ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Саннікова
Марина Василівна

Початкові класи

Кирильченко Оксана Вікторівна

Українська мова і література

С/П
Формування
соціальних
компетентност
ей на уроках
української
мови і
літератури
засобами
інноваційних
технологій
КЗ
“Верхньодніпр
овська СЗШ
№2 І-ІІІ ст”
28.11.16р.

МАЙСТЕР-КЛАС

“Роль учителя в
забезпеченні
якісного мовного
середовища як
засобу
національнопатріотичного
виховання”
КЗ
“Верхівцевський
НВК”
20.02.17р.

травень

квітень
М/К
“Застосування
прийомів
мнемотехніки у
початковій
школі”
Актова зала
відділу освіти
04.04.17р.

1.

2.

березень

лютий

січень

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

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

Назва РМО

№ п/п

Місяці

ІНТ/МАЙСТЕР-

3.

КЛАС

Лебідь
Тетяна Іванівна

Хімія

Активізація
пізнавальної
діяльності учнів
на уроках
біології та хімії
з використанням
інтерактивних
модулів сервісу
Google Apps for
Education.
КЗ
«Дніпровокам’
янська СЗШ
І-ІІІ ст..“
15.12.16р.

Орглова
Галина Савелівна

Географія, економіка та природознавство

4.

С/П
“Активізація
самостійної
пізнавальної
діяльності
учнів на уроках
географії
шляхом
впровадження
інноваційних
освітніх
технологій”
КЗ
“Любомирівсь
ка СЗШ І-ІІ
ст.”
30.11.16р.

ШПМ
Впровадження
інноваційних
технологій як
найбільш
ефективний засіб
соціалізації
особистості на
уроках хімії
КЗ
“Пушкарівська
СЗШ І-ІІІ ст..”

16.03.17р

С/П
“Оптимізація
форм і методів
організації
освітнього
процесу під час
формування
географічних
понять і
картографічної
грамотності з
урахуванням
пізнавальних
можливостей
учнів”
КЗ
“Боровківська
СЗШ І-ІІІ ст.”

26.04.17р.

Бідюк
Олена Іванівна
Соболь
Олена Миколаївна

6.

Фізика та астрономія

Обслуговуюча праця

5.

С/П
Дослідницька
діяльність в
процесі
впровадження
нестандартних
технологій
декоративноужиткового
мистецтва
Верхньодніпро
вська ЦРБ
11.16р.
ШПМ
Застосування
хмарних сервісів
в організації
НВП з фізики
на базі КЗ
“Верхньодніпро
вська СШ№1
І-ІІІ ст.”

24.11.16р.

С/П
Розвиток
інтересу учнів
шляхом
впровадження
ІКТ на уроках
трудового
навчання
КЗ
“Пушкарівська
СЗШ І-ІІІст. ”

13.04.17р.
С/П
Застосування
методу проектів
при формуванні
пізнавальної
активності учнів
на уроках фізики
КЗ
“Любомирівська
СЗШ І-ІІ ст.

02.03.17р.

Деиисова
Людмила Григорівна

Образотворче мистецтво

7.

С/П
“Формування
цінностей
громадянина і
патріота засобами
декоративноужиткового та
образотворчого
мистецтва”
КЗ
“Пушкарівська
СЗШ І-ІІІ ст.”
06.12.16р.

ІНТ/МАЙСТЕР-

8.

Штибель
Вікторія Вікторівна

Біологія

КЛАС

«Активізація
пізнавальної
діяльності учнів
на уроках
біології та хімії
з використанням
інтерактивних
модулів сервісу
Google Apps for
Education.»
КЗ
Дніпровокам’я
нська СЗШ “
15.12.16р.

ШПМ

“Підвищення
ефективності
уроку біології
шляхом
впровадження
інноваційних
освітніх
технологій”
КЗ”Правобере
жненська
СЗШ
І-ІІІ ст.”
12.04.07р.

інформатика і
обчислювальні техніки
Лихолат
Ірина Вячеславівна

9.

Молдован
Тетяна Миколаївна

Математика

10
.

Олійник
Валентина Семенівна

Іноземна мова

11
.

С-П
Наступність у
формуванні ІКТкомпетенції учнів
початкової та
основної школи
КЗ
“Верххньодніпро
вська СЗШ№3
І-ІІІст.”

Формування
ключових понять
сучасного
програмування
Latarus
КЗ
“Верхньодніпров
ська СЗШ№2
І-ІІІ ст.”

13.12.16р.

21.03.17р.

С-П
«Застосування
хмарних
сервісів у
викладанні
математики»
на базі КЗ
“Верхньодніпр
овська СЗШ№5
І-ІІІ ст.”
20.12.16р.
С-П
“ Застосування
інтерактивних
форм навчання
на уроках
англійської
мови як засіб
формування
мовленнєвої
компетентності
учнів”
КЗ
“Дніпровська
СЗБШ І-ІІІ ст.”
19 .12.16р.

МАЙСТЕР-КЛАС

ШПМ
«Забезпечення
інтелектуального
розвитку учнів у
процесі навчання
математики»
КЗ
“Новомиколаївс
ька СЗШ№2
І-ІІІ ст.”
14.02.17р.
ТРЕНІНГПРАКТИКУМ

“Ефективність
використання
інформаційнокомунікаційних
ресурсів та
сучасних
інтернеттехнологій на
уроках
англійської мови”

КЗ
“Новомиколаїв
ська СЗШ №2”
13.03.17р.

МАЙСТЕРКЛАС

Голтвянський ггг
Олег Григорович

Технічна праця

12
.

Марченко
Олена Анатоліївна

Основи здоров’я

13
.

ШПМ
“Модернізація
форм і засобів
роботи вчителя
трудового
навчання"

"Соціалізація
учнів через
розвиток їх
творчого
потенціалу "
на базі
КЗ
“Дніпровськ
а СЗБШ”
27.10.16р.

КЗ
“Верхньодніпровс
ька СЗШ№2
І-ІІІст.”

09.02.17р.

С/П
"Формування,
збереження і
зміцнення
здоров'я дітей
та учнівської
молоді на
гуманістичних
засадах - як
один із
пріоритетних
напрямків
роботи школи.”
КЗ
“Боровківська
СЗШ І-ІІІст.”
16.11.16р.

МАЙСТЕР-КЛАС

"Система роботи
привентивної
спрямованості
вчителя основ
здоров'я щодо
формування
здорового
способу життя,
профілактики
нещасних
випадків,
травматизму у
школі, вдома, на
дорогах та місцях
відпочинку"
Відділ освіти
22.02.17р.

Крайнік
Олена Вікторівна

Історія та правознавство

Кулікова
Тетяна Миколаївна

15
.

Фізкультура і основи здоров’я

С/П
“Формування
дослідницьких
компетентност
ей учнів
на уроках
історії та в
позакласній
роботі як
пріоритетна
складова
соціалізації
особистості”
КЗ
“Верхівцевськ
ий НВК”
28.04.17р.

С/П
“Формування
загальнокультурн
их
компетентностей
учнів на уроках
історії”
КЗ “Андріївська
НСЗШ І-ІІ ст.”
17.02.17р.

14
.

ІНТ/С/П
Формування
здорового
способу життя
шляхом
підвищення
оздоровчої
рухової
активності та
впровадження
сучасних
педагогічних
технологій на
уроках фізичної
культури та
«Захисту
Вітчизни»
КЗ
“Пушкарівська
СЗШ”

01.12.16р.

ІНТ/С/П
Виховання
патріотичної
свідомості та
відродження
народних
традицій
шляхом
використання
елементів
народної
фізичної
культури на
уроках та в
позакласній
роботі.
КЗ
“Верхньодніпро
вська СЗШ №5
І-ІІІ ст.”
30.03.17р.

Бібліотекарі

17
.

Тищук
Світлана Олександрівна

Зарубіжна література і російська
мова
Наумук
Наталія Василівна

16
.

МАЙСТЕРКЛАС
“Система роботи
вчителя зарубіжної
літератури щодо
залучення учнів до
навчання в МАН ,
підготовки та
захисту учнівських
проектів як одного
із шляхів
соціалізації
особистості “

Відділ освіти
27.10.16р.

С/П
“Застосування
хмарних
сервісів у
роботі
шкільних
бібліотекарів”
на базі КЗ
“Верхньодні
провська
СЗШ№5”

ІНТ/С/П
“Використання
інтерактивних
форм і методів
на уроках
зарубіжної
літератури як
одного із засобів
соціалізації
особистості”

КЗ
“Новомиколаї
вська СЗШ
№1 І-ІІІст.”
21.04.17р.
С/П
“Взаємодія
шкільної
бібліотеки і
педагогічного
колективу у
вихованні
патріотизму
дітей і
учнівської
молоді”

КЗ
“Дніпровська
СЗБШ
І-ІІІ ст»
07.04.17р.

21.10.16р.

Перепєчин
Сергій Сергійович

Захист Вітчизни

18
.

ІНТ/С/П
Формування
здорового
способу життя
шляхом
підвищення
оздоровчої
рухової
активності та
впровадження
сучасних
педагогічних
технологій на
уроках фізичної
культури та
«Захисту
Вітчизни»
КЗ
“Пушкарівська
СЗШ”

01.12.16р.

ІНТ/С/П
Виховання
патріотичної
свідомості та
відродження
народних
традицій
шляхом
використання
елементів
народної
фізичної
культури на
уроках та в
позакласній
роботі.
КЗ
“Верхньодніпро
вська СЗШ №5
І-ІІІ ст.”
30.03.17р.

Міхеєнко Надія
Василівна

Музика

19
.

С-П
“Формування
громадянських
цінностей
засобами
музичного
мистецтва”
КЗ
“Ганнівський
НВК”
23.11.2016р.

Тренінгпрактикум
“Впровадження
ефективних форм і
методів під час
вивчення
предмета
“Мистецтво”
у 8 кл.”

КЗ
“Водянська
СЗШ І-ІІІ ст”
19.04.17р.
ІНТ/С-П
“Формування
духовного
світу дитини
через
інтерактивне
навчання”
КЗ
“Новомиколаї
вська СЗШ№1
І-ІІІ ст.”
21.04.17р.

Ящук Емма Юріївна

Етика

20
.

Сидорова
Лариса Олександрова

Художня культура

21
.

ВИЇЗНИЙ
СЕМІНАР
“Ознайомлення
із
особливостями
національної
художньої
культури через
споглядання
творів
мистецтва”
м.Дніпро
05.12.16р

ШПМ
“Формування
емоційноестетичного
досвіду учнів на
уроках
художньої
культури”
КЗ
“Верхньодніпро
вська СЗШ №3
І-ІІІ ст.”
23.03.2016

Горбань
Ніна Олександрівна

Психологи і соціальні педагоги

22
.

С/П
“Вторинна
соціалізація
особистості”
Відділ освіти
26.10.16р.

