Міністерство освіти і
науки України

За підтримки Представництва
Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ)

Комунальний заклад “Кіровоградський
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського”

Громадська організація
«Дитячий фонд
Здоров’я через освіту»

Науково-методична лабораторія основ
здоров’я, безпеки життєдіяльності та
охорони праці КЗ “КОІППО
імені Василя Сухомлинського”

Нарада-семінар працівників освіти
Кіровоградської області
з питань адвокації, планування, упровадження, моніторингу
та оцінки заходів проекту «Вчимося жити разом»
Дата проведення: 01 – 02 лютого 2018 року
Місця проведення:
комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;
комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання ліцей-школадошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області».
Учасники семінару:
методисти методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад,
відповідальних за викладання предмета «Основи здоров’я» та впровадження
превентивних здоров’язбережних проектів;
керівники методичних об’єднань, учителі, педагоги-тренери, відповідальні
за викладання предмета «Основи здоров’я» та впровадження превентивних
здоров’язбережних проектів.

Мета і завдання наради-семінару:
Мета:
проаналізувати стан виконання плану дій з адвокації, планування,
впровадження, моніторингу, оцінки заходів щодо інтеграції проекту «Вчимося жити
разом» у регіонах Кіровоградської області; ознайомити із двокомпонентною
моделлю підготовки вчителів з методики формування здоров'язбережної і соціальної
компетентності; визначити перелік пріоритетних заходів на 2019-2024 роки.

Завдання:
1. Проаналізувати стан виконання заходів та шляхи інтеграції курсу
«Вчимося жити разом» в освітній процес закладів загальної середньої освіти:
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.04.2017 року № 624
«Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації спільного проекту
«Вчимося жити разом»;
 Наказ начальника управління освіти, науки, молоді та
спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 18.05.2017 року № 413 «Про
затвердження плану заходів щодо реалізації проекту «Вчимося жити разом» у
навчальних закладах Кіровоградської області на 2017 рік».
2. Здійснити огляд показників проходження он-лайн курсів педагогами у
Кіровоградській області:
 «Вчимося жити разом» - курс із розвитку соціальних навичок дітей і
підлітків;
 «Основи здоров’язбережної компетентності» - курс із теоретичних та
методичних основ формування здоров’язбережної компетентності.
3. Узагальнити досягнення проекту та визначити перепони у його
впровадженні в регіонах.
4. Ознайомити з двокомпонентною моделлю підготовки вчителів з методики
формування здоров'язбережної і соціальної компетентності.
5. Визначити пріоритетні заходи на 2018 рік за напрямами: створення
сприятливого середовища, підготовки вчителів, навчання учнів.
6. Розробити проекти планів щодо:
 Переліку найбільш дієвих заходів щодо забезпечення підтримки
керівництвом органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад, педагогами закладів загальної середньої освіти,
батьками планів інтеграції двокомпонентної моделі у систему післядипломної
підготовки вчителів за програмою навчального курсу «Основи соціальної та
здоров’язбережної компетентності» та масового навчання учнів за курсом
«Вчимося жити разом» в умовах дії двох державних стандартів шкільної освіти;
 Методичних рекомендацій з інтеграції двокомпонентної моделі та
розроблених он-лайн курсів у систему післядипломної підготовки вчителів за
програмами навчальних курсів «Основи соціальної та здоров’язбережної
компетентності» й «Вчимося жити разом» та щодо переліку необхідних умов для
забезпечення інтеграції курсів зазначених вище у навчання учнів закладів
загальної середньої освіти в умовах дії двох державних стандартів шкільної освіти;
 Визначення переліку 10 пріоритетних заходів у 2018 році та орієнтовних
заходів щодо планування роботи у 2019-2024 років (визначення опорних закладів
загальної середньої освіти, проведення моніторингу та обласних науковометодичних заходів).
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ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА НАРАДИ-СЕМІНАРУ
01 лютого 2018 року, четвер
Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», аудиторія 421.
8.309.30

9.3010-00

Реєстрація
учасників
нарадисемінару
працівників
освіти
Кіровоградської області з питань
адвокації, планування, впровадження,
моніторингу та оцінки заходів проекту
«Вчимося жити разом»
Відкриття
наради-семінару.
Презентація мети та завдань нарадисемінару, учасників та очікуваних
результатів

Барсукова Світлана Леонідівна,
Ткаченко Сергій Валерійович,
методисти
науково-методичної
лабораторії основ здоров’я, безпеки
життєдіяльності та охорони праці

Желєзнова

Тетяна

Петрівна,

регіональний координатор, завідувач
науково-методичної лабораторії основ
здоров’я, безпеки життєдіяльності та
охорони праці

10.00- Стан виконання заходів та шляхи Желєзнова Тетяна Петрівна,
11.20 інтеграції курсу «Вчимося жити регіональні координатори
разом» в Кіровоградській області
11.20- Перерва на обід

Учасники наради-семінару

11.50
та
11.50- Популяризація
здоров’язбережних
13.10

Желєзнова Тетяна Петрівна

адвокація
технологій
навчання в освітній процес опорних
закладів загальної середньої освіти
Кіровоградської області
Верблюзький
навчально-виховний
комплексу «загальноосвітня школа
І-ІІІ
ступенів
–
дошкільний
навчальний
заклад
–
центр
позашкільної
освіти»
Новгородківської
районної
ради
Кіровоградської області
Нечаївська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів імені Ю.І. Яновського
Компаніївської
районної
ради
Кіровоградської області
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 9 Світловодської міської ради
Кіровоградської області

Шепель Світлана Василівна,
керівник
методичного
об’єднання
вчителів основ здоров’я та педагогівтренерів, директор

Ткаченко

Оксана

Миколаївна,

учитель

Москаленко Наталія Олександрівна,
керівник
методичного
об’єднання
вчителів основ здоров’я та педагогівтренерів, учитель
Комунальний заклад «Маловодянська Мельник
Наталія
Григорівна,
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів керівник
методичного
об’єднання
Долинської районної ради»
вчителів основ здоров’я та педагогівтренерів, учитель
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Тарасівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів відділу освіти, молоді та
спорту
Бобринецької
районної
державної адміністрації
Чечеліївська загальноосвітня школа
І-ІІІ
ступенів,
філія
Новостародубської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Петрівської
районної
ради
Кіровоградської
області
Березівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Устинівської районної
державної
адміністрації
Кіровоградської області
Новомиргородська
спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат
І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної
ради
інноваційних
13.20- Впровадження
технологій
навчання
14.40

14.50- Ключові знання та вміння педагогапри
впровадженні
16.10 тренера
превентивних
програм,
що
базуються на розвитку життєвих
навичок

Голубовська Валентина Борисівна,
керівник
методичного
об’єднання
вчителів основ здоров’я та педагогівтренерів, учитель
Філіпенко
Інна
Володимирівна,
керівник
методичного
об’єднання
вчителів основ здоров’я та педагогівтренерів, учитель
Гребінка
Світлана
Василівна,
керівник
методичного
об’єднання
вчителів основ здоров’я та педагогівтренерів, учитель
Копач Ірина Анатоліївна, педагогтренер, заступник директора

Федірко Жанна Володимирівна,
старший викладач кафедри теорії і
методики середньої освіти КЗ «КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»,
кандидат педагогічних наук
Богданова Світлана Олександрівна,
учитель
комунального
закладу
«Загальноосвітня школа I-ІII ступенів
№ 5» Бобринецької міської ради
Кіровоградської області;
Жуфалаян Віта Олександрівна,
керівник
методичного
об’єднання
вчителів основ здоров’я та педагогівтренерів,
учитель
Куколівського
навчально-виховного
комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний
навчальний
заклад»
Олександрійської
районної
ради
Кіровоградської області;
Лисенко
Оксана
Миколаївна,
керівник
методичного
об’єднання
педагогів-тренерів,
учитель
Маловисківської
загальноосвітньої
школи
№3
І-ІІІ
ступенів
Маловисківської
міської
ради
Кіровоградської області

16.10- Двокомпонентна модель підготовки Желєзнова Тетяна Петрівна
17.00 педагогів з методики формування
здоров'язбережної
і
компетентності:
методичний супровід

соціальної
науково-
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02 лютого 2018 року, п’ятниця
Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання ліцей-школадошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
8.309.50
10.0011.20
11.3012.50

Захист інтелектуальної власності та
культура академічної
Забезпечення умов для навчання
учнів
життєвим
навичкам
шляхом
інтеграції
курсу
«Вчимося жити разом» у зміст
навчального предмета «Основи
здоров’я» та плани
виховної
роботи
опорних
закладів
загальної середньої освіти
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Федірко Жанна Володимирівна
Желєзнова

Тетяна

Петрівна,

Жукова Наталія Петрівна, учитель
комунального закладу
«Навчальновиховне
об'єднання
ліцей-школадошкільний
навчальний
заклад
«Вікторія-П» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»;
Морозова Наталія Леонідівна, учитель
навчально-виховного
комплексу
«Знам’янська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів № 3 – гімназія»
Знам’янської
міської
ради
Кіровоградської області;
Клочан
Анатолій
Федорович,
директор
Данилово-Балківського
навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний
навчальний
заклад»
Благовіщенської
районної
ради
Кіровоградської області;
Кондратюк Ольга Іванівна, учитель
філії навчально-виховного комплексу
«Голованівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка гімназія
«Межирічківська
загальноосвітня школа»;
Бойчук Тетяна Миколаївна, учитель
Компаніївської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Компаніївської селищної
ради Кіровоградської області;
Цегельник
Ганна
Миколаївна,
учитель
Червонослобідської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Компаніївської
районної
ради
Кіровоградської області;
Комісарук Людмила Миколаївна,
учитель
Червоновершської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Компаніївської
районної
ради
Кіровоградської області;
Жаботинський
Олександр
Олександрович, учитель ВершиноКам'янської філії комунального закладу

«Новгородківський навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад» Новгородківської районної ради
Кіровоградської області;
Комар Раїса Миколаївна, учитель
Іванівської загальноосвітньої школи
I-III ступенів Новоукраїнської районної
ради Кіровоградської області;
Ткачонок
Таміла
Миколаївна,
учитель
Онуфріївської
загальноосвітньої школи I-III ступенів
Онуфріївської
районної
ради
Кіровоградської області;
Янішин
Валерій
Миколайович,
учитель Іскрівської загальноосвітньої
школи І-III ступенів, філії Ганнівської
загальноосвітньої школи І-III ступенів
Петрівської
районної
ради
Кіровоградської області;
Капінус
Тетяна
Володимирівна,
учитель
Новостародубської
загальноосвітньої школи І-III ступенів
Петрівської
районної
ради
Кіровоградської області;
Чудний Олег Володимирович, учитель
Петрівської загальноосвітньої школи
І-III ступенів Петрівської районної ради
Кіровоградської області;
Полярус Альона Сергіївна, учитель
Озерського
навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад»
Світловодської
райдержадміністрації Кіровоградської
області;
Власюк Леся Василівна, учитель
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 10 Світловодської міської
ради
Кіровоградської області;
Корчагіна Ольга Петрівна, учитель
навчально-виховного
комплексу
«Знам'янська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 3
– гімназія»
Знам'янської
міської
ради
Кіровоградської області;
Дейкун Людмила Володимирівна,
учитель
Новоукраїнської
загальноосвітньої школи I-III ступенів
№ 4 Новоукраїнської міської ради
Кіровоградської області;
Куделінська Ніна Євгеніївна, учитель
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навчально-виховного
об'єднання
«Олександрійська
гімназія
ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів –
школа мистецтв» Олександрійської
міської ради Кіровоградської області;
Овчаренко Неля Євгенівна, директор
навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітній навчальний заклад
I-III ступенів № 19 - дошкільний
навчальний заклад «Лісова казка»
Олександрійської
міської
ради
Кіровоградської області;
Волкова
Анжеліка
Дмитрівна,
учитель
комунального
закладу
«Навчально-виховне об'єднання №6
«Спеціалізована загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, центр естетичного
виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»;
Ліщенко Лариса Анатоліївна, учитель
Добровеличківської загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
№1
Добровеличківської районної державної
адміністрації Кіровоградської області.

13.00- Визначення планових показників Желєзнова Тетяна Петрівна
14.20 та переліку пріоритетних заходів
на
2019-2024
роки
щодо
впровадження здоров’язбережних
технологій навчання в освітній
процес
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Желєзнова Тетяна Петрівна,
регіональний координатор, завідувач науково-методичної лабораторії основ здоров’я,
безпеки життєдіяльності та охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
моб.тел.: 066-268-22-06
097-764-67-87
e-mail: tzheleznova74@gmail.com

Барсукова Світлана Леонідівна,
методист науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та
охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
моб.тел.: 066-792-97-34
096-199-47-87
е-mail: svetabarsukova@ukr.net

Ткаченко Сергій Валерійович,
методист науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та
охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
моб.тел.: 066-334-25-70
096-990-45-54
е-mail: sergiustkachenko@ukr.net

8

