку 

психічних 

процесів; 

слухового 

сприймання; 

ЛФК; 

корекційні 

програми для 

гуртка 

«Кукольний 

театр»; 

2.Доопрацьов

ана та 

затверджена 

до 

використання   

авторська 

експеримента

льна 

програма  (у 

новій 

редакції)  

«Формування

, зміцнення 

1.ІІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Досвід 

міжнародної 

співпраці 

громадських і 

державних 

організацій: 

насамперед 

сім’я, права 

дитини – 

зараз!» (у 

рамках 

Міжнародних 

днів освіти 

дорослих в 

Україні) 

04.11.2014 р., 

м. Київ. 

Публікація 

статті у 

збірнику 

матеріалів. 
2.Шостий 

Міжнародний 

Фестиваль 

педагогічних 

1.  

 Моніторинг 

ставлення до 

інклюзивного 

навчання (серед 

педагогів 

загальноосвітнь

ої школи, 

батьків дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами, 

батьків 

здорових дітей) 

показав 

кількісні та 

якісні зміни 

серед усіх 

респондентів: 
Кількість 

педагогів, які 

позитивно 

ставляться до 

інклюзивного 

навчання зросла 

з 39,1% до 

67,2%; 
Кількість 

педагогів, які 

негативно 



них матеріалів, 

розробка 

методичних 

рекомендацій, 

навчально-

дидактичних 

матеріалів. 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова, 2014. - 

№ 25. - С. 

102-108. 
2. Лупінович 

С.М., 

Лапшина І.С. 

Використанн

я сучасних 

інформаційни

х технологій 

у роботі з 

дітьми з 

особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивного 

середовища / 

Основні 

орієнтири 

розвитку 

системи 

освіти 

Запорізької 

області у 

2014-2015 

навчальному 

році : метод. 

рекомендації 

: у 4-х ч. / 

упоряд. В.Я. 

Ястребова, 

Т.Г. 

Вєрозубова. – 

Частина І. – 

Запоріжжя : 

Акцент 

Інвест-трейд, 

2014. – С. 56-

64. 

та 

збереження 

здоров’я 

учнів в 

навчально-

виховному 

процесі 

інклюзивного 

закладу». 
3. Розроблено 

положення 

про 

ресурсно-

тренінговий 

центр, який 

розпочав 

роботу в м. 

Енергодар 

(Додаток 2). 
4. В рамках 

роботи 

ресурсного 

центру 

розпочав 

роботу 

обласний 

дистанційний 

семінар з 

проблеми 

інклюзивного 

навчання для 

педагогів 

м.Енергодар. 
5. 

Впроваджені 

здоровязберіг

аючі 

технології у 

навчально-

виховний 

процес. 
5. Розроблені 

опитувальник

и для 

вчителів, 

батьків. 
6. Оновлений 

сайт 

експеримента

льного 

закладу. 

інновацій (м. 

Київ – м. 

Черкаси, 19-

20 вересня 

2014 р.). 

Диплом 

переможця, 

публікація у 

збірнику 

матеріалів 

Фестивалю. 
3.Запорізький 

обласний 

форум з 

інклюзивної 

освіти 

(25.03.2014 

р.) спільно з 

Запорізьким 

благодійним 

фондом 

«Єдність за 

майбутнє». 

Надруковани

й 

інформаційни

й буклет. 

ставляться 

зменшилась з 

24,2% до 11,3%; 
Кількість 

педагогів, які не 

визначились 

також 

зменшилась з 

34, 6% до 

19.9%. 
Кількість 

батьків дітей з 

особливими 

потребами, які 

позитивно 

ставляться до 

інклюзивного 

навчання зросла 

з 48,1% до 

76,5%; 
Кількість 

батьків 

здорових дітей, 

які змінили своє 

ставлення до 

інклюзивного 

навчання на 

позитивне, 

зросла з 27,6% 

до 48,6%. 
Слід 

відзначити, що 

суттєво 

змінилося 

ставлення до 

інклюзивного 

навчання 

безпосередніх 

його учасників. 

Це зрушення на 

бік «підтримки» 

інклюзії було 

одним із 

завдань 

експерименталь

ної діяльності. 
2.        

Моніторинг 

розвитку 

психічних 

процесів дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

проводився за 

рівневим 

принципом на 

засадах 

особистісно 

орієнтованого 

підходу.  

IV. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1.  Розвиток блогу «Фізична культура, спорт і 1 раз на два Аксьонова О.П. 



здоровий спосіб життя» (http://kfkis-

zp.blogspot.com/). 

місяці 

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 майданчику 

обласного рівня з теми «Культура здоров’я 

суб’єктів освітнього середовища» 

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

Щоквартально Півненко Ю.В. 

5.  Розвиток блогу експериментального майданчику 

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.  Створений блог Шкіл дружніх до дитини (базові 

школи з питань впровадження європейських 

стандартів якісної превентивної освіти). 

Перше 

півріччя 

Мінакова І.В. 

8.  Розвиток сайту УРОК 

(http://aksynova1.wix.com/2014). 

Щоквартально Аксьонова О.П. 

9.  Створення і розвиток сайту «Школа красивої 

постави». 

1 раз на 

півроку 

Аксьонова О.П. 

Циганок О.В. 

10.  Забезпечення функціонування віртуальних 

методичних об’єднань вчителів основ здоров’я на 

освітньому порталі Заповікі. 

Щоквартально Півненко Ю.В. 

11.  Забезпечення функціонування віртуальних 

методичних об’єднань вчителів фізичної 

культури на освітньому порталі Заповікі. 

Щоквартально Аксьонова О.П. 

12.  Регіональний освітній проект «Школа сучасних 

знань». 

Протягом року Півненко Ю.В. 

13

. 

Створення і розвиток блогу мережі Шкіл 

сприяння здоров'ю «Навчання для здоров'я» 

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

Протягом року Півненко Ю.В. 

14

. 

Проведено обласний конкурс веб-квестів з 

інклюзивного навчання для педагогів у рамках 

інноваційного проекту «Школа майбутнього – 

школа без обмежень» 

Лютий Лупінович С.М., 

Волошина Т.А. 
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