ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ДОСВІДУ 2017 – 2018 н.р.

С/П
“Науковометодичні
засади
формувального
оцінювання
учнів”
на базі
КЗ“Верхньодні
провська
СЗШ№5 І-ІІІ
ст.”
16.03.18
23.03.18

16.02.18

травень

С/П
“Основні
принципи
педагогіки
партнерства”
на базі
КЗ“Верхньодні
провська
СЗШ№5 І-ІІІ
ст.”

квітень

березень

січень

грудень

листопад

жовтень

С/П
ПРАКТИКУМ
“Теоретичні
“Розвиток
засади нової
критичного
української
мислення учнів
школи”
початкової
на базі
школи”
на базі
КЗ“Верхньодн
іпровська
КЗ“Верхньодн
СЗШ№5 І-ІІІ
іпровська
ст.”
СЗШ№5 І-ІІІ
26.10.17
ст.”
16-17.11.17

лютий

Саннікова
Марина Василівна

Початкові класи

1.

вересень

серпень

Прізвище, ім'я, по
батькові керівника
науково-методичних
комісій

Назва РМО

№ п/п

Місяці

С/П
“Роль медіа та
інформаційнокомунікаційни
х освітніх
технологій у
формуванні
соціальних та
громадянських
компетентност
ей учнів”
КЗ
“Новомиколаї
вська СЗШ
№1 І-ІІІ ст.”
27.11.17

Кирильченко Оксана Вікторівна

Українська мова і література

2.

ПРАКТИКУМ

Лебідь
Тетяна Іванівна

Хімія

3.

Предмет хімія
- як
навчальний
проект
КЗ
«Дніпровська
СЗБШ І-ІІІ
ст.»
19.10.17

ПЕДАГОГІЧНА
МАЙСТЕРНЯ

“Розвиток
критичного
мислення учнів
на уроках
української
мови і
літератури”
Відділ освіти
02.04.17

С/П
Впровадження
інноваційних
технологій як
найбільш
ефективний
засіб соціалізації
особистості на
уроках хімії
КЗ
“Пушкарівська
СЗШ І-ІІІ ст.”
15.02.18р

С/П
“Розвиток
ключових
компетентност
ей учнів як
основа
формування
практикоорієнтованих
географічних
знань”
КЗ
“Дніпровська
СЗБШ І-ІІІ
ст.”
25.04.17

4.

Холопова
Любов Борисівна

Географія, економіка та
природознавство

ПРАКТИКУМ

“Формування
ключових
компетентност
ей учнів
засобами
інформаційнокомунікаційни
х технологій”
На базі КЗ
“Верхньодніп
ровська СЗШ
№5 І-ІІІ ст.”
25.10.17
ІНТ/МАЙСТЕР
-КЛАС

Бідюк
Олена Іванівна

Обслуговуюча праця

5.

“Збереження
національної
культури
Дніпропетровщ
ини засобами
впровадження
ремесел на
уроках
трудового
навчання”
КЗ
“Верхньодніпр
овська СШ
№1 І-ІІІ ст.»
23.11.17

С/П
“Формування
національної
свідомості та
духовного світу
школярів
засобами
мистецтва”
На базі
районної
бібліотеки
01.02.18р.

ПРАКТИКУМ
“Реалізація
наскрізних
ліній через
систему
завдань”
На базі КЗ
“Верхньодніпр
овська
СЗШ№5 І-ІІІ
ст.”
14.12.17
С/П
“Формування
ключових
компетентност
ей учнів на
уроках
образотворчого
мистецтва”
КЗ
“Першотравен
ська СЗШ І-ІІ
ст.”
19.12.17р.

Соболь
Олена Миколаївна

Фізика та астрономія

6.

Деиисова
Людмила Григорівна

Образотворче мистецтво

7.

МАЙСТЕР КЛАС

Штибель
Вікторія
Вікторівна

Біологія

8.

Розвиток
методичної
майстерності
вчителя під час
реалізації
змістових ліній
на уроках
біології
Зала

С/П
Реалізація
наскрізної лінії
“Громадянська
відповідальність
на уроках
фізики»
КЗ
“Верхньодніпро
вська СЗШ№2
І-ІІІ ст.”
22.02.18
МАЙСТЕР КЛАС

“Застосування
нетрадиційних
технік
малювання як
засіб розвитку
творчих
здібностей
учнів”
На базі КЗ
“Верхньодніпр
овський
ПДЮТ”
03.04.18р.
С/П
“Підвищення
ефективності
уроку біології
шляхом
впровадження
інноваційних
освітніх
технологій”
Правобережне
нська філія

відділу освіти
22.11.2017

Лихолат
Ірина Вячеславівна

інформатика і обчислювальні техніки

9.

Молдован
Тетяна Миколаївна

Математика

10
.

КЗ
«Ганнівський
НВК»
11.04.18р.
С/П
Розвиток
образного
мислення
шляхом
створення
графічних
зображень
різними
програмними
засобами
КЗ
“Верхньодніпр
овська
СЗШ№5 І-ІІІ
ст.”
05.12.17
ПРАКТИКУМ
“Реалізація
наскрізних
ліній через
систему
завдань”
На базі КЗ
“Верхньодніпр
овська
СЗШ№5 І-ІІІ
ст.”
12.12.17

МАЙСТЕР-КЛАС

Способи та
прийоми
реалізації
наскрізних ліній
на уроках
інформатики”
КЗ
“Верхньодніпро
вська СШ№1 ІІІІ ст.”
20.03.18

С/П
“Управління
системою
мотивів
особистості при
вивченні
математики”
КЗ
“Боровківська
СЗШ І-ІІІ ст.”
13.03.18

Олійник
Валентина Семенівна

Іноземна мова

11
.

С/П
“Застосування
інтерактивних
форм
навчання на
уроках
англійської
мови
як засіб
формування
мовленнєвої
компетентності
учнів”
КЗ
“Новомиколаї
вська СЗШ
№2 І-ІІІ ст.”
20.11.17р.
ІНТ/МАЙСТЕР
-КЛАС

Олег Григорович
Голтвянський
Г

Технічна праця

12
.

“Збереження
національної
культури
Дніпропетровщ
ини засобами
впровадження
ремесел на
уроках
трудового
навчання”
КЗ
“Верхньодніпр
овська СШ
№1 І-ІІІ ст.»
23.11.17

С/П
“Розвиток
ключових
компетентностей
учнів через
інтегрованість
змісту освітньої
діяльності під
час вивчення
іноземних мов”
КЗ
“Верхньодніпро
вська СШ №1
І-ІІІ ст..»
19.02.17р.

Прак
тику
м
“Техн
ологі
чна
освіта
на
сучас
ному
етапі”
На
базі
КЗ
“Вер
хньод
ніпро
вська
СЗШ
№2 І-

ІІІ
ст.”
18.01.
18

Марченко
Олена Анатоліївна

Основи здоров’я

13
.

Крайнік
Олена Вікторівна

Історія та правознавство

14
.

МАЙСТЕР-КЛАС

С/П
“Формування
культури
здоров’язбереж
ення як
світоглядної
орієнтації
майбутніх
громадян
України”
КЗ
“Андріївська
НСЗШ І-ІІ
ст.”
29.11.17р.

“Розвиток
життєвих
компетентностей
учнів через
впровадження
інтерактивних
технологій
навчання на
уроках основ
здоров’я”
На базі КЗ
“Верхньодніпро
вська СЗШ №5
І-ІІІ ст”
28.03.2018
ШПМ
“Використання
принципу багато
перспективності
та інтелекткарт
під час вивчення
теми
«Українського
руху 2 пол. ХІХ
ст»
КЗ
“Боровківська
СЗШ І-ІІІ ст.”
23.02.18

МАЙСТЕРКЛАС

“Квесттехнології на
уроках історії
під час
узагальнення
знань учнів”
Зала відділу
освіти
20.04.18

Тяпкіна
Любов Костянтинівна

Фізична культура

15
.

ІНТ. С/П
“Зміцнення
здоров’я,
всебічна
фізична
підготовка та
виховання
моральноетичних
якостей
школярів на
оздоровчих та
культурних
традиціях
українського
народу на
уроках
фізичної
культури та
“Захист
Вітчизни”
КЗ“Ганнівськ
ий НВК
“СЗШ-ДНЗ”
30.11.17

ІНТ. /КРУГЛИЙ
СТІЛ

“ Активізація
роботи з
фізичного та
патріотичного
виховання учнів,
через
впровадження
нових форм
навчальної,
спортивномасової,
оздоровчої роботи
з учнями”

На базі КЗ
“Верхньодніпро
вська СЗШ №5
І-ІІІ ст.”
08.02. 2018 р.

Наумук
Наталія Василівна

Зарубіжна література і російська мова

16
.

Тищук
Світлана Олександрівна

Бібліотекарі

17
.

Майстер-клас
“Система
роботи вчителя
зарубіжної
літератури
щодо
залучення
учнів до
навчання в
МАН,
підготовки та
захисту
учнівських
проектів як
одного із
шляхів
соціалізації
особистості”
Зала відділу
освіти
26.10.17
ВИЇЗНИЙ
СЕМІНАР
“Краєзнавство
як один з
пріоритетних
напрямків
роботи
шкільної
бібліотеки”
На базі
“Козацький
хутір
“Галушківка”
12.10.17

С/П
“Формування
ключових
компетентностей
та компетенцій
особистості
засобами мови
та літератури”
КЗ
“Верхівцевська
СЗШ №2 І-ІІІ
ст.”
24.03.17

С/П
“Роль шкільної
бібліотеки у
національнопатріотичному
виховані учнів”
КЗ Ганнівський
НВК “СЗШДНЗ”
02.02.17

Перепєчин
Сергій Сергійович

Захист Вітчизни

18
.

ІНТ. С/П
“Зміцнення
здоров’я,
всебічна
фізична
підготовка та
виховання
моральноетичних
якостей
школярів на
оздоровчих та
культурних
традиціях
українського
народу на
уроках
фізичної
культури та
“Захисту
Вітчизни”
КЗ“Ганнівськ
ий НВК
“СЗШ-ДНЗ”
30.11.17

КРУГЛИЙ СТІЛ
“ Активізація
роботи з
фізичного та
патріотичного
виховання учнів,
через
впровадження
нових форм
навчальної,
спортивномасової,
оздоровчої роботи
з учнями”

На базі КЗ
“Верхньодніпро
вська СЗШ №5
І-ІІІ ст.”
08.02. 2018 р.

Міхеєнко Надія
Василівна
Ящук Емма Юріївна

Музичне мистецтво
Курси духовно-морального
спрямування

20
.

ІНТ.С/П
“Шляхи
формування
всебічно
розвиненої
особистості на
уроках
художньоестетичного
циклу”
КЗ
“Верхньодніпро
вська СЗШ №2
І-ІІІ ст.”
14.03.18р.

МАЙСТЕРКЛАС

19
.

“Педагогічні
прийоми
емоційночуттєвого
розвитку учнів
засобами
музичного
мистецтва”
На базі КЗ
“Верхньодніпр
овська СШ
№1 з
поглибленим
вивченням
іноземних
мов”
15.11.17р.
Круглий стіл
“Формування
етичної
культури
сучасних
підлітків на
основі
християнських
цінностей”
Зала відділу
освіти
09.02.18р.

ІНТ.С/П
“Шляхи
формування
всебічно
розвиненої
особистості на
уроках
художньоестетичного
циклу”
КЗ
“Верхньодніпро
вська СЗШ №2
І-ІІІ ст.”
14.03.18р.

ПРАКТИКУМ

Сидорова
Лариса Олександрова

Художня культура

21
.

Горбань
Ніна Олександрівна

Психологи і соціальні педагоги

22
.

“Використання
медіатехнологі
й для
формування
ключових
компетентност
ей учнів на
уроках
художньої
культури”
На базі КЗ
“Верхньодніп
ровська СЗШ
№5 І-ІІІ ст.”
27.10.17р.
С/П
«Проблеми
адаптації
дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування в
соціальному
середовищі»
На базі КЗ
“Верхньодніп
ровська СЗШ
№5 І-ІІІ ст.”
18.10.17р.

С/П
«Нормативно
правова база,
організація,
впровадження
інклюзивної
освіти»
На базі КЗ
“Верхньодніпро
вська СЗШ №5
І-ІІІ ст.”
07.02.18р.

С/П
С/П
« Інформаційно«Моніторинг
методичний
роботи
супровід
первинних
психологів та
шкільних
соціальних
ПМПК щодо
педагогів з
виявлення
питань
дітей з
запобігання
особливими
суїциду в
освітніми
молодіжному
потребами»
середовищі»
На базі КЗ
На базі КЗ
“Верхньодніпр
“Верхньодніпро овська СЗШ
вська СЗШ №5
№5 І-ІІІ ст.”
І-ІІІ ст.”
18.04.18р.
14.03.18р.

