
 

Додаток 

  до листа КЗ «КОІППО 

  імені Василя Сухомлинського» 

__18.08.___2015№ _465/09-09_ 

 

Програмаобласногопедагогічноговебінару 

з проблеми «Ціннісніорієнтири, основнізавдання та шляхи 

розвиткуінформаційно-освітнього простору регіону в новому 

навчальномуроці» 
 

Категоріяучасників Проблема виступу Час 

виступу 

Виступаючі 

Завідувачі (директори) 

районних (міських) 

методичних кабінетів 

(центрів) відділів, управлінь 

освіти райдержадміністрацій, 

міських рад 

 

Упровадження 

системи мережевої 

взаємодії методичних 

служб як основа 

їхнього розвитку 

 

 

 

Дистанційне навчання 

та мережева підтримка 

навчального процесу 

13.00-

13.15 

 

 

 

 

 

 

13.15-

13.30 

Половенко О.В., 

завідувачобласногонавча

льно-методичного  центру 

освітнього менеджменту 

та координації 

діяльності 

методичних служб; 

Литвиненко О.В.,  

методистнауково-

методичної 

лабораторії 

інформатики та 

інформаційних 

технологійнавчання 

Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, методисти 

методичних кабінетів 

(центрів) відділів, управлінь 

освіти райдержадміністрацій, 

міських рад, які здійснюють 

контроль за 

викладаннямпредметів 

природничого циклу 

(географія, біологія, хімія) 

Шляхи оптимізації 

навчально-виховного 

процесу викладання 

предметів освітньої 

галузі 

«Природознавство» у 

процесі  реалізації 

Державного стандарту 

базової і повної 

загальної середньої 

освіти  

13.30-

13.50 

Хлань Л.М., 

завідувачнауково-

методичної 

лабораторії 

природничо- 

математичних 

дисциплін; 

Ціперко Т.В.,  

методистнауково-

методичної 

лабораторії 

природничо- 

математичних 

дисциплін 

Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, методисти 

методичних кабінетів 

(центрів) відділів, управлінь 

освіти райдержадміністрацій, 

міських рад, які здійснюють 

контроль за викладанням 

математики 

Результати ЗНО з 

математики: 

підсумки, проблеми, 

перспективи 

13.50-

14.05 

Ткаченко Л.А.,  

методистнауково-

методичної 

лабораторіїприродничо- 

математичних 

дисциплін 



Продовження додатка  

2 

 

Спеціалісти відділів, 
управлінь освіти, методисти 
методичних кабінетів 
(центрів) відділів, управлінь 
освіти райдержадміністрацій, 
міських рад, які відповідають 
за викладання світової 
літератури та російської 
мови 

Науково-

методичнезабезпечен

нявикладаннязарубіж

ноїлітератури та 

російськоїмови у 

2015/2016 н.р. 

14.05- 

14.20 

Ревнивцева О.В.,  

завідувачнауково-

методичної 

лабораторії 

гуманітарно- 

естетичних 

дисциплін 

Спеціалісти відділів, 
управлінь освіти, методисти 
методичних кабінетів 
(центрів) відділів, управлінь 
освіти райдержадміністрацій, 
міських рад, які відповідають 
за викладання української 
мови і літератури 

Особливостівивчення

українськоїмови і 

літератури у 

загальноосвітніхнавч

альнихзакладах у 

2015/2016 н.р. 

14.20- 

14.40 

Маранська І.А., 

методист науково-

методичної 

лабораторіїгуманітарно-

естетичних 

дисциплін 

Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, методисти 

методичних кабінетів 

(центрів) відділів, управлінь 

освіти райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

районних, міських 

методичних об’єднань 

учителів історії 

Науково-

методичнезабезпечен

нявикладаннясуспільс

твознавчихдисциплін: 

досвід, проблеми, 

перспективи 

14.40-

14.55 

Черткова Н.С., 

методистнауково-

методичної 

лабораторіїсуспільствознав

чихдисциплін 

Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, методисти 

методичних кабінетів 

(центрів) відділів, управлінь 

освіти  

райдержадміністрацій,  

міських рад, керівники 

районних (міських) 

методичних  

об’єднань учителів 

образотворчого, музичного 

мистецтва  

та художньої культури 

Компетентнісний 

підхід до викладання 

предметів художньо-

естетичного циклу 

14.55- 

15.15 

Кондратова В.В.,  

доцент кафедри  

дошкільної та  

початкової освіти,  

кандидат  

педагогічних наук; 

Черненко С.В., 

методист науково-

методичної лабораторії  

гуманітарно-естетичних  

дисциплін 

  



Продовження додатка  

3 

Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, методисти 

методичних кабінетів 

(центрів) відділів, управлінь 

освіти райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

районних (міських) 

методичних об’єднань 

учителів трудового навчання 

та економіки 

Нормативно-правове, 

програмне та 

методичне 

забезпечення 

викладання 

трудового навчання й 

економіки  

15.15-

15.35 

Богданова О.П.,  

методист науково-

методичної  

лабораторії  

економіко- 

технологічних  

дисциплін 

Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, методисти 

методичних кабінетів 

(центрів) відділів, управлінь 

освіти райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

районних (міських) 

методичних об’єднань 

учителів початкових класів 

Особливості 

організації 

навчально-виховного 

процесу учнів 4 класу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

15.35-

15.50 

Тіхонова Н.Г.,  

старший викладач 

кафедри  

дошкільної та 

початкової освіти,  

кандидат  

педагогічних наук 

 

Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, методисти 

методичних кабінетів 

(центрів) відділів, управлінь 

освіти райдержадміністрацій, 

міських рад з питань 

упровадження інклюзивного 

та інтегрованого навчання 

Особливості 

організації 

навчально- виховного 

процесу для учнів з 

особливими освітніми 

потребами у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

15.50- 

16.05 

Червонець І.В.,  

завідувач науково-

методичної 

лабораторії з 

інклюзивного та 

інтегрованого 

навчання 

Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, методисти 

методичних кабінетів 

(центрів) відділів, управлінь 

освіти райдержадміністрацій, 

міських рад, які відповідають 

за охорону праці та безпеку 

життєдіяльності 

Організація охорони 

праці та безпеки 

життєдіяльності  в 

навчальних закладах 

області 

16.05- 

16.20 

Желєзнова Т.П., 

завідувач науково-

методичної 

лабораторії основ 

здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та 

охорони праці 

 

Спеціалісти відділів, 
управлінь освіти, методисти 
методичних кабінетів 
(центрів) відділів, управлінь 
освіти райдержадміністрацій, 
міських рад з питань 
виховної роботи та 
позашкільної освіти 

Особливості 
організації виховної 
роботи в 2015/2016н.р. 
в контексті 
формування 
ціннісних орієнтацій 
учнів 

 

16.20- 

16.40 

Міцай Ю.В.,   

завідувачнауково-

методичної 

лабораторії 

виховноїроботи і 

формування 

культуриздоров’я 

 


