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АНАЛІЗ РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ 
ДЕПАРТАМЕНТУ:

2017-2018 МЕТОДИЧНИЙ РІК

Тенденції розвитку освіти в Україні зумовили необхідність розгортання 
інноваційних процесів в освітньому просторі. На сучасному етапі розвитку 
міської  освітньої  системи  важливим  є  формування  нових  методичних 
підходів, які дозволяють впроваджувати освітні реформи, створювати нові 
механізми,  правила,  процедури,  нову  культуру  управління  і  співпраці, 
досягати нової якості у дидактичній і методичній підготовці вчителя Нової 
української школи.

Інноваційним ресурсом підвищення якості методичного супроводу   в 
цьому  навчальному  році  обрано  модель  організації  науково-методичної 
роботи, яка дозволила  поєднати фундаментальність професійних базових 
знань  з  розвитком  інноваційного  мислення  і  формуванням  практико-
орієнтованого,  дослідницького  підходу до вирішення конкретних освітніх 
проблем.

Із  впровадженням  Нової  української  школи  –  ключової  реформи 
Міністерства освіти і науки – перед освітянами постало завдання створити 
школу,  у  якій  буде  приємно  навчатись,  яка  даватиме  учням  не  тільки 
знання, а й вміння застосовувати їх у житті.

У  поточному  навчальному  році  значна  увага  приділялася  науково-
методичному  супроводу  проектування  освітнього  простору  Нової 
української  школи.  Сьогодні  система  науково-методичної  роботи  в  місті 
Запоріжжя  спрямована  на  створення  умов,  що  забезпечують 
сприйнятливість  педагогічних  колективів  до  нових  конструктивних  ідей, 
розвиток умінь організовувати колективну інноваційну діяльність, яка не 
тільки дозволяє підвищувати результативність освітнього процесу,  але й 
стимулює  особистісне  і  професійне  зростання  його  суб’єктів 
у відповідності до вимог Нової української школи.
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Особлива увага науково-методичного центру  була зосереджена на 
підготовці кадрового резерву керівників закладів освіти в межах  реалізації 
міського  проекту  «Управлінська  сотня  кадрового  резерву»  як 
важливої  стратегії  міської  влади щодо реалізації  нової  освітньої  політики 
держави. У цьому році  проведено 5 сесій: перша сесія з теми «Кадровий 
менеджмент  в  Запоріжжі  -  teambuilding»,  друга  сесія  -  «Бенчмаркінг  в 
медіа-просторі  освіти»,  третя  сесія  -  «Авторські  управлінські  проекти  в 
галузі освіти», четверта сесія - «Захист проектів фіналістами» на базі малої 
зали  Запорізької  міської  ради,  п`ята  сесія  -  «EdCamp Ukraine  2018».  У 
міжсесійний  період  відбулися управлінські  інтенсиви  під  керівництвом 
директорів  закладів  освіти  міста  -  партнерів  Проекту  з  теми  «Сучасний 
керівник: шлях до майстерності й успіху». На базі опорних закладів ЗПКБО 
«Школа ЕйдоС» (директор                      Грединарова О.М.), ЗК «Елінт»  
(директор Зайковська О.А.), ЗБЛ №99 (директор Солдатенко О.В.), ЗНВК 
№67 (директор Малиш О.Є.),                      ЗЗШ «ОСНОВА» (директор 
Любімова А.В.), ЗНВК №41 (директор                Бобруль Т.О.), ЗДО№182 
(завідувач  Мостова  О.Я.),  ЗДО  №219  (завідувач  Ясир  Л.Л.)  було 
організовано стажування слухачів та управлінські інтенсиви.

Відмінними  рисами  проекту  є  діяльнісний  формат  його  реалізації, 
інтерактивне  спілкування  з  VIP-спікерами  –  відомими  науковцями  та 
видатними  вітчизняними  освітянами:  Ніною  Голуб  (доктор  педагогічних 
наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури 
Інституту  педагогіки  Національної  академії  педагогічних  наук  України)  з 
теми  «Мовлення  як  статусна  ознака  сучасного  фахівця»;  Олексієм 
Грековим (співзасновник та директор із стратегічного розвитку Приватної 
школи «Афіни», президент International Academy                      of Tutoring 
(м.  Київ)  з  теми  «Управління  змінами  в  інноваційному  навчальному 
закладі»;  Євгеном  Гетманчуком  (засновник  та  керівник  консалтингової 
компанії  «Getmanchuk  Group»,  бізнес-тренер,  бізнес-медіатор, 
психотерапевт та фасилітатор України) з теми «Гарвардська переговорна 
модель  у  роботі  педагога  та  управлінця»;  Юрієм  Володьковим  (екс-
журналіст телеканалу «Алекс», провідний редактор на телеканалі «Інтер», 
заступник шеф-редактора соціального ток-шоу «Стосується кожного»,  м. 
Київ) з теми «Практичні інструменти протидії медіа-маніпуляціям»; Сергієм 
Горбачовим (директор спеціалізованої  школи №148 ім.  Івана  Багряного, 
медіа-тренер,  медіа-аналітик,  журналіст  України  м.  Київ)  з  теми 
«Комунікація  із  суспільством»;  Оксаною  Кузнєцовою  (кандидат 
психологічних  наук,  доцент  кафедри  загальної  психології  Державного 
закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К.Д. Ушинського»,  м. Одеса) з теми «Медіація як інструмент ефективного 
управління»;  Іриною  Бринзою  (кандидат  психологічних  наук,  доцент 
кафедри  загальної  психології  Державного  закладу  «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», м. Одеса) з 
теми «Медіа-маніпуляції як різновид психологічного впливу».

Даний  Проект  за  рівнем  реалізації,  змістовним  наповненням  та 
сучасним форматом взаємодії слухачів отримав на державному рівні високу 
оцінку науковців та фахівців державного управління.  Так,  на освітньому 



порталі  Міністерства  освіти  і  науки  України 
http://osvita.ua/school/reform/53666/ опубліковано  статтю  «Нова 
українська  школа:  практична  реалізація»  (автор  –  професор 
Вадим Лунячек, м. Харків), де відзначено цінність Міського проекту щодо 
нестандартного  рішення  питання  підвищення  кваліфікації  фахівців 
середньої  ланки  управління.  Проект  відмічено  як  один  з  найкращих 
інноваційних  проектів  в  освітній  галузі  України.  За  підсумками 
Всеукраїнського  конкурсу  Social  Project  Awards-2017,  який  проходив 
у  м.  Одеса  (грудень  2017  року),  Проект  увійшов  до  числа  ТОП-ових 
соціальних ініціатив в Україні.

У  2018-2019  навчальному  році  перші  класи  закладів  загальної 
середньої  освіти  починають  працювати  згідно  з  Концепцією  Нової 
української школи. Місто Запоріжжя планує у новому навчальному році 
відкрити 265 перших класів, тому діяльність науково-методичного центру 
була  спрямована  на  створення  оптимальних  умов  для  формування  та 
розвитку  особистості  педагога,  який  є  носієм  нововведень  в  освітньому 
процесі, їх безпосереднім творцем, поширювачем, модифікатором.

З  цією  метою на  рівні  міста  проведено  низку  методичних  заходів, 
організовано  участь  вчителів  початкових  класів  у  громадському 
обговоренні типових освітніх програм для початкової школи та навчальних 
програм з української мови як державної та мови національних меншин, 
узагальнено  досвід  перспективних  педагогічних  технологій  творчих 
вчителів,  проведено  наради  щодо  організації  навчального  простору,  
здійснено перепідготовку більше ніж                              400 учителів, які  
навчатимуть дітей у 2018-2019 навчальному році, та вчителів-наставників  
щодо  впровадження  ігрових  методів  навчання  в  освітній  простір  Нової  
української школи.

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України  Запорізька 
загальноосвітня  школа  I-III  ступенів  №91  Запорізької  міської  ради 
Запорізької  області стала  учасником  Всеукраїнського  експерименту  за 
темою «Розроблення впровадження навчально-методичного забезпечення 
початкової  освіти  в  умовах  реалізації  нового  Державного  стандарту 
початкової загальної середньої освіти на базі загальноосвітніх навчальних 
закладів на 2017-2022 роки». Протягом навчального року педагоги закладу 
брали участь у пілотуванні нового Державного стандарту початкової школи 
з метою випробування нових підходів до навчання, які з 2018 року будуть 
упроваджуватись в усіх українських школах. 

Запорізька гімназія №2 імені Лесі Українки  Запорізької міської ради 
Запорізької  області взяла  участь  у  дослідно-експериментальному 
освітньому  проекті  «На  крилах  успіху».  У  практику  діяльності  школи 
впроваджуються  інноваційні  підходи  до  особистісного  розвитку  дитини. 
Навчання  здійснюється  за  експериментальним  планом,  який  передбачає 
зменшення  навчального  навантаження  на  дитину,  а  саме: вперше 
запропоновано  навчання  за  інтегрованими,  дворівневими  (базовий  і 
розширений рівні)  програмами, за сучасними навчальними посібниками і 
дидактичними матеріалами.
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Забезпечення  наступності  у  роботі  початкової  та  середньої  ланок 
освіти у формуванні математичних компетенцій дитини відбувалося через 
роботу  творчої  групи  «Формування  і  розвиток  інтелектуально-творчого 
потенціалу  інноваційної  особистості  на  уроках  математики»,  творчої 
майстерні  «Hand-Made  геометрія».  Результатом  роботи  стало  відкриття 
віртуальної  галереї  «Інноваційні  форми  та  методи  розвитку  молодших 
школярів на уроках математики».

Уперше в Україні з метою консолідації зусиль соціальних інституцій у 
трансформації  та  розвитку  системи  дошкільної  освіти  в  місті  Запоріжжя 
проведено  Перший  Міжнародний  педагогічний  саміт «Дошкільна 
освіта: соціальний простір в умовах світової глобалізації». Саміт пройшов 
під  патронатом  міського  голови  та  при  підтримці  депутатського  корпусу 
Запорізької міської ради. У роботі Саміту взяли участь голова Запорізької 
міської  ради  Буряк  В.В.,  керівники  міжнародних  делегацій  Сполучених 
Штатів  Америки,  Італії,  Казахстану,  Естонії,  Республіки  Кот-д’Івуар, 
керівники  освітньої  галузі  та  керівники  закладів  освіти.  Саміт  об’єднав 
освітян  Запорізької,  Кіровоградської,  Дніпропетровської,  Херсонської, 
Тернопільської,  Одеської,  Вінницької,  Харківської,  Луганської, 
Чернігівської, Чернівецької, Київської та Донецької областей.

Протягом  триденної  роботи  Саміту  керівники  профільних 
департаментів  України  провели  ділові  зустрічі  на  вищому  рівні,  на  яких 
обговорили актуальні аспекти розвитку базисної ланки освіти – дошкілля – 
в  умовах  викликів  світової  глобалізації.  Вітчизняні  науковці  та  провідні 
фахівці  системи дошкільної  освіти  міста  Запоріжжя  організували  сучасні 
інтерактивні локації міжнародного фахового спілкування в ході практичних 
заходів Саміту. Проведено серію регіональних навчальних семінарів.

Результати роботи триденного формату представлено в Хартії «Освіта 
майбутнього»  -  комплексному  підсумковому  документі,  який  окреслив 
стратегічні підходи розвитку системи дошкільної освіти на основі висновків 
вітчизняних педагогів-практиків та науковців міжнародного рівня.

На  виконання  розпорядження  Запорізького  міського  голови  від 
13.11.2017  №  373р  «Про  організацію  проведення  загальноміського 
конкурсу  на  отримання  грантів  Запорізького  міського  голови  у  галузі 
дошкільної освіти «Хортицький небокрай», згідно з протоколом засідання 
конкурсної  комісії  загальноміського  конкурсу,  з  метою  стимулювання  та 
заохочення  суб'єктів  освітньої  діяльності  до  використання  інноваційних 
підходів розвитку дошкільної освіти в місті Запоріжжя, призначено гранти 
Запорізького  міського  голови  у  галузі  дошкільної  освіти  «Хортицький 
небокрай»  на  2017  рік  педагогічним  працівникам:  Ляпіній  Олені 
Олександрівні  -  директору закладу дошкільної  освіти (ясла-садок) №130 
«Казка»,  для  реалізації  проекту  «Book  простір  для  малечі»  у  номінації 
«Сучасний  український  дитячий  садок»;  Журовій  Олені  В’ячеславівні  – 
вихователю-методисту закладу загальної середньої освіти санаторного типу 
«Злагода», для реалізації проекту «Колискові України» у номінації «Мовні 
інновації»;  Костюченко  Ірині  Станіславівні  –  вчителю-логопеду 
спеціального  закладу  дошкільної  освіти  (ясла-садок)  №232  «Сіренький 



зайчик»,  для  реалізації  проекту  «Прозоре  чудо  для  малят  допомагає 
розмовлять» у номінації «Дитячий садок для малечі. Всі ми рівні».

Методичний супровід роботи з обдарованими та здібними учнями та 
вихованцями здійснювався через участь у міських  проектах: «Екологічний 
вектор»,  інтелектуальні  змагання  «Всезнайки»  для  учнів  3-4  класів 
закладів загальної середньої освіти міста, талант-шоу «Зірочки дошкілля».

Таким  чином,  у  практику  діяльності  закладів  освіти  міста 
упроваджуються  інноваційні  підходи  до  особистісного  розвитку  дитини. 
Зокрема  такий  стратегічний  напрям,  як  дитиноцентризм, навколо  якого 
вибудовується гуманна педагогіка, із особистісною орієнтацією навчання, а 
відповідно й діяльнісним підходом до його організації та компетентнісним – 
до визначення освітніх результатів.

Відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти 
науково-методичний  супровід  був  зоорінтований  на  пошук  шляхів 
реалізації  інклюзивної освіти.  У жовтні  2017 року Міжнародний фонд 
«Відродження» та «Благодійний фонд Порошенка» підписали  Меморандум 
про  співпрацю в  межах  Ініціативи  з  впровадження  інклюзивної  освіти  в 
Україні.  Ця співпраця  з  Благодійним фондом Порошенка стала черговим 
важливим етапом роботи Фонду задля сприяння освітнім реформам, вона 
об'єднує  зусилля  благодійних  організацій  з  освітніми  та  матеріальними 
ресурсами  державних  інституцій.  Уже  два  роки  Благодійний  фонд 
Порошенка у співпраці                         з Міністерством освіти та науки 
сприяє  створенню  інклюзивного  освітнього  середовища  в  Україні.  І  на 
сьогодні місто Запоріжжя                                є учасником цього освітнього 
проекту.

 Статус  експериментального  закладу  освіти  Всеукраїнського  рівня 
надано закладам освіти міста Запоріжжя: №3 (Олександрівського району), 
№66  (Дніпровського  району),  №83  (Комунарського  району),  «ОСНОВА» 
(Вознесенівського району).

Завдяки  консолідованій  позиції  всіх  рівнів  влади,  благодійних 
організацій  та  державних інституцій  стосовно впровадження інклюзивної 
освіти  місто  Запоріжжя  зробило  потужний  крок  в  забезпеченні  рівного 
доступу дітей з особливими потребами до освіти. 

 У  закладах освіти  міста  успішно впроваджується  система надання 
інклюзивної  освіти  дітям  з  особливими  освітніми  потребами,  поступово 
створюються  умови  освітньо-реабілітаційного,  корекційно-розвивального 
середовища для задоволення їхніх освітніх потреб.

Класи  з  інклюзивним  навчанням  функціонують  у  кожному  районі 
міста.  На  сьогодні  забезпечено  функціонування  вже  91  класу 
з інклюзивним навчанням, де навчається 147 учнів з особливими освітніми 
потребами.

У дошкільних навчальних закладах відкрито 8 інклюзивних груп, де 
24 дітям з особливими освітніми потребами забезпечено реалізацію права 
на дошкільну освіту.

У  закладах  освіти  міста  забезпечені  належні  умови  для  вирішення 
завдань  корекційно-відновлювальної  роботи  для  дітей  із  порушеннями 
мовлення, зору, опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку. 
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В  інклюзивних  класах  освітній  процес  здійснюють  вчителі,  що  пройшли 
відповідну  підготовку,  введено  штатні  одиниці  асистентів  вчителя; 
корекційно-реабілітаційну  роботу  забезпечують  дефектологи,  логопеди, 
реабілітологи на підставі цивільно-правових договорів.

Одним  із  ключових  напрямків  спільної  ініціативи  є  експертна 
підтримка  впровадження  ефективної  державної  політики  в  сфері 
інклюзивної освіти. 

Для проведення відповідної роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами  виділено  кошти  з  міського  бюджету  для  створення  медіатек 
у  закладах  загальної  середньої  освіти  №1  (Олександрівського  району), 
№64,  № 111(Шевченківського району),  №66,  №73,  №89 (Дніпровського 
району),  №83  (Комунарського  району),  «ОСНОВА»  (Вознесенівського 
району). На сьогодні всі �ідео кана функціонують.

Для забезпечення доступності закладів освіти для осіб з особливими 
освітніми  потребами  продовжується  робота  щодо  створення  умов  для 
архітектурної, освітньої, фізичної доступності. 

Важливим  кроком,  який  ініціювало  Міністерство  освіти  і  науки 
України, є  створення інклюзивно-ресурсних центрів.

Відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної 
адміністрації від 10.08.2017 № 418 «Про створення інклюзивно-ресурсних 
центрів» у місті Запоріжжя – першому                                       в 
Запорізькій  області  –  створено  сім  інклюзивно-ресурсних  центрів 
(в  кожному  районі  міста).  Завданням  цих  центрів  є  проведення 
комплексного обстеження дитини з метою визначення умов та форми їх 
навчання.

За час роботи інклюзивно-ресурсних центрів (з лютого по червень) 
кількість  звернень  становить  1760;  проведено  комплексне  обстеження 
1417  дітей;  виявлено  1319  дітей з  особливими  освітніми  потребами; 
серед них дітей з інвалідністю 143. Фахівцями центрів було рекомендовано 
інклюзивну  форму  навчання  133 учням  та  запропоновано  зміну 
індивідуальної  форми  навчання  на  інклюзивну  24 учням.  Фахівці 
інклюзивно-ресурсних центрів надають корекційно-розвиткові послуги  79 
учням з особливими освітніми потребами

Кількість  спеціальних  класів  та  класів  з  інклюзивною  формою 
навчання  в  місті  неухильно  росте,  тому  науково-методичним  центром 
департаменту  вивчається  питання  щодо  впровадження  інклюзивного  та 
інтегрованого навчання в закладах освіти, кількісного та якісного складу 
корекційних педагогів та здійснюється науково-методичний супровід сфери 
інклюзивної  освіти  через  тренінги,  імітаційні,  рольові  та  ділові  ігри  для 
освітян та батьків.

Активну участь запорізькі освітяни взяли у міжнародних семінарах та 
тренінгах:«Інклюзивна  політика  та  розвиток  громади»,  «Особливості 
роботи  з  дітьми  з  порушеннями  слуху  в  умовах  часткової  та  повної 
інклюзії»,  «Поведінкові  стратегії  в  дошкільній  групі  з  інклюзивним 
навчанням», «Як допомогти навчатися дитині з РАС в умовах ЗДО».

Розвиток  інклюзивного  навчання  в  м.  Запоріжжя  може  слугувати 
прикладом тісної співпраці батьківської громади та департаменту освіти і 
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науки.  Особливо  хотілось  би  відмітити  спільну  діяльність  департаменту 
освіти  та  Громадської  організації  «Надія»,  яка  об’єднує  батьків  дітей 
з особливими потребами нашого міста.

Досвід  щодо  методичного  супроводження  інклюзивної  освіти 
в  м.  Запоріжжя  на  Всеукраїнській  науково  –  практичній  конференції 
«Досвід та перспективи розвитку освіти в Україні: регіональний аспект» та 
Міжнародній  науково  –  практичній  конференції  «Проблеми  навчання, 
виховання  та  корекції  розвитку  дітей  з  аутичними  та  інтелектуальними 
порушеннями в інклюзивних закладах освіти». 

З  метою  формування  єдиної  технології  щодо  участі  в  грантових 
програмах та навчання педагогічних працівників проектному менеджменту 
створено  міський  проект  «Академія  проектного  менеджменту.  Для 
організації системної роботи проведено тренінги для тренерського складу, 
а саме: «Фандрейзинг як інновація в освіті», «Проект. Вибір ідеї проекту», 
«Сучасні технології у роботі з проектами», «Як написати проект». Науково-
методичним  центром  департаменту  започатковано  роботу  щодо 
дистанційного  супроводження  Академії  проектного  менеджменту  на  веб-
ресурсах  та  в  соціальних  мережах,  організовано  роботу  щодо  участі 
закладів  освіти  в  міжнародних  грантових  програмах:   «Кусаноне»  від 
Міністерства  закордонних  справ  Японії,малих  грантів  від  Міністерства 
закордонних  справ  Естонії  та  Міжнародного  фонду  «Відродження», 
Посольства США «English Access Micro school a ship Program». Двох учнів 
Запорізького закладу загальної середньої освіти №101 та учня Запорізького 
навчально-виховного  комплексу  №111  зараховано  до  складу  учасників 
Програми малих стипендій з вивчення англійської мови Access.

Запорізький  колегіум  «Елінт»  є  учасником  Програми  Канадського 
фонду  місцевих  ініціатив  на  2017-2018  рік.  Дошкільний  заклад  освіти 
(ясла-садок)  №142  є  учасником  освітнього  проекту  «Я  –  інноватор»  та 
конкурсу молодіжних інновацій Laudato Si Startup Challenge.

Проект Запорізької спеціалізованої школи №100 був направлений до 
участі  в  програмі  USAID  «Муніципальна  енергетична  реформа 
в Україні». Освітній заклад отримав сертифікат на безкоштовне проведення 
енергоаудиту. 

Відбувся  конкурс  соціальних  проектів  та  інновацій  «Social  Project 
Awards».  До  участі  було  подано  4  заявки  від  міста  Запоріжжя,  а  саме: 
проект «Управлінська сотня кадрового резерву», проект «Спільна справа» 
(Запорізький  заклад  загальної  середньої  освіти  №4),  проекти  «Школа 
інноваційної  творчості  для  дітей  та  підлітків»  та  «Коворкінг-центр 
«Криша»» (Позашкільний  освітній  заклад  Комунарський  районний  центр 
молоді та школярів). Проекти «Управлінська сотня кадрового резерву» та 
«Спільна справа» увійшли до сотні кращих проектів України.

Протягом 2017 року здійснено методичний супровід участі  закладів 
дошкільної,  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти   міста  в  двох 
регіональних  грантових  програмах.  А  саме,  в  соціальній  програмі  ПАТ 
«Запоріжсталь» «Ми – це місто», за результатами якої 11 освітніх закладів 
отримали  грант  щодо  реалізації  проектів.  Кожен  проект  отримав 
фінансування в розмірі до 300 000 гривень. 
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Також за результатами програми «Громадський бюджет», ініційованої 
міською  владою  Запоріжжя,  21  заклад  освіти  стали  переможцями  та 
отримали фінансування в загальній сумі 6 647 548 грн.

Департаментом  освіти  і  науки  Запорізької  міської  ради  здійснено 
суттєву аналітичну та організаційну роботу щодо активізації  діяльності  із 
залучення  позабюджетних  інвестицій  та  альтернативних  джерел 
фінансування міських освітніх проектів. Всього з початку 2017 року подано 
16 заявок на участь в грантових програмах, проаналізовано 46 грантових 
програм,  опрацьовано  72  проектні  пропозиції  слухачів  проекту 
«Управлінська сотня кадрового резерву» працівників освіти Запоріжжя.

Діяльність  відділу  програмно-методичного  забезпечення 
функціонування  освітніх  закладів  м.  Запоріжжя спрямована  на 
забезпечення  безперервного  підвищення  професійної  компетентності 
педагогічних  працівників  в  умовах  реформування  освітньої  системи. 
З  метою  координації  діяльності  методичних  служб  міста  були  проведені 
серпневі  наради  з  керівниками   районних  методичних  центрів  для  всіх 
категорій  педагогічних  працівників  м.  Запоріжжя.  Новацією  цьогорічних 
серпневих  нарад  стало  проведення  Першого  Міського  методичного 
конгресу «Нова  генерація  педагогів  в  освіті:  проблеми,  стимули, 
перспективи»,  на  якому  були  підведені  підсумки  діяльності  методичної 
служби  міста  за  попередній  навчальний  рік  та  визначено  пріоритети 
методичної  роботи  в  освітній  системі  міста  з  урахуванням  специфіки 
районних освітніх систем. У межах методичного конгресу відбувся  круглий 
стіл «Нова генерація освітян у школі: наказано вижити» за участю Віктора 
Громового, відомого вітчизняного педагога, суспільного діяча, експерта в 
галузі освіти.

У  поточному  навчальному  році  продовжено реалізацію  проекту 
«Міські  методичні  навчання»,  метою  якого  є  забезпечення 
диверсифікації форм удосконалення фахової компетентності  педагогічних 
працівників  в  умовах  побудови  Нової  української  школи.  Педагогічні 
працівники всіх категорій: вчителі-предметники, вчителі початкової ланки, 
практичні  психологи і  соціальні  педагоги,  були залучені  до роботи у 14 
модулях.

Для вчителів іноземної мови було проведено �ідео ка-сесію за участю 
носія  мови  Ніколаса  Гордона,  методиста,  співробітника  міжнародної 
програми  з  англійської  мови  Посольства  США  в  Україні  та  Лілії  Шило, 
помічника аташе з питань культури Посольства США в Україні, яка надала 
учасникам сесії інформацію про міжнародні програми з англійської мови.

Вчителі історії на засіданні Запорізького історичного клубу розглянули 
сучасні підходи до викладання історії в школі.

Удосконалення  фахової  компетентності  вчителів  математики 
здійснювалося шляхом реалізації  «Математичного тренінгу – 2017», який 
складався з  дистанційного практикуму з розв’язування задач підвищеного 
та  поглибленого  рівня  з  математики   за  курс  8  –  9  класу, та 
Інтелектуального  фітнесу  з  розв’язування  конкурсних  та  олімпіад  них 
завдань. Контент для дистанційного навчання вчителів математики  було 
розміщено  на  сайті  «Математичний  тренінг-2017» 



https://treningm2015.jimdo.com/.  Системна  робота  вчителів  на  сайті 
сприяла  підвищенню  інформаційної  грамотності  та  мотивації  щодо 
використання електронних навчальних ресурсів. 

Вчителі  фізики  стали  учасниками  практичного  семінару 
«Використання ресурсів інформальної освіти в сучасній українській школі» 
на  базі  міського  STEM-центру,  в  межах  якого  ознайомились 
з можливостями використання робототехніки на уроках фізики.

Для вчителів географії проведено серію тренінгів з підвищення якості 
шкільної географічної освіти та використання хмарних сервісів на уроках 
географії,  у  яких  взяли участь  42  вчителя  закладів  загальної  середньої 
освіти міста.

Сертифіковані  методичні  навчання для педагогів  початкових класів 
представлено  циклом  майстер-класів,  на  яких  слухачі  могли  практично 
ознайомитися з інноваційними методами і прийомами роботи.

Для  психологів   та  соціальних  педагогів  міста  в  межах  проекту 
організовано та проведено психологічні практикуми: «Робота психолога з 
дітьми групи ризику: співпраця з педагогами, логопедом, дефектологом», 
«Студія HEART: зцілення та навчання через мистецтво» (з використанням 
методів арт-терапії); майстер-класи: «Розвиток психологічної культури та 
компетентності  вчителя  як  запорука  успішної  реалізації  Концепції  Нової 
української школи»  і «Розвиток емоційного інтелекту �ідео каналі�г».

Міський  проект  «Наукова  підтримка  інновацій  в  освітній 
системі міста» передбачає проведення циклу методичних заходів на базі 
вищих  навчальних  закладів   міста.  Метою  проекту  є  підвищення  якості 
професійної  компетентності  працівників  освіти,  зумовленої  зростанням 
вимог до рівня їх професійної майстерності. Істотне значення у підвищенні 
педагогічної  майстерності  має організована  науково-методичним центром 
співпраця  з  вищими  навчальними  закладами,  що  створює  умови  для 
організаційно-методичної  підтримки  відпрацювання  змісту  освіти  з 
урахуванням специфіки предмету для досягнення нової якості освіти. 

На  базі  факультету  іноземної  філології  Запорізького  національного 
університету  з  метою  підвищення  рівня  фахової  майстерності  вчителів 
іноземної  мови  та  розвитку  їх  мовленнєвих  навичок  проведено  семінари-
практикуми  для  вчителів  іноземної  мови  «Новітні  технології  в  навчанні 
іноземних мов». Цього року тематика семінару була присвячена методології 
CLIL. Учасники семінару ознайомились з основними видами інтегрованого 
навчання  іноземній  мові,  розглянули  можливості  планування  уроку  з 
особливостями методології CLIL. 

У межах співпраці з філологічним факультетом університету проведені 
заняття  Міської  школи  філологічних  наук  вчителів –словесників. 
Постійна  співпраця  викладачів  університету  з  учителями-словесниками 
шкіл  міста  є  вагомим  внеском  у  підвищення  ефективності  та 
результативності освітнього процесу у закладах освіти м. Запоріжжя,    у 
процес  впровадження  нових  технологій  навчання,  забезпечення  якісної, 
всебічної  освіти  та  формування  інтелектуальної  еліти.  Вчителям-
словесникам, серед яких чимало випускників Запорізького національного 
університету і колишніх учнів видатного мовознавця, професора Чабаненка 

11

https://treningm2015.jimdo.com/


В.А., анонсували видання книги за його авторством:                        «Із 
глибин  пам’яті.  Автобіографічні  спогади».  Костецька  Л.О.  (кандидат 
філологічних  наук,  доцент)  ознайомила  вчителів  з  темою  «Модернізм 
в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття», а під час лекції 
Стовбур  Л.М.  (кандидат  філологічних  наук,  доцент)  вчителі  занурились 
в  основні  засади стилістики й культури мови.  Було організовано творчу 
зустріч з Авраменком О.М. (доцент Київського університету імені Грінченка, 
автор шкільних підручників з української мови та літератури). 

Для  вчителів  економіки  організовано  та  проведено  міські  майстер-
класи  з  теми  «Впровадження  курсу  «Фінансова  грамотність» за  участю 
фахівців  економічного факультету  Запорізького національного університету, 
Інституту модернізації  змісту освіти м. Київ та Харківського університету 
банківської справи.

У співпраці з факультетом соціальної педагогіки та психології ЗНУ для 
вчителів  художньо-естетичних  дисциплін  проведено  семінар-практикум 
«Гармонізація емоційної сфери учасників освітнього процесу засобами арт-
терапії».

Для вчителів біології, хімії та основ здоров’я  у співпраці з науковцями 
Класичного приватного університету  було проведено практичний семінар 
«Методи кейс-технологій як умова підвищення ефективності навчання на 
уроках «Основ здоров’я».

Третій рік поспіль триває  реалізація проекту «Асоціація молодих 
освітян Запоріжжя». Персональний склад учасників проекту сформовано 
за  результатами  попередньої   on-line  реєстрації.  І  сесія  проекту 
«Знайомство» відбулася на базі визначених опорних закладів освіти за 13-
ма  модулями  для  педагогічних  працівників  до  3-х  років  на  посаді  всіх 
категорій:  вчителів-предметників,  вчителів  початкової  ланки,  психологів, 
педагогів дошкільних та позашкільних закладів освіти. ІІ сесія «Специфіка 
фахової  діяльності»  відбулася  на  базі  визначених  опорних  шкіл  в  стилі 
освітнього  коучингу.  Були  проведені  фахові  зустрічі  молодих  освітян  з 
методистами  відповідних  навчальних  предметів  науково-методичного 
центру та з досвідченими педагогами. ІІІ сесія «Стажування на базі освітніх 
закладів»  передбачала  педагогічну  підтримку  професійної  діяльності 
молодих  освітян,  яка  здійснюється  шляхом  реалізації  індивідуальних 
програм  підтримки  у  період  їх  «входження  у  професію»,  програм 
наставництва «mentoring», надання адресної методичної допомоги з боку 
адміністрації,   взаємного навчання колег. Протягом ІV сесії «Особливості 
освітньої  системи  району»  найдосвідченіші  фахівці  району  провели 
майстер-класи з навчальних предметів та з виховної роботи, психологічні 
тренінги. V сесія  «Мій перший успіх» пройшла у форматі Pechа Kucha – 
молоді  освітяни у своїх  доповідях  висвітлили свої  успіхи  та досягнення, 
розповіли про певні  бар’єри,  які  їм вдалося  подолати протягом першого 
року педагогічної діяльності, поділилися своїми враженнями.

Знаковою  подією  для  молодих  освітян  стало  проведення 
ІІ  Всеукраїнського  Форуму  «Асоціації  молодих  освітян» 
з міжнародною участю «Молоді освітяни Нової української школи: успішні 
вчителі, лідери, фахівці, фасилітатори». Метою Форуму була консолідація 



молодих освітян України, організація інтерактивної взаємодії  та фахового 
спілкування  щодо  обміну  досвідом  кар’єрного  зростання  між  молодими 
освітянами  для  пошуку  ними  кращих  відповідей  на  фахові  питання, 
ефективного  розвитку  в  професійній  сфері  та  для  визначення  власного 
унікального  способу  професійного  вдосконалення  та  фахової  реалізації. 
Програмою  першого  дня  Форуму  було   передбачено  MotivationTalks  – 
короткі  мотиваційні  промови,  під  час  яких  спікери  діляться  власною 
унікальною  точкою  зору  на  проблемне  питання  і  власним  досвідом 
вирішення певної проблеми. Спікерами Форуму були: Владислав  Качур , 
ТОП-5  фіналіст  у  всеукраїнському  відборі  конкурсу  Global  Teacher  Prize, 
м. Вінниця;  Володимир  Алєксєєв,  редактор  газети  «Початкова  освіта» 
у  видавництві «Шкільний  світ»,   м.  Київ;  Вікторія  Ломака,  голова 
Громадського об`єднання «Єврошлях», м. Суми; Тетяна Ухіна, видавництво 
«Мандрівець»,  м.  Тернопіль,   Джозеф  Білз,  співробітник  Американської 
ради з міжнародної освіти в Україні. Усі члени форуму взяли участь у flash-
mob «АМО об’єднує молодь» та долучилися до Quest Time від лідерів АМО 
«Запоріжжя – європейське місто». У другий день було проведено  Сoaching-
сесію – шість ліній по шість майстер-класів за індивідуальною траєкторією 
«Педагогічні  лайфхаки».  Для  проведення   авторських  майстер-класів 
запрошені освітяни з усіх регіонів України: Наталія Дев’ятко, Дніпровська 
академія неперервної освіти м. Дніпро; Надія Кисла, науково-методичний 
центр м. Херсон; Віта  Чмеленко, Громадське об`єднання «Єврошлях» м. 
Суми; Ірина Гондюл, директор школи №155 м. Київ. 

На  виконання  плану  роботи  науково-методичного  центру 
департаменту освіти і науки на 2017-2018 навчальний рік було здійснено 
методичний  супровід  реалізації  Програми  розвитку  і 
функціонування  української  мови  в  м.  Запоріжжя  на  2016-2020 
роки, прийнятої рішенням Запорізької міської ради від 30.11.2016 №98.  У 
День  української  писемності  та  мови 09.11.2017  року в  закладах освіти 
міста  учні  9-10  класів,  вчителі  та  батьки  взяли  участь  у  написанні 
Всеукраїнського  �ідео  каналі�г  національної  єдності.  Назва  цьогорічного 
�ідео каналі�г - «Наші пісні», девіз – «Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує 
спільна мета». Популярність �ідео каналі�г щороку зростає.                     І 
найголовніше – це не перевірка знань і не хизування здобутою високою 
оцінкою  чи  отриманим  подарунком.  Важлива  солідарність  з  усіма,  хто 
любить і шанує рідне слово, хто хоче, щоб українці говорили українською 
мовою і зберегли її для нащадків.

З  метою поповнення  фондів  бібліотек  закладів  загальної  середньої 
освіти  міста  з  профілем  «Українська  філологія»  або  з  поглибленим 
вивченням предметів  «Українська  мова  та  література»  у  листопаді  2017 
року  відбулася  передача  закупленої  літератури  департаментом  освіти 
і науки територіальним відділам освіти міста: 42 заклади освіти отримали 
комплекти  фахових книг.

В освітній системі м. Запоріжжя проведено конкурс українознавчих та 
народознавчих  музеїв.  За  підсумками  конкурсу,  переможцями  визнано: 
етнографічний  музей «Музей побуту українського народу» Запорізького 
колегіуму «Мала гуманітарна академія» Запорізької міської ради Запорізької 
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області  (керівники  музею  Трояненко  С.М.,  Радченко  О.М.)  –  І  місце; 
історико-краєзнавчий музей «Памʼять серця» Запорізької загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ  ступенів  №103  Запорізької  міської  ради  Запорізької  області 
(керівник музею Радчук В.В.) – ІІ місце; етнографічний музей «Світлиця» 
Запорізької загальноосвітньої школи                       І-ІІІ ступенів №23 
Запорізької міської ради Запорізької області (керівник музею  Мельник І.А.) 
– ІІІ місце; кімната-музей етнографічного профілю «Світлиця» Запорізької 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №97  Запорізької  міської  ради 
Запорізької області (керівник музею                          Бабаніна О.І.) – ІІІ  
місце. Переможців нагороджено сертифікатами департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради на придбання музейного обладнання.

Відповідно до пункту Програми «Організація видавництва посібників 
для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів                    м.  
Запоріжжя»,  з  метою  популяризації  цінностей  та  культури  українського 
народу   відбулася  презентація  науково-методичного  кейсу  «Розвиток  і 
функціонування української мови в освітній системі                         м.  
Запоріжжя».

Першу  частину  науково-методичного  кейсу  присвячено  програмно-
цільовому  підходу  та  �ідео  кана  інноваціям,  які  відбуваються  сьогодні 
в  освітній  системі  міста  за  ініціативою  департаменту  освіти  і  науки 
Запорізької міської ради.

У другій  частині  науково-методичного  кейсу  знаходяться методичні 
рекомендації провідних спеціалістів – філологів, які висвітлюють актуальні 
проблеми педагогічної діяльності фахівців освітньої галузі                    м.  
Запоріжжя, розкривають практичні шляхи вирішення пріоритетних завдань, 
викладених у Національній доктрині розвитку освіти України                   в  
ХХІ столітті.

Методичні матеріали, які представлені в третій та четвертій частинах, 
висвітлюють педагогічні ідеї, тематику, технології, результати  актуального 
досвіду  в  освітній  системі  м.  Запоріжжя  в  контексті  національно-
патріотичного виховання дітей та молоді.

У  збірнику  також  представлено  творчі  роботи  дітей  –  переможців 
Міського  конкурсу  відеороликів,  шкільних газет  та сайтів  «Mediaschool», 
який  дає  можливість  учням  зробити  перші  кроки  до  успіху  в  майбутній 
журналістській діяльності.

Одним  із  напрямів   діяльності  науково-методичного  центру  є 
впровадження  в  освітню  систему  міста  STEM-освіти,  яка  сприяє 
розвитку  здібностей  школярів   до  дослідницької,  аналітичної  роботи, 
експериментування та критичного мислення. Відповідно до проекту «STEM-
ЦЕНТР» та з метою  підтримки  талановитих учнів та педагогів,  соціально 
значущої,  практико-орієнтованої  науково-дослідницької  діяльності 
обдарованої  учнівської  молоді  м.  Запоріжжя  у  Виставковому  Комплексі 
«Козак-Палац»  було  проведено  Третій  Міський  форум  соціальних 
ініціатив в освіті   https://forum-zp.webnode.com.ua/.  Форум цього року 
був  спрямований  на   реалізацію  Програми  розвитку  та  функціонування 
української мови на 2016-2020 роки та об’єднав більш ніж, 150 учасників – 
це  учні-переможці  конкурсного  відбору,  учасники-призери  Форуму-2017, 
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вчителі  та  наукові  керівники,  викладачі  вищих  закладів  освіти, 
представники  міської  влади,  підприємств,   бізнесу  та  громадських 
організацій.  На  Форумі-2018  було  організовано  роботу  двох  змістовних 
локацій:  локація  щодо  представлення  наукових  ідей  та  локація  STEM-
лабораторії «Кабінет Всесвіту». Для учасників Форуму працювали майстер-
класи від представників закладів вищої освіти: «Механічні та �ідео каналі�го 
системи»,  «Сучасні  технології  3D моделювання»,  «Інженерія  –  майбутнє 
планети», «Світ фізики та техніки», «Цікава хімія».

У межах впровадження в освітню систему міста STEM-освіти, з метою 
забезпечення  якісного  навчання, розвинення  наукових  здібностей 
школярів, профорієнтації обдарованої молоді та для популяризації фізичних 
знань   серед  учнів  проведено  міський  конкурс  творчих  робіт  з 
удосконалення фізичного демонстраційного експерименту. У конкурсі взяли 
участь  45  учнів  7-11  класів  закладів  загальної  середньої  освіти  м. 
Запоріжжя, які підготували 38 робіт. Роботи були представлені на конкурс 
у номінаціях: «Краща робота                          з удосконалення демонстрації  
фізичного явища або закону», «Краща робота з удосконалення фізичного 
досліду», «Краща робота                               з удосконалення шкільної 
лабораторної роботи», «Краща робота                            з розробки 
удосконаленого фізичного приладу». 

З метою формування економічного мислення та розвитку обдарованої 
та здібної учнівської молоді  міста організовано та проведено Другу міську 
економічну  гру  «Фінансова  грамотність» на  базі  кафедри 
економічного  факультету  Запорізького  національного  університету,  у  якій 
взяли участь 27 команд (більше 180 учнів) із усіх районів міста Запоріжжя. 
Призові місця посіли: І місце – команда «Золотовалютний фонд» ЗГ №31 
(Дніпровський  район),  ІІ  місце  –  команда  «Баланс»  ЗСШ  №7 
(Комунарський  район),  ІІІ  місце  –  команда  «Капітал»  ЗЗНВК  №108 
(Хортицький  район).  Чемпіонами  Гри  –  2018  стали  команда  «Майнери» 
ЗЗШ №103 та команда «Золотовалютний фонд» ЗГ №31.  

З  метою  формування  інформаційного  освітнього  середовища, 
виявлення  творчих  здібностей  учнів,  сприяння  розвитку  взаємодії  між 
учасниками  освітнього  процесу  та  громадськістю;  поширення  та 
впровадження  досвіду  використання  інноваційних  та  інформаційно-
комунікаційних  технологій  в  освітньому  процесі  закладів  загальної 
середньої освіти міста, з нагоди відзначення у 2018 році події «Рік Японії в 
Україні» з 20 жовтня 2017 року до 06 лютого 2018 року було проведено ІІ 
Міський конкурс мультимедійних проектів «Україна – Японія». Для 
126  учнів   закладів  освіти  міста  було  організовано  майстер-класи  за 
напрямами:  «Презентація  туристичного  маршруту»,  «Фотоколаж 
туристичного маршруту», «Відеоролик туристичного маршруту».

В межах «Програми обміну майбутніх лідерів» (FLEX), яку  здійснює 
організація  «Американські  Ради  з  Міжнародної  освіти  АСТR/ACCELS»  з 
метою надання можливості українським школярам безкоштовно навчатись 
в  США,  проживаючи в  американській  сім’ї,  у  вересні  2017 року  на  базі 
Запорізької  спеціалізованої  школи І-ІІІ  ступенів  №100  Запорізької  міської 
ради Запорізької  області,   визначеної  «Базовим  навчальним  закладом  за 
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програмою   FLEX»,  проведено  І  та  ІІ  тури тестування  за  міжнародною 
програмою  «Програма  обміну  майбутніх  лідерів»  (FLEX). У  І  турі 
взяли участь 1152 учасники, що є максимальною кількістю у порівнянні з 
попередніми роками. До ІІ туру було допущено 385 учасників. 

З  метою  підвищення  рівня  сформованості  мистецьких  та  ключових 
компетентностей учнів, виховання громадянської активності молоді шляхом 
залучення  її  до  збереження  та  примноження  національних  театральних 
традицій, відродження української культури й духовності було організовано 
проведення  ІІІ  Міського  фестивалю-конкурсу  «Мистецька 
пектораль». В межах Фестивалю відбулися:  І міський фестиваль-конкурс 
шкільних  театральних  колективів  «Мельпомена  Запоріжжя»,  конкурс-
захист дизайн-проектів «Моя рідна школа – школа майбутнього», науково-
практична конференція «Мистецтво в культурі сучасності: від модерну до 
постмодернізму» .

Міський конкурс-захист дизайн-проектів «Моя рідна школа – школа 
майбутнього»  за  участю  учнів-переможців  районних  конкурсів  відбувся 
у  квітні.  За  інноваційний  підхід,  унікальність  ідеї,  використання 
оригінальних та сучасних технологій Гран-прі конкурсу присуджено творчій 
групі  юних  дизайнерів  ЗЗШ  №  3  у  номінації  «Ландшафтний  дизайн» 
(керівник проекту: вчитель образотворчого мистецтва Мірощникова А.М.) 
та колективу співавторів ліцею «Логос» у номінації «Комп’ютерний дизайн» 
(керівник проекту: вчитель інформатики та мистецтва Чепіга Н.К).

Методичний  супровід  виховної  роботи в  освітній  системі  міста 
Запоріжжя  в  2017-2018  навчальному  році  спрямований  на  реалізацію 
державної  гуманітарної  політики.  Серед  виховних  напрямів  сьогодення 
найбільш  актуальним  виступає  національне  виховання,  в  основу  якого 
покладено  забезпечення  громадянського,  патріотичного,  морального, 
трудового  виховання,  формування  здорового  способу  життя,  соціальної 
активності,  відповідальності  та  толерантності  на  основі  використання 
сучасних інноваційних виховних технологій, розвитку освітніх закладів як 
осередків соціальної адаптації школярів.

На  виконання  зазначених  завдань  було  проведено  цикл 
інформаційно-методичних  нарад  для  заступників  директорів  із  виховної 
роботи,  під  час  яких  розглядалися  питання  щодо  впровадження  моделі 
функціональної взаємодії об’єктів та суб’єктів виховного процесу в межах 
опрацювання  єдиної  методичної  проблеми,  створення  сприятливих  умов 
для виявлення обдарованих школярів та творчих педагогів міста.

Для  формування  у  майбутнього  покоління  високої  громадянської 
свідомості,  сприяння  національно-патріотичному  розвитку  особистості, 
ідентифікації з державою, її історією, культурою, забезпечення відкритості 
освітнього  процесу,  розширення  використання  шкільних  засобів  масової 
інформації,  формування  інформаційного  освітнього  середовища  науково-
методичним  центром  департаменту  проведено  низку  міських  заходів,  а 
саме:

-ІІІ міський конкурс шкільних газет та сайтів  «Mediaschool  – 2018» 
(номінації – краще фото «Закарбована мить», кращий друкований матеріал 



«Про  Запоріжжя  з  любов`ю»,  кращий  блог  «Діалог  з  історією»,  краща 
газета «Від Олександрівська до Запоріжжя»);

-  ІІ  міський  конкурс  відеороликів  «З  любов`ю  до  рідного  краю» 
(номінації  -  «Любов  до  країни  очима  дитини»,  «Я  змінюю  Україну  на 
краще»,   «Економіка  зростання  –  підприємства  –  лідери»,   «Запоріжці, 
якими пишається рідне місто»);

-  ІІ  міський  фотоконкурс  «Життя  в  жовто-блакитних  кольорах» 
(номінації - «Я люблю свій рідний край», «Мальовничий край», «У нас одна 
країна і в неї одна душа»). На конкурси  було надано 862 роботи, 98 з яких 
були визнані найкращими.

З  метою  реалізації  міської  проблемної  теми  «Учнівське 
самоврядування як самостійний громадський інститут реалізації права учнів 
на  управління  школою»  проведено  V Міську  Конференцію  лідерів 
учнівського самоврядування. В роботі Конференції взяли  участь лідери 
учнівського  самоврядування  всіх  районів  міста  Запоріжжя.  Метою 
Конференції  було  презентація  практичного  досвіду  організації  діяльності 
органів  учнівського  самоврядування  районів  міста,  формування  в  учнів 
активної громадської позиції  та національної самосвідомості.  Особливістю 
цьогорічної  роботи  Конференції  стала  організація  роботи  тематичних 
майстер-класів від викладачів Запорізького національного університету.

Науково-методичним центром департаменту здійснено організаційний 
та методичний супровід проведення тижня права в закладах освіти міста. В 
межах  відзначення  Всеукраїнського  тижня  права,  Міжнародного  дня 
захисту людини учні  9-11 класів  закладів освіти міста були залучені  до 
участі  у Міжнародному проекті  „Всесвітній  марафон написання листів  на 
захист  прав  людини  –  2017”,  який  ініційований  Міжнародним  рухом 
„Аmnesty International”.

 З метою формування у старшокласників духовно-моральної основи, 
що  базується  на  усвідомленому  прагненні  людини  проживати  радісне  і 
щасливе  життя,  ефективно  розвивати  гармонійні  стосунки  з  дітьми, 
батьками, з усім родом у 27 освітніх закладах міста в цьому навчальному 
році,  за  підтримки  Міжнародної  громадської  організації  «Рада  Сімей 
України», викладався курс «Сімейні цінності». Для методичного супроводу 
роботи  класних  керівників,  психологів,  соціальних  педагогів  міста 
проведено  тренінги,  підготовлено  команду  тренерів  для  продовження 
роботи  в  наступному  навчальному  році.  Досвід  роботи  запорізьких 
педагогів та шляхи подальшої реалізації сімейно-родинного виховання було 
розглянуто  на  ІV Міській  науково-практичній конференції  «Сімейна 
політика  в  Україні:  проблеми  і  перспективи розвитку»,  яка  пройшла  за 
участю  Корецької  Лесі  Володимирівни,  начальника  відділу  організації 
виховної  роботи  Інституту  інноваційних  технологій  і  змісту  освіти 
Міністерства освіти і науки України.

Задля  активізації  пізнавального  інтересу  вихованців  дошкільних 
закладів  освіти  та  школярів  до  занять  фізичною  культурою,  сприяння 
зміцненню  здоров`я  в  освітній  системі  міста  започатковано  новий 
соціальний  проект  «Уроки  футболу»,  в  якому  взяли  участь 
14  закладів  дошкільної  освіти  та  7  закладів  загальної  середньої  освіти. 
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В межах проекту вихованці закладів освіти міста ознайомилися з історією 
Запорізького футбольного клубу «Металург», мали можливість спілкування 
з  провідними  спортсменами  клубу  та  тренерами,  стали  учасниками 
футбольної гри з членами команди. 

Екологічна  грамотність  і  здорове  життя  –  одна 
з  компетентностей  Нової  української  школи,  яка  передбачає  уміння 
розумно  та  раціонально  користуватися  природними  ресурсами  в  рамках 
сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя 
і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу 
життя. На  виконання  цих  завдань  у  2017-2018  навчальному  році 
продовжено  реалізацію  міського  проекту  «Екологічний  вектор»,  який 
є  складовою  циклу  заходів  екологічного  спрямування  для  вихованців, 
педагогів та учнівської молоді освітніх закладів міста. 

У  квітні  місяці  відбулася  VІ  Міська  учнівська  екологічна 
конференція «Екологічні  ініціативи:  проблеми,  позиція,  пропозиції». 
Учасники  Конференції,  учні  8-11  класів  закладів  середньої  освіти  міста 
Запоріжжя,  -  переможці  та  дипломанти  конкурсу  «Екологічні  ініціативи» 
міського  екологічного  проекту  «Екологічний  вектор»  у  номінації 
«Екопроект» презентували свої  екологічні  проекти,  у  яких висвітлювали 
актуальність обраної теми, суспільний досвід, певні особисті практичні ідеї 
щодо вирішення зазначених екологічних проблем. 

У межах Конференції  ініціативною групою юних екологів  ЗЗШ №20 
проведено майстер-клас з енергоаудиту шкільної будівлі та власної оселі. 
Колектив  учнів  та  вчителів  цього  закладу  – фіналісти  Всеукраїнських 
проектів «Школа енергії»  та «Енергоефективні школи: нова генерація».

Уперше в цьому навчальному році  реалізовано конкурсну програму 
«Увійди в природу другом» для вихованців дошкільних освітніх закладів та 
учнів 1-7 класів закладів загальної середньої освіти міста. На міський етап 
конкурсу надійшло 97 кращих робіт (номінації - «Аплікація», «Екологічна 
листівка» та «Літературний твір»). Для учнів 8-11 класів закладів загальної 
середньої  освіти  міста  реалізовано  конкурсну  програму  «Екологічні 
ініціативи». 

Згідно  з  планом  роботи  департаменту  освіти  і  науки  Запорізької 
міської  ради у закладах загальної  середньої,  позашкільної  та дошкільної 
освіти  у  2017-2018  н.р.  проведено  екологічну   акцію  «Чисте  місто» 
(у  жовтні  2017) та екологічний місячник «Краса Землі  моєї» (у  березні-
квітні  2018), у межах яких відзначалися «День міста», «День Довкілля», 
«Година Землі»,  «День Землі».  

Підвищення рівня компетентності вчителів – одне з основних завдань 
методичного  супроводу  екологічної  освіти.  Тому  науково-методичним 
центром  для  заступників  директорів   закладів  освіти  міста  проведено 
практико-орієнтовний  семінар  «Синергетичний  підхід  в  організації 
навчального  процесу  в  межах  реалізації  інноваційного  освітнього 
екологічного  проекту  «Логіка  природи»,  для  працівників  закладів 
дошкільної  освіти  проведено  міський  семінар  «Створення  еколого-
ергономічного простору в закладі дошкільної освіти».



З  метою  узагальнення  та  розповсюдження  педагогічного  досвіду 
вчителів та вихователів закладів освіти міста з питань екологічної освіти та 
виховання у 2017 році науково-методичним центром департаменту освіти і 
науки  Запорізької  міської  ради  видано  збірки  екологічного  змісту: 
методичний збірник для організації роботи з питань екологічної освіти та 
виховання в дошкільних навчальних закладах «Формування екологічного 
світогляду дітей дошкільного віку шляхом реалізації проектної діяльності» 
та   інформаційний  буклет  «Еко-освіта  Запоріжжя»  (за  матеріалами 
Першого спеціалізованого міжнародного екологічного форуму «Еко 
Форум – 2017»). Методичні збірки розповсюджено                               у 
закладах освіти міста, освітніх установах. 

Науково-методичний центр за підтримки департаменту освіти і науки 
Запорізької  міської  ради  та  міського  управління  екологічної  безпеки 
проводить постійну роботу щодо поповнення бібліотек закладів дошкільної, 
загальної  середньої  освіти  методичною,  науково-популярною  та 
навчальною літературою природничого та еколого-зорієнтованого змісту. У 
цьому  навчальному  році  літературу  було  безкоштовно  передано  до 
бібліотек закладів освіти №49 (Хортицький район), №72 (Вознесенівський 
район),  №6  (Комунарський  район),  №111  та  №244  (Шевченківський 
район).

Активну участь учнівська молодь міста бере у заходах до Днів Сталої 
Енергії.

Досвід  екологічної  роботи  закладів  середньої,  дошкільної  та 
позашкільної  освіти  міста  Запоріжжя  було  представлено  в  локації 
департаменту  освіти  і  науки  Запорізької  міської  ради  на  Другому 
спеціалізованому  міжнародному  Запорізькому  екологічному  форумі  «Еко 
Форум – 2018».

З  метою  підвищення  професійної  компетентності  фахівців 
психологічної  служби,  створення єдиного  фахового простору спеціалістів 
психологічної  служби  освіти  міста  Запоріжжя,  обмін  практичними 
напрацюваннями, методиками та іншими формами психолого-педагогічного 
супроводу  освітнього  процесу  в  дошкільних,  загальноосвітніх, 
позашкільних  закладів  освіти  міста  Запоріжжя  26.04.2017  проведено 
ІІІ Всеукраїнський фестиваль PRO PSY – 2018 «Простір психолога» 
на базі  Класичного приватного університету відповідно до плану роботи 
НМЦ. 

Під  час  проведення  фестивалю  було  представлено  20  авторських 
фахових майстерень: «Булінг-Self», «Проблеми – Бульбашки», «Дитина як 
симптом  сім’ї»,  «Корони  та  радості»,  «Ключі  і  двері»,  «Психогігієна», 
«Весняне  перезавантаження»,  «Послання  янголів»,  «Квітка   моєї  душі» 
тощо.  У  майстернях  презентовано  напрямки  роботи:  гештальт-терапія, 
когнітивно-поведінкова  терапія,  аутогенне  тренування,  психодрама,  арт-
терапія.  До  уваги  учасників  майстерень  представлені  практичні  техніки 
використання  у  роботі  асоціативно-метафоричних  карт,  методу  �ідео 
каналі�г, �ідео каналі, конструювання, �іде-терапії,  метафоро-терапії,  ігро-
терапії, методу генограмми тощо.
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До  роботи  фестивалю  долучилися  26  тренерів  –  викладачі  вищих 
навчальних  закладів,  досвідчені  спеціалісти  в  галузі  психології  освітніх 
закладів  м. Запоріжжя,  м.  Енергодар,  м.  Мелітополь,  м.  Київ:  доцент 
кафедри  практичної  психології  Запорізького  національного  технічного 
університету  Ольга  Черепєхіна,  доцент  кафедри  практичної  психології 
Класичного приватного університету Юлія Железнякова, тренер Київського 
гештальт-університету Наталія Шубертій, арт-терапевт, старший викладач 
кафедри практичної психології Мелітопольського державного педагогічного 
університету  �ід.  Богдана  Хмельницького  Олена  Титаренко,  психолог, 
гештальт-терапевт,  керівник  психологічного  центру  «Інвіжл»  Тетяна 
Семібратова,  науковий  співробітник  Українського  науково-методичного 
центру практичної психології і соціальної роботи, національний експерт з 
питань  психосоціальної  підтримки  населення  Юрій  Луценко,  психолог, 
тілесно-орієнтований терапевт, бізнес-консультант, керівник громадського 
об’єднання  психологів,  психотерапевтів  і  реабілітологів  «Відновлення» 
Олена Панкратова та інші.

Відвідало  фестиваль  понад  360  учасників, які із задоволенням та 
творчим натхненням взяли участь у актуальних для себе майстернях, під 
час  роботи  яких  мали  змогу  набути  нових  професійних  навичок, 
налагодити міжособистісні професійні зв’язки  та підвищити рівень фахової 
компетентності.

Інтерактивні форми роботи під час проведення фестивалю дозволили 
забезпечити  умови  для  безпосереднього  спілкування  спеціалістів  з 
колегами,  науковцями,  сприяли  розвитку  творчого  потенціалу,  обміну 
досвідом і подальшому вдосконаленню та професійному розвитку.

З метою попередження негативних явищ, дискримінації,  жорстокого 
поводження,  випадків  домашнього  насилля,  порушень  прав  дітей  в 
освітньому  середовищі  та  в  соціумі,  профілактики  ВІЛ/СНІД  у  закладах 
освіти, надання допомоги практичним психологам та соціальним педагогам 
у здійсненні профілактичної роботи з попередження самогубств серед дітей 
та  підлітків  було  підготовлено  та  проведено:  інструктивно-методичну 
нараду  «Психологічне  забезпечення  превентивних  заходів  щодо  різних 
форм узалежнень, соціально-небезпечних ігор, суїцидальної та агресивної 
поведінки»; тренінг «Профілактика ВІЛ/СНІД на робочому місці»; семінар-
практикум  «Організація  роботи  психологічної  служби  з  розв`язання 
проблеми  насильства  в  школі»;  семінар-практикум  «Психологічна 
профілактика негативного впливу інформаційного простору на свідомість 
учнів»;  тематичну  консультацію  «Профілактика  суїцидальної  поведінки 
підлітків»;  навчально-практичний  семінар  «Соціально-психологічний 
супровід  дітей та сімей, які знаходяться в кризовому стані».

Методичний  супровід  реалізації  міської  програми  професійної 
орієнтації  учнів  «Вибір  професії  –  крок  у  майбуття» передбачав 
проведення заходів для спеціалістів психологічної служби освітніх закладів 
з метою врахування інтересів, нахилів, здібностей і можливостей кожного 
учня,  у  тому  числі  з  особливими  освітніми  потребами,  у  контексті 
соціального  та  професійного  самовизначення  і  відповідності  вимогам 
сучасного  ринку  праці.  Реалізація  такого  підходу  до  організації 



психологічного супроводу професійної орієнтації старшокласників дозволяє 
не  лише  наслідувати  принципи  особистісно-орієнтованого  навчання,  а  й 
дає  змогу  створити  найоптимальніші  умови  для  професійного 
самовизначення учня та його подальшої самореалізації. 

За період з 2003 по 2018 роки постійно діюча  Міська педагогічна 
виставка  стала  одним  із  ефективних  засобів  формування  інноваційної 
культури освітян. Вона демонструє досягнення та перспективи подальшої 
модернізації і реформування  міської освітньої системи.

Розробка  нових  освітніх  стандартів,  нових  підходів  до  організації 
освітнього процесу, оновлення  системи взаємовідносин суб’єктів системи 
освіти  висувають  нові  вимоги  до  особистості  вчителя  і  рівня  його 
професійної  компетентності.  Змінюється  роль  педагога  в  сучасному 
освітньому процесі, стає ширшою сфера його відповідальності.

Концепцією  VIII  Міської  виставки  педагогічних  технологій  «Освіта 
міста  Запоріжжя:  досвід  інноваційних  досягнень  в  контексті  реалізації 
Концепції  Нової  української  школи» є реалізація вимог Нової  української 
школи, нових державних стандартів, які ґрунтуються на компетентнісному 
та  особистісно-орієнтованому  підході  до  навчання,  враховують  вікові 
особливості  психофізичного розвитку учнів,  передбачають здобуття ними 
умінь  і  навичок,  необхідних  для  успішної  самореалізації  у  професійній 
діяльності, особистому житті, громадській активності.

До участі у Виставці залучені педагоги закладів дошкільної, загальної 
середньої  та позашкільної освіти міста Запоріжжя. Перспективний досвід 
освітян міста  (728 методичних розробок)  представлено у  21  секції  та  6 
номінацій.  На  VIII  Міській  виставці  започатковано  роботу  нових секцій: 
«Проектний менеджмент в освіті» та «Інклюзивне навчання».

 Виставка  мала  потужний  інформаційний  супровід,  який  дав 
можливість  анонсувати  проблематику  освітньої  діяльності  педагогічної 
спільноти міста та залучити до обговорення досвіду максимальну кількість 
фахівців.  Під  час  голосування  здійснено  1  мільйон  141  переглядів  та 
надано  98  тисяч  професійних  коментарів.  За  підсумками  відкритого  он-
лайн  голосування  авторів  досвіду  з  найбільш  високими  рейтингами 
запрошено до участі у ІІІ (експертному) етапі Виставки поза конкурсним 
відбором районного рівня. Таким чином, на ІІІ (експертний) етап Виставки 
було надано  464 досвіди освітян міста, з яких дипломами              І 
ступеню  відзначено  33  досвіди,  дипломами  ІІ  ступеню  –  44  досвіди  та 
дипломами ІІІ ступеню – 51 досвід.

Кількість  дипломантів  складає  28%  від  загальної  кількості  робіт. 
Найбільш результативною за кількістю призових місць була участь освітян 
Шевченківського  (начальник  ТВО  –  Перепелиця  Н.Є.),  Дніпровського 
(начальник ТВО – Литовченко Я.Ю.) та Вознесенівського (начальник ТВО – 
Кичата  І.І.)  районів.  Слід  відзначити  системну  роботу  територіальних 
відділів  освіти  щодо  створення  оптимальних  умов  для  виявлення  та 
поширення перспективного педагогічного досвіду педагогів району.

Більшість представлених на Виставку узагальнених досвідів роботи за 
інноваційним потенціалом є комбінаторними (49%), тобто поєднують різні 
відомі технології, методи, підходи до організації освітнього процесу; 31% 
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досвідів  є  модифікаційними;  16%  –  репродуктивними;  4% авторськими. 
Значна  кількість  перспективних  досвідів,  наданих  на  розгляд  журі, 
репрезентовано  на  районному  (68%)  та  регіональному  (26%)  рівнях. 
Досвід роботи педагогів міста, який має  репрезентацію державного рівня, 
складає 6%.

У цьому навчальному році  Міська виставка педагогічних технологій 
пройшла  в  інноваційному  режимі.  Запропонована тематика  та  концепція 
проведення  відобразила  всі  актуальні  аспекти  реформування  освіти. 
Інформаційна підтримка на веб-сайті  в мережі Інтернет дала можливість 
створити системний каталог освітніх інновацій, ефективних управлінських 
та  педагогічних  технологій,  віртуальну  платформу  для  впровадження 
Концепції Нової української школи. Під час роботи Виставки проведено 63 
авторських майстер-класи силами педагогів                       м. Запоріжжя та 
представниками  вищих  навчальних  закладів,  громадських  установ, 
відбулося   фахове  спілкування  педагогів  з  авторами  підручників  від 
найкращих  вишів  України:  Полтавського  національного  педагогічного 
університету  �ід.  Короленко,  Харківського  національного  педагогічного 
університету  �ід.  Сковороди,  Київського  університету  �ід.  Грінченка, 
Науково-дослідного  інституту  хімії  при  Харківському  національному 
університеті.

З  метою підвищення  загальної  культури  освітян  міста,  батьківської 
громадськості, встановлення дружніх партнерських стосунків із колегами в 
межах  Виставки  було  організовано  роботу  інтерактивних  майданчиків, 
коворкінгу  для  батьків,  клубу  освітян.  Відбулися  презентації  офіційних 
партнерів Виставки: Запорізького національного університету, Класичного 
приватного  університету,  Запорізької  державної  інженерної  академії, 
Французького культурного центру «Альянс Франсез», Запорізької обласної 
організації  «Знання»,  Запорізького  обласного  краєзнавчого  музею, 
Благодійного  фонду  «Відродження»,  Державного  навчального  закладу 
«Запорізьке  вище  професійне  училище  моди  і  стилю»,  Запорізького 
міського центру соціальних служб для сім`ї,  дітей та молоді,  газети для 
школярів  «Клякса»,  Головного  територіального  управління  юстиції  в 
Запорізькій області,  видавництва «Ранок», видавництва «Інкос», дизайн-
студії «Яра».

У ході роботи Виставки окреслено групу опорних закладів освіти, які 
здобули  високу  оцінку  фахового  журі  та  увійшли  до  числа  найбільш 
результативних закладів освіти міста. Серед них: гімназія №71 (Терновська 
Л.І.); гімназія №28 (Бурма І.М.); гімназія №47                       (Коваль В.В.);  
гімназія №46 (Кругла Л.Ю.); колегіум «Елінт»                       (Зайковська 
О.А.); гімназія №31 (Трапезіна Т.М.); гімназія №6                    (Бєлік Л.В.); 
Комунарський районний центр молоді  та школярів       (Хвастик М.В.); 
гімназія №11 (Непрядкіна С.Ю.); школа №3                       (Магльована О.  
П.);  багатопрофільний  ліцей  №99  (Солдатєнко  О.В.);  колегіум  «Мала 
гуманітарна  академія»  (Павлова  С.О.);  ліцей  №34  (Дацінько  Є.Г.); 
ДНЗ/центр розвитку дитини «Надія» (Кіченко І.В.).

За результатами роботи Виставки кращі інноваційні  досвіди роботи 
стали основою  для  удосконалення  освітнього  процесу,  модернізації 



методичної  роботи,  впровадження  ефективних  педагогічних  та 
управлінських  інновацій  в  освітню  систему  міста  та  проектно-цільового 
планування науково-методичної роботи на міському рівні.

Таким чином, науково-методичний супровід міської освітньої системи 
був спрямований  на реалізацію державної політики у сфері реформування 
загальної  середньої  освіти,  основним  завданням  якого  є  необхідність 
підготовки вчителя Нової української школи до реалізації освітньої політики 
держави  шляхом  опанування  новітніми  практиками,  технологіями, 
методиками,  формами,  методами  професійної  діяльності  на  засадах 
інноваційних  освітніх  підходів  з  урахуванням  потреб  педагогів,  школи, 
громади, держави.

Отже,  враховуючи  вищезазначене, пріоритетними  завданнями 
методичної роботи в міській освітній системі у 2018-2019 навчальному році 
визнано:

1) науково-методичне  супроводження  впровадження 
Концепції Нової української школи;

2) формування  професійної  компетентності педагогічних 
та  керівних  кадрів  міста  Запоріжжя  щодо  реалізації  Державних 
освітніх стандартів базової загальної середньої та початкової освіти, 
Базового компоненту дошкільної освіти, які є носіями нововведень в 
освітньому процесі, їх поширювачами, модифікаторами.

3) удосконалення  системи  забезпечення  методичного 
супроводу  проблеми  інтеграційного  впливу  на  формування 
особистості  згідно  з  Концепцією національно-патріотичного 
виховання;

4) оптимізацію  корекційно-розвиваючої  та  профілактичної 
діяльності  практичних психологів  та соціальних педагогів   закладів 
освіти щодо формування життєвої компетентності школярів;

5) розвиток  та  формування єдиної  системи  міської  медіа-
освіти;

6) розвиток міжрегіональної та міжнародної співпраці в галузі 
освіти. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ
ЗМІСТ 

ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕРМІНИ 

ПРОВЕДЕННЯ
УЧАСНИКИ ВІДПОВІДАЛЬНІ

Нарада адміністративної команди НМЦ щонеділі
Н
М
Ц

10.00 заввідділами Гусак О.В.     

Тематичні методичні засідання щонеділі
Н
М
Ц

12.00 методисти НМЦ заввідділами

Засідання експертної ради щомісяця
Н
М
Ц

14.00 члени ЕР Туманова І.В.

Засідання науково-методичної ради за наказом
Н
М
Ц

14.00 члени НМР Немчин В.В.

Засідання ради лідерів АМО online
щомісяця

Н
М
Ц

14.00
рада лідерів 

АМО
Нагорнова І.С.

Засідання профспілкового комітету за потребою
Н
М
Ц

12.00 члени ПК Круть Т.В.

Координаційна нарада завідувачів РМК щомісяця
Н
М
Ц

15.00 завідуючі РМК Гусак О.В. 

Інтернет-нарада фахівців районних 
методичних кабінетів online

щомісяця
Н
М
Ц

11.00 методисти РМК Гусак О.В.

Координаційно-консультативно-методична 
рада з інклюзивної освіти

за потребою
З
З
Ш

11.00 члени ради Купчик І.М.

Консалтинг з питань програмно- щомісяця Н 14.00 методисти РМК Нагорнова І.С.
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методичного забезпечення НВП
М
Ц

Консалтингз питань виховної роботи щомісяця
Н
М
Ц

14.00 методисти РМК Олійник І.В.

Консалтингз питань дошкільної та 
початкової освіти

щомісяця
Н
М
Ц

14.00 методисти РМК Паніна С.С. 

Консалтинг з питаньспецифіки викладання 
навчальних предметів

щомісяця
Н
М
Ц

14.00
керівники РМЦ 

(РМО)
Туманова І.В.

Засідання Балінтовської групи працівників 
психологічної служби міста щомісяця

Н
М
Ц

14.00
психологи, 
соціальні 

педагоги ЗО
Кременецька Л.В.

Управлінський контроль виконання 
протокольних доручень 

щомісяця

 
Н
М
Ц

10.00 методисти НМЦ Гусак О.В.

Прийом громадян з особистих питань щонеділі
Н
М
Ц

14.00 заввідділами
Гусак О.В.
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РОЗДІЛ I.
АНАЛІТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ТА КОНТРОЛЬНО-ЗВІТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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КАТЕГОРІЯ 
УЧАСНИКІВ

КОНТРОЛЬ

ВЕРЕСЕНЬ 2018 

Наказ

«Про організацію 
роботи науково-
методичної ради 
при науково-
методичному 
центрі 
департаменту у 
2018-2019 
навчальному році»

7 в2018
ТВО, РМК, 

ЗЗСО
Немчин В.В.

Наказ

«Про реалізацію 
міського проекту 
«Управлінська 
сотня кадрового 
резерву» у 2018-
2019 навчальному 
році»

7 в2018
ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО
Бараннікова Л.Я.

Лист

«Про проходження 
курсової 
перепідготовки 
педагогів у 2018 
році»

10 в2018 НМЦ, ЗПО Туманова І.В.

Наказ
«Про проведення 
міської екологічної 
акції «Чисте місто»

10 в2018
ТВО, РМК, 

ЗПО
Круть Т.В.

«Про організацію 
проведення ІІІ 
Міського конкурсу ТВО, РМК, 
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ТВО, РМК, 

ЗЗСО
Немчин В.В.

Наказ

«Про реалізацію 
міського проекту 
«Управлінська 
сотня кадрового 
резерву» у 2018-
2019 навчальному 
році»

7 в2018
ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО
Бараннікова Л.Я.

Лист

«Про проходження 
курсової 
перепідготовки 
педагогів у 2018 
році»

10 в2018 НМЦ, ЗПО Туманова І.В.

Наказ
«Про проведення 
міської екологічної 
акції «Чисте місто»

10 в2018
ТВО, РМК, 

ЗПО
Круть Т.В.

«Про організацію 
проведення ІІІ 
Міського конкурсу ТВО, РМК, 
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ЗМІСТ 
ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕРМІН 
ВИКОНАННЯ

КАТЕГОРІЯ 
УЧАСНИКІВ

КОНТРОЛЬ

ВЕРЕСЕНЬ 2018 

Наказ

«Про організацію 
роботи науково-
методичної ради 
при науково-
методичному 
центрі 
департаменту у 
2018-2019 
навчальному році»

7 в2018
ТВО, РМК, 

ЗЗСО
Немчин В.В.

Наказ

«Про реалізацію 
міського проекту 
«Управлінська 
сотня кадрового 
резерву» у 2018-
2019 навчальному 
році»

7 в2018
ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО
Бараннікова Л.Я.

Лист

«Про проходження 
курсової 
перепідготовки 
педагогів у 2018 
році»

10 в2018 НМЦ, ЗПО Туманова І.В.

Наказ
«Про проведення 
міської екологічної 
акції «Чисте місто»

10 в2018
ТВО, РМК, 

ЗПО
Круть Т.В.

«Про організацію 
проведення ІІІ 
Міського конкурсу ТВО, РМК, 

95



ЗМІСТ 
ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕРМІН 
ВИКОНАННЯ

КАТЕГОРІЯ 
УЧАСНИКІВ

КОНТРОЛЬ

ВЕРЕСЕНЬ 2018 

Наказ

«Про організацію 
роботи науково-
методичної ради 
при науково-
методичному 
центрі 
департаменту у 
2018-2019 
навчальному році»

7 в2018
ТВО, РМК, 

ЗЗСО
Немчин В.В.

Наказ

«Про реалізацію 
міського проекту 
«Управлінська 
сотня кадрового 
резерву» у 2018-
2019 навчальному 
році»

7 в2018
ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО
Бараннікова Л.Я.

Лист

«Про проходження 
курсової 
перепідготовки 
педагогів у 2018 
році»

10 в2018 НМЦ, ЗПО Туманова І.В.

Наказ
«Про проведення 
міської екологічної 
акції «Чисте місто»

10 в2018
ТВО, РМК, 

ЗПО
Круть Т.В.

«Про організацію 
проведення ІІІ 
Міського конкурсу ТВО, РМК, 
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ЗМІСТ 
ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕРМІН 
ВИКОНАННЯ

КАТЕГОРІЯ 
УЧАСНИКІВ

КОНТРОЛЬ

ВЕРЕСЕНЬ 2018 

Наказ

«Про організацію 
роботи науково-
методичної ради 
при науково-
методичному 
центрі 
департаменту у 
2018-2019 
навчальному році»

7 в2018
ТВО, РМК, 

ЗЗСО
Немчин В.В.

Наказ

«Про реалізацію 
міського проекту 
«Управлінська 
сотня кадрового 
резерву» у 2018-
2019 навчальному 
році»

7 в2018
ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО
Бараннікова Л.Я.

Лист

«Про проходження 
курсової 
перепідготовки 
педагогів у 2018 
році»

10 в2018 НМЦ, ЗПО Туманова І.В.

Наказ
«Про проведення 
міської екологічної 
акції «Чисте місто»

10 в2018
ТВО, РМК, 

ЗПО
Круть Т.В.

«Про організацію 
проведення ІІІ 
Міського конкурсу ТВО, РМК, 

97



ЗМІСТ 
ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕРМІН 
ВИКОНАННЯ

КАТЕГОРІЯ 
УЧАСНИКІВ

КОНТРОЛЬ

ВЕРЕСЕНЬ 2018 

Наказ

«Про організацію 
роботи науково-
методичної ради 
при науково-
методичному 
центрі 
департаменту у 
2018-2019 
навчальному році»

7 в2018
ТВО, РМК, 

ЗЗСО
Немчин В.В.

Наказ

«Про реалізацію 
міського проекту 
«Управлінська 
сотня кадрового 
резерву» у 2018-
2019 навчальному 
році»

7 в2018
ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО
Бараннікова Л.Я.

Лист

«Про проходження 
курсової 
перепідготовки 
педагогів у 2018 
році»

10 в2018 НМЦ, ЗПО Туманова І.В.

Наказ
«Про проведення 
міської екологічної 
акції «Чисте місто»

10 в2018
ТВО, РМК, 

ЗПО
Круть Т.В.

«Про організацію 
проведення ІІІ 
Міського конкурсу ТВО, РМК, 
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РОЗДІЛ ІІ.
ФОРМУВАННЯ МІСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ: НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ВИМІР

ЗМІСТ 
ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕРМІН 
РЕАЛІЗАЦІЇ

УЧАСНИКИ ВІДПОВІ-ДАЛЬНІ

ПРЕДСТАВНИЦЬКІ   НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ 
Конгрес Другий Міський 

методичний 
конгрес 
«Формування 
міської 
освітньої 
політики згідно 
Концепції Нової 
української 

серпень 2018 Центр 
розвитку«Анае

ль»

ДОН ЗМР, ТВО, 
РМК, ЗЗСО

Нагорнова І.С.
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школи: 
науково-
методичний 
вимір»
«Стратегічні 
пріоритети 
розвитку 
методичного 
супроводження 
міської системи 
освіти. Звіти 
керівників 
районних 
методичних 
служб».

РМК, РМЦ

«Особливості 
викладання 
навчальних 
предметів в 
2017-2018 
навчальному 
році».

Керівники РМЦ

Конференція

Перша 
Всеукраїнська 
Конференція у 
форматі TED 
«Модератори 
освітніх 
реформ»

жовтень 2018

за наказом

ДОН ЗМР, ТВО, 
РМК, ЗЗСО

Бурлака Л.А.

VIP-спікери Міський проект 
«Управлінська 
сотня 

листопад 2018 за наказом ДОН ЗМР, ТВО, 
РМК, ЗЗСО

Бараннікова 
Л.Я.
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кадрового 
резерву». 
Урочисте 
відкриття 
роботи

Форум

Освітній 
аутсорсинг 
«Медіа-
простір»

березень 2019

за наказом
ДОН, ТВО, РМК, 

ЗЗСО, ЗПО
Немчин В.В.

Форум

ІV Міський 
форум 
соціальних 
ініціатив в 
освіті за 
тематичним 
напрямом – 
«STEM-освіта»

квітень 2019
ВЦ «Козак 
Палац»

ТВО, РМК, 
ЗЗСО,ЗПО

Бурлака Л.А.

Форум

ІІІ 
спеціалізовани
й міжнародний 
Запорізький 
Екологічний 
Форум «Еко 
Форум-2019»

травень 2019
ВЦ «Козак 
Палац»

ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 
ЗПО

Круть Т.В.

Конференція

VІІ Міська 
учнівська 
екологічна 
конференція 

квітень 2019 ЗНВК №19 ЗЗСО, ЗПО Круть Т.В.

Фест ІV 
Всеукраїнський 
фестиваль 
«Простір 

квітень 2019 КПУ РМК, ЗЗСО, 
ЗДО, ЗПО

Кременецька 
Л.В.
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психолога» 
(PRO-PSY)

Конференція

V Міська 
науково-
практична 
конференція 
«Актуальні 
аспекти 
залучення 
соціально-
активної 
громади міста 
до формування 
змістовного 
наповнення 
освітньої 
політики»

травень 2019
ЗМР велика 
зала

ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 
ЗПО

Олійник І.В.

Медіа-простір

Формування 
змістовного 
наповнення 
телевізійних 
програм 
«Говоримо 
українською», 
«Територія 
освітніх 
перспектив»

протягом року
2018
-2019

НМЦ
ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 
ЗПО

Леонтій А.О. 
Ряпісова Н.В.

КОЛЕГІАЛЬНЕ  УПРАВЛІННЯ  РОЗВИТКОМ  МІСЬКОЇ  СИСТЕМИ  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО  СУПРОВОДУ 
Науково-

методична рада
«Основні 
завдання та 
пріоритети 
реалізації 

Вересень 2018 НМЦ Члени НМР, за 
наказом

Немчин В.В.
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міської 
науково-
методичної 
проблеми в 
поточному 
навчальному 
році»
Засідання №1. 
1. Про 
планування 
роботи у 2018-
2019 
методичному 
році. 

Гусак О.В.

2. Про 
аналітичний 
підхід до 
визначення 
пріоритетних 
завдань 
методичного 
супроводу в 
освітній системі 
міста. 

Туманова І.В.

3. Поточні 
питання: 
узгодження 
планів роботи 
РМК, розгляд 
матеріалів, 
авторських 
програм, 

Немчин В.В.
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проектів. 
Науково-

методична рада
«Реалізація 
міського 
проекту 
«Міські 
методичні 
навчання» 
як приклад 
диверсифікац
ії форм 
удосконаленн
я  фахової 
компетентнос
ті 
педагогічних 
працівників» 
Засідання №2.

Грудень 2018 НМЦ Члени НМР, за 
наказом

Нагорнова І.С.

1. Формування 
готовності 
вчителів 
працювати в 
умовах «Нової 
української 
школи» 
(модуль 
початкової 
освіти та 
іншомовної 
освіти)

Паніна С.С. 
Нагорнова І.С.

2.»Математичн
ий тренінг»  як 
форма 

Бурлака Л.А.
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дистанційного 
навчання для 
вчителів 
математики. 
3. Поточні 
питання: 
розгляд 
матеріалів, 
авторських 
програм, 
проектів.

Немчин В.В

Науково-
методична рада

«Вивчення 
профорієнтац
ійних 
орієнтирів 
сучасної 
молоді»
Засідання №3.

Лютий 2019 НМЦ Члени НМР, за 
наказом

Немчин В.В.

1. Про підсумки 
соціологічного 
дослідження 
«Вивчення 
профорієнтацій
них орієнтирів 
сучасної 
молоді».

Олійник І.В.

2. Сучасні 
форми 
профорієнтацій
ної роботи в 
освітніх 
закладах.

Тертишна Л.О.
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3. Поточні 
питання: 
розгляд 
матеріалів, 
авторських 
програм, 
проектів.

Немчин В.В.

Науково-
методична рада

 «Пріоритетні 
напрямки 
діяльності 
психологічної 
служби в 
умовах 
впровадженн
я Концепції 
Нової 
української 
школи»
Засідання №4. 

Квітень 2019 НМЦ Члени НМР, за 
наказом

 Немчин В.В.

1. Засоби 
підвищення 
рівня 
психологічної 
культури 
батьків та 
компетентності 
педагогів 
закладів освіти 
м. Запоріжжя

Кременецька 
Л.В.

2. 
Психологічний 
супровід дітей з 

Купчик І.М.  
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особливими 
освітніми 
потребами в 
умовах освітніх 
закладів
3. Поточні 
питання: 
розгляд 
матеріалів, 
авторських 
програм, 
проектів, різне. 

Немчин В.В.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ  СУПРОВОД ВСЕУКРАЇНСЬКИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІСЬКИХ ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ 

державні
Закону України «Про 
освіту»

Гусак О.В.

державні

Національна 
стратегія розвитку 
освіти в Україні на 
період до 2021 року

Бараннікова Л.Я

державні
Концепція Нової 
української школи

Нагорнова І.С.

державні

Концепція 
національно-
патріотичного 
виховання дітей та 
молоді

Олійник І.В.

державні
Національна 
програма правової 
освіти населення

Олійник І.В.

державні Концепція Державної 
соціальної програми 
«Національний план 

Олійник І.В.
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щодо реалізації 
Конвенції ООН про 
права дитини» на 
період до 2021 року

державні

Концепція Державної 
соціальної програми 
«Національний план 
щодо реалізації 
Конвенції ООН про 
права дитини» на 
період до 2021 року

Кременецька Л.В.

державні

Національна 
стратегія сприяння 
розвитку 
громадянського 
суспільства в Україні 
на 2016-2020 роки

Олійник І.В.

державні

Національна 
стратегія у сфері 
прав людини до 
2020 року

Олійник І.В.

державні

Основні орієнтири 
виховання учнів 1-
11 класів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів

Олійник І.В.

державні

Концепція сімейного 
виховання в системі 
освіти України 
«Щаслива родина»

Олійник І.В.

обласні План обласних 
заходів із реалізації 

Олійник І.В.
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Національної 
стратегії сприяння 
розвитку 
громадянського 
суспільства в Україні 
на 2016-2020 роки

обласні

Програма правової 
освіти населення 
Запорізької області 
на 2017-2021 роки

Олійник І.В.

обласні

Програма розвитку і 
функціонування 
української мови в 
Запорізькій області 
на 2016-2020 роки 

Ряпісова Н.В.

обласні

Обласна цільова 
програма 
національно-
патріотичного 
виховання молоді на 
2017-2021 роки

Олійник І.В.

обласні

Програма розвитку 
освіти і науки 
Запорізької області 
на 2018-2021 роки  

Бараннікова Л.Я.

міські

Програма розвитку і 
функціонування 
української мови в м. 
Запоріжжя на 2016-
2020 роки

Ряпісова Н.В.

міські «Освіта 2016-2018» Бараннікова Л.Я.
міські Міська програма Кременецька Л.В.
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професійної 
орієнтації дітей та 
учнівської молоді 
міста Запоріжжя 
«Вибір професії – 
крок у майбуття» на 
2017-2020 роки

міські

Програма 
перспективності і 
наступності між 
дошкільною та 
початковою ланками 
освіти на 2017-2020 
роки

Паніна С.С.

міські

Міська «Програма 
природоохоронних 
заходів, 
спрямованих на 
охорону довкілля, 
раціональне 
використання 
природних ресурсів 
та забезпечення 
екологічної безпеки 
міста Запоріжжя»

Круть Т.В.
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РОЗДІЛ ІІІ.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ФОРМ УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЗМІСТ 

ДІЯЛЬНОСТІ
РЕАЛІЗАЦІЯ

КАТЕГОРІЯ 
УЧАСНИКІВ

ВІДПОВІ-ДАЛЬНІ

3.1. ПРОЕКТ «УПРАВЛІНСЬКА СОТНЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ» ІІІ КУРС
Відбіркова 
сесія

Он-лайн  реєстрація  претендентів  Проекту. 
Конкурсний відбір. Психологічне тестування. 
Авторські ідеї пілотних проектів

вересень 2018 сайт НМЦ
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО
Бараннікова 

Л.Я.

Он-лайн  заявки  на  участь  в  Проекті. 
Конкурсний  відбір  партнерів  проекту 
(керівників управлінських інтенсивів)

жовтень 2018 сайт НМЦ
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО
Бараннікова 

Л.Я.

Оголошення  закладів  освіти  –  партнерів 
Проекту, керівників управлінських інтенсивів

вересень 2018
за листом 

НМЦ

ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО

Бараннікова 
Л.Я.

Очні співбесіди керівників управлінських 
інтенсивів (тьюторів) з учасниками Проекту

жовтень 2018
за листом 

НМЦ
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО
Бараннікова 

Л.Я.

Оголошення слухачів Проекту «Управлінська 
сотня кадрового резерву»

жовтень 2018 за листом
ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО

Бараннікова 
Л.Я.

Осіння 
сесія

Урочисте відкриття ІІІ курсу міського 
проекту «Управлінська сотня кадрового 
резерву». Інтерактивне спілкування з VIP-
спікерами

листопад 2018 ЗМР ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО

Бараннікова 
Л.Я.
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Управлінські інтенсиви, на базі опорних 
закладів освіти – партнерів проекту

листопад 2018

заклади 
освіти – 

партнери 
Проекту

ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО

Бараннікова 
Л.Я.

Міжсесійни
й період

Міський он-лайн – нетворкінг «Клуб лідерів 
освіти м. Запоріжжя» за участю керівників 
управлінських інтенсивів – партнерів 
Проекту  

грудень 2018

веб-ресур 
офіційної 

сторінки на 
фейсбуці

ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО

Бараннікова 
Л.Я.

Зимова 
сесія

Стажування слухачів ІІІ потоку навчання 
Проекту на базі опорних закладів освіти – 
партнерів Проекту

листопад
-грудень

2018

заклади 
освіти – 

партнери 
Проекту

за наказом
Бараннікова 

Л.Я.

Онлайн �ідео ка – сесії «Клуб лідерів освіти 
Запоріжжя» за участю випускників Проекту 

січень 2019

веб-ресур 
офіційної 

сторінки на 
фейсбуці

за листом
Бараннікова 

Л.Я.

Опрацювання авторських інноваційних 
управлінських проектів січень-

березень
2019

заклади 
освіти – 

партнери 
Проекту

ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО

Бараннікова 
Л.Я.

Практико-орієнтовні семінари від керівників 
управлінських інтенсивів під час стажування 
слухачів ІІІ потоку навчання

лютий 2019

заклади 
освіти – 

партнери 
Проекту

ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО

Бараннікова 
Л.Я.

Весняна 
сесія

Управлінські інтенсиви, на базі опорних 
закладів освіти – партнерів Проекту

березень 2019 заклади 
освіти – 

партнери 
Проекту

ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО

Бараннікова 
Л.Я.
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Стажування 10 успішних  слухачів Проекту 
на Десятій Міжнародній виставці «Сучасні 
заклади освіти – 2019»  

березень 2019 м. Київ
ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПО

Бараннікова 
Л.Я.

Підсумкова 
сесія

Захист авторських управлінських проектів на 
базі опорних закладів освіти – партнерів 
Проекту

квітень 2019

заклади 
освіти – 

партнери 
Проекту

за листом
Бараннікова 

Л.Я.

Формування списків фіналістів ІІІ курсу 
Проекту за поданням керівників 
управлінських інтенсивів

травень 2019

заклади 
освіти – 

партнери 
Проекту

за наказом
Бараннікова 

Л.Я.

Захист авторських управлінських проектів 
фіналістів за участю представників міської 
влади

червень 2019
Запорізька 
міська рада

за наказом
Бараннікова 

Л.Я.

3.2. ПРОЕКТ «МІСЬКІ МЕТОДИЧНІ НАВЧАННЯ»
Модуль 

підготовки 
тренерів 
проекту

Проведення on-line реєстрації учасників 
проекту «Міські методичні навчання»

вересень 2018 сайт НМЦ

ТВО, РМК, 
ЗЗСО, 

ЗДО,ЗПО

Нагорнова 
І.С.

Модуль 
підготовки 

тренерів 
проекту

Проведення on-line реєстрації учасників 
проекту «Міські методичні навчання»

вересень 2018

ТВО, РМК, 
ЗЗСО, 

ЗДО,ЗПО
Юрченко В.О.

Модуль 
підготовки 

тренерів 
проекту

Відпрацювання змістовного аспекту модулів 
проекту «Міські методичні навчання». 
Підготовка тренерів (коучів) проекту

вересень 2017 Опорні ЗО за наказом
Нагорнова 

І.С.

Філологічний 
модуль

Майстер-клас «Використання мобільних 
технологій на уроках мови та літератури як 
засіб підвищення ефективності освітнього 

жовтень 2018 ЗК «Елінт» Вчителі
 філологи

Ряпісова
Н.В.
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процесу»
Філологічний 

модуль
Майстер-клас «Нова українська школа: 
формування предметних та ключових 
компетентностей на уроках мови та 
літератури»

березень 2019 ЗГ № 27
Вчителі

 філологи
Ряпісова

Н.В.

Модуль 
іншомовної 

освіти

Майстер-клас «Використання елементів 
E-learning для формування  комунікативної 
компетенції учнів» (для викладачів 
англійської та французької мови)

жовтень 2018 ЗГ №93

Вчителі 
іноземної 

мови
за списком

Нагорнова І.С
Модуль 

іншомовної 
освіти

Майстер-клас «Використання елементів 
E-learning для формування  комунікативної 
компетенції учнів» (для викладачів іноземної 
мови)

березень 2019 ЗК «Елінт»

Модуль 
іншомовної 

освіти

Майстер-клас «Розвиток критичного 
мислення особистості на уроках німецької 
мови» (для викладачів німецької мови)

жовтень 2018 ЗГ №46

Суспільно-
гуманітар-

ний модуль

Засідання «Інструментарій діяльнісного 
підходу до освітнього процесу в Новій 
українській школі»

жовтень 2018 ЗГ № 47

Вчителі 
історії за 
списком

Олійник І.В.
Суспільно-
гуманітар-

ний модуль

Засідання «Історична освіта як запорука 
формування компетентнісної особистості»

березень 2019 ЗК «Елінт»

Математич-
ний модуль

Інтелектуальний фітнес «Розв’язування 
конкурсних та �ідео каналі задач»

листопад 2018 ЗЛ «Логос» Вчителі 
математики 
за списком

Бурлака Л.А.

Математич-
ний модуль

Практикум «Використання інтерактивних 
мультимедійних комплексів на уроках 
математики»

грудень 2018 ЗКЛ

Математич-
ний модуль

Тренінг (3-х денний) «Методи розв`язування 
задач з параметрами»

січень 2019 ЗСШ № 72

Математич- Математичний тренінг-2018 «Розв’язування лютий 2019 ЗЛ № 105
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ний модуль задач підвищеного та поглибленого рівня  з 
математики за курс  10-11 класу». Вхідне 
он-лайн тестування

Математич-
ний модуль

Математичний тренінг-2018 «Розв’язування 
задач підвищеного та поглибленого рівня  з 
математики за курс  10-11 класу». 
Розв’язування задач з геометрії 10 клас

жовтень 2018 treningm2015.j
imdo.com

Математич-
ний модуль

«Розв’язування задач підвищеного та 
поглибленого рівня  з математики за курс 
10-11 класу». Розв’язування задач з 
геометрії 11 клас

листопад 2018 treningm2015.j
imdo.com

Математич-
ний модуль

Математичний тренінг-2018 «Розв’язування 
задач підвищеного та поглибленого рівня  з 
математики за курс  10-11 класу». 
Розв’язування задач з алгебри і початків 
аналізу 10 клас

грудень 2018 treningm2015.j
imdo.com

Математич-
ний модуль

«Розв’язування задач підвищеного та 
поглибленого рівня  з математики за курс 
10-11 класу». Розв’язування задач з алгебри 
і початків аналізу 11 клас

січень 2019 treningm2015.j
imdo.com

Математич-
ний модуль

Математичний тренінг-2018 «Розв’язування 
задач підвищеного та поглибленого рівня  з 
математики за курс  10-11 класу». Вихідне 
тестування

лютий 2019 treningm2015.j
imdo.com

Природни-
чий модуль

Майстер-клас «Формування ключових 
компетентностей учнів та забезпечення 
самореалізації особистості шляхом 
використання інноваційних технологій». 
Методичний мультимедійний посібник: 
«Україна та світове господарство»

жовтень 2018 ЗГ № 27 Вчителі 
географії

за списком

Бараннікова 
Л.Я.
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Природни-
чий модуль

Майстер-клас «Реалізація компетентнісного 
потенціалу географії засобами мобільних 
технологій»

березень 2019 ЗК «Елінт» Вчителі 
географії

за списком

Бараннікова 
Л.Я.

Мистецький 
модуль

Майстер-клас «Впровадження ефективних 
художньо-педагогічних технологій на уроках 
інтегрованого курсу «Мистецтво» у 9-10 
класах»

жовтень 2018 ЗСШ № 7 Вчителі 
художньо-
естетичних 
дисциплін 

Корольова 
О.Ю.

Мистецький 
модуль

Майстер-клас «Організація практичної та 
творчої діяльності учнів 9-10 класів на 
уроках мистецтва»

березень 2019 ЗСШ № 7 Вчителі 
художньо-
естетичних 
дисциплін 

Корольова 
О.Ю.

Модуль 
початкової 
освіти

Майстер-клас «Розвиток соціальних 
компетентностей засобами екологічної 
проектної діяльності»

жовтень 2018 ЗЛ № 34

Вчителі 
початкових 

класів
Паніна С.С.

Модуль 
початкової
освіти

Майстер-клас «Вивчення природи рідного 
краю в початкових класах відповідно до вимог 
оновленої програми «Природознавство»

жовтень 2018 ЗЛ № 34

Модуль 
дошкільної 
освіти

Майстер-клас «Використання 
нестандартного фізкультурного обладнання 
у роботі з дошкільниками»

жовтень 2018 ЗДО №272
Вихователі 

ЗДО
Паніна С.С.

Модуль 
психологічн
ої підтримки

Майстер-клас «Визначення головних 
чинників успішної адаптації учнів 1,5,10 
класів»

жовтень 2018 ЗЗШ № 95 Практичні 
психологи 

ЗДО

Кременецька 
Л.В.

Модуль 
психологічн
ої підтримки

Практикум «Використання арт-технологій 
для розвитку саморегуляції у педагогів»

жовтень 2018 ЗДО №235 Практичні 
психологи 
ЗО, ЗПО

Кременецька 
Л.В.

Модуль 
психологічн
ої підтримки

Практикум «Профорієнтаційне �ідео кана 
учня»

березень 2019 ЗГ 
«Контакт»

Практичні 
психологи 

ЗЗСО

Кременецька 
Л.В.

Модуль Практикум «Психолого-педагогічні умови березень 2019 КЦ ПППД Практичні Кременецька 
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психологічн
ої підтримки

формування відповідального батьківства 
через різні форми взаємодії»

«Шанс» психологи 
ЗДО

Л.В.

Виховний 
модуль

Тренінг «Використання технології медіації в 
закладах освіти»

жовтень 2018 КПУ ЗДНВР Олійник І.В.

Виховний 
модуль

Тренінг «Сімейні цінності» жовтень 2017 за наказом за наказом Олійник І.В.

Виховний 
модуль

Тренінг «Сімейні цінності» грудень 2018 за наказом за наказом Олійник І.В.

Виховний 
модуль

Тренінг «Сімейні цінності» березень 2018 за наказом за наказом Олійник І.В.

Виховний 
модуль

Тренінг «Фасілітація діалогів, як технології 
вирішення конфліктних ситуацій в шкільному 
середовищі»

березень 2019 ЗНУ ЗДНВР Олійник І.В.

Модуль 
проектного 
менеджменту

Тренінг «Мета і завдання проекту. Опис 
проблеми»

січень 2019 ЗЗСШ № 72
За наказом Турчина Е.С.

Модуль 
проектного 
менеджменту

Ділова гра «Процес подання проекту. Оцінка 
проекту»

березень 2019 ЗЗСШ № 72
За наказом Турчина Е.С.

3.3. ПРОЕКТ «НАУКОВА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙ» В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ МІСТА

Реєстрація
Проведення on-line реєстрації учасників 
проекту

вересень 2017
http://znmc.we
bnode.com.ua/

Вчителі-
предметники

Нагорнова 
І.С.

Реєстрація
Проведення on-line реєстрації учасників 
проекту

вересень 2018
http://znmc.we
bnode.com.ua/

Вчітелі-
предметники

Юрченко В.О.

Семінар -
практикум

«Новітні технології в навчанні іноземних 
мов» (за участю викладачів факультету 
іноземної філології ЗНУ та носіїв мови)

жовтень 2018 Факультет 
іноземної 
філології 

Вчителі 
іноземної 
мови

Нагорнова 
І.С.
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ЗНУ

Школа 
філологічни
х наук

«Інтеграція нових інформаційних технологій 
у процес викладання мови та літератури за 
новими програмами» 

жовтень 2018

Філологічни
й 
факультет 
ЗНУ

Вчителі 
української та 
російської 
філології

Ряпісова Н.В.

Семінар -
практикум

«Інноваційні технології у викладанні 
правничих дисциплін та підготовці учнів до 
участі у конкурсних правничих заходах» (за 
участю викладачів юридичного факультету 
ЗНУ)

жовтень 2018
Юридичний 
факультет 
ЗНУ

Вчителі 
правознавства

Олійник І.В.

Семінар -
практикум

«Особливості підготовки учнів до ЗНО з 
історії в 2019 році» (за участю викладачів 
історичного факультету ЗНУ)

жовтень 2018
Історичний 
факультет 
ЗНУ

Вчителі 
історії

Олійник І.В.

Майстер-
клас

 «Досвід участі у Всеукраїнському проекті 
«Енергоефективні школи: нова генерація»

листопад 2018 ЗСШ №72

Учасники 
проекту, 
вчителі, 
ЗДНВР

Круть Т.В.

Вебінар Вебінари в межах управлінської сотні листопад 2018
http://znmc.we
bnode.com.ua/

Учасники 
проекту

Юрченко В.О.

Вебінар Вебінари в межах управлінської сотні грудень 2018
http://znmc.we
bnode.com.ua/

Учасники 
проекту

Юрченко В.О.
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ЗМІСТ 
ДІЯЛЬНОСТІ

РЕАЛІЗАЦІЯ
КАТЕГОРІЯ 
УЧАСНИКІВ

ВІДПОВІ-ДАЛЬНІ

Семінар-
практикум

«Хмарні технології в управлінській 
діяльності»

грудень 2018
http://znmc.we
bnode.com.ua/

Методисти 
РМК

Юрченко В.О.

Семінар-
практикум

Теоретико-методичні засади викладання 
інтегрованого курсу «Мистецтво» у 10 класі

грудень 2018 33Ш № 94

Вчителі 
художньо-
естетичних 
дисциплін

Корольова 
О.Ю.

Міський 
фізичний 
конкурс

«Удосконалення фізичного демонстраційного 
експерименту»

березень 2019
Фізичний 
факультет 
ЗНУ

ТВО, ЗЗСО 
(учні 9-11 
класів)

Кравцова В.Т.

Віртуальна 
виставка 

«Буктрейлери з літератури, визначеної 
шкільною програмою»

березень 2019
http://znmc.we
bnode.com.ua/

педагоги, 
бібліотечні 
працівники 
ЗЗСО

Круть Т.В.

ІІ Міський 
конкурс-
захист 
дизайн-
проектів

«Моя рідна школа – школа майбутнього» 
(графічний, комп’ютерний дизайн аудиторій; 
сувенірна продукція, дизайн шкільної та 
спортивної форми з логотипом школи)

квітень 2019 КПУ

ТВО, ЗЗСО 
(учні 8-11 
класів, 
вчителі), 
вихованці 
ПНЗ

Корольова 
О.Ю.

V Міська 
науково-
практична 
конференці

«Історико-теоретичні аспекти розвитку 
екранних видів мистецтва»

лютий 2019 КПУ ТВО, ЗЗСО, 
(учні 8-11 
класів)

Корольова 
О.Ю.
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ЗМІСТ 
ДІЯЛЬНОСТІ

РЕАЛІЗАЦІЯ
КАТЕГОРІЯ 
УЧАСНИКІВ

ВІДПОВІ-ДАЛЬНІ

я

Семінар -
практикум

Реалізація освітніх екологічних проектів в 
умовах закладу дошкільної освіти як базової 
складової для сталого розвитку

квітень 2019 ЗДО № 194
вихователі-
методисти 
ЗДО

Круть Т.В.

Консалтінг
Організація роботи віртуального �ідео 
каналі�го центру для бібліотечних 
працівників

протягом 
року

2018 
-201
9

http://znmc.webn
ode.com.ua/

 бібліотечні 
працівники 
ЗЗСО

Круть Т.В.

Хмарні 
технології

Створення електронної бази відеоматеріалів 
на офіційному �ідео каналі науково-
методичного центу в YouTube

протягом 
року

2018 
-201
9

https://www.youtu
be.com/channel/U
CYQg9INVw97N
4x6WRItBlxw

 Леонтій А.О.

Хмарні 
технології

Проведення on-line реєстрації на міські 
проекти

протягом 
року

2018 
2019

http://znmc.webn
ode.com.ua/ ТВО, ЗЗСО Юрченко В.О.

Хмарні 
технології

Створення електронної бази матеріалів 
(сценарії, конкурси тощо) для проведення 
заходів з відзначення свят української мови, 
Дня української писемності та мови в 
закладах освіти

протягом 
року

2018 
-201
9

http://znmc.webn
ode.com.ua/

ТВО, ЗЗСО, 
ЗПО, ЗДО

Юрченко В.О.

Хмарні 
технології

Функціонування електронної бази матеріалів 
(сценарії, конкурси тощо) для проведення 
заходів з відзначення свят української мови, 
Дня української писемності та мови в 
закладах освіти

протягом 
року

2018
-
2019

http://znmc.webn
ode.com.ua/

ТВО, ЗЗСО, 
ЗПО, ЗДО

Ряпісова Н.В.

Хмарні Створення  та функціонування електронної протягом 2018 http://znmc.webn ТВО, ЗЗСО, Кременецька 
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ЗМІСТ 
ДІЯЛЬНОСТІ

РЕАЛІЗАЦІЯ
КАТЕГОРІЯ 
УЧАСНИКІВ

ВІДПОВІ-ДАЛЬНІ

технології
бази практичних матеріалів, методичних 
посібників для практичних психологів, 
соціальних педагогів

року ode.com.ua/ ЗПО, ЗДО Л.В.

Консалтинг
Індивідуальні консультації щодо оформлення 
грантових проектів

протягом 
року

2018
2019

http://znmc.webn
ode.com.ua/

ТВО, ЗЗСО, 
ЗПО, ЗДО

Турчина Е.С.

Консалтінг
Інформаційно-консалтіногова діяльність з 
питань участі навчальних закладів у Міських 
екологічних проектах

протягом 
року

2018
2019

http://znmc.webn
ode.com.ua/

РМК, ЗЗСО, 
ЗПО, ЗДО

Круть Т.В.

Іноватика
Участь у Х Міжнародній виставці «Сучасні 
заклади освіти – 2019»

березень 
2019

м. Київ
ТВО, РМК, 
ЗЗСО, ЗПО, 
ЗДО

Туманова І.В.

Ряпісова Н.В.

3.4. КОУЧИНГОВЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ФАХОВОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДИХ ПРАЦІВНИКІВ МІСТА (АМО-2019)

Реєстрація
Проведення on-line реєстрації учасників 
проекту

вересень 2018
http://znmc.webn
ode.com.ua/ За наказом

Нагорнова 
І.С.

Юрченко В.О.

1 сесія
Молоді педагоги – агенти змін в умовах 
реформування освітньої системи

вересень

2018

ЗЗСО, ЗДО 
відповідних 
районів та 
ЗПО

За наказом
Нагорнова 
І.С.

Молоді педагоги – агенти змін в умовах 
реформування освітньої системи

вересень 2018 ЗЗСО, ЗДО 
відповідних 
районів та 

За наказом лідери АМО
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ЗМІСТ 
ДІЯЛЬНОСТІ

РЕАЛІЗАЦІЯ
КАТЕГОРІЯ 
УЧАСНИКІВ

ВІДПОВІ-ДАЛЬНІ

ЗПО

Молоді педагоги – агенти змін в умовах 
реформування освітньої системи

вересень

2018

ЗЗСО, ЗДО 
відповідних 
районів та 
ЗПО

За наказом
завідувачі 
РМК

2 сесія

Коучинг-супроводження фахового 
становлення педагогічної молоді: вимоги 
нової української школи жовтень 2018

ЗГ №93 За наказом
Нагорнова 
І.С.

Вчителі філологи до 3-х років жовтень 2018 ЗНВК №108 За наказом Ряпісова Н.В.

Вчителі математики до 3-х років жовтень 2018 ЗЗСШ № 72 За наказом Бурлака Л.А.

Вчителі історії та правознавства до 3-х років жовтень 2018 ЗГ № 50 За наказом Олійник І.В.

Вчителі художньо-естетичних дисциплін жовтень 2018 ЗГ № 2 За наказом
Корольова 
О.Ю.

Педагоги початкових класів до 3-х років жовтень 2018 ЗГ № 27 За наказом Паніна С.С.

Практичні психологи та соціальні педагоги жовтень 2018
ЗЗШ 
"ОСНОВА"

За наказом
Кременецька 
Л.В.

3 сесія Стажування на базі своїх закладів освіти грудень 2018
ЗЗСО, 
ДНЗ,ПНЗ

За наказом
Завідувачі 
РМК

4 сесія 
Особливості освітньої системи міста 
(району). Майстер-класи вчителів-
наставників

лютий 2019
ЗЗСО, 
ДНЗ,ПНЗ

За наказом
Завідувачі 
РМК
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ЗМІСТ 
ДІЯЛЬНОСТІ

РЕАЛІЗАЦІЯ
КАТЕГОРІЯ 
УЧАСНИКІВ

ВІДПОВІ-ДАЛЬНІ

5 сесія

Захист проектів «Сходинки успіху» у 
форматі Pecha Kucha (молоді (до 3-х років на 
посаді) та малодосвідчені педагоги 
загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів міста)

квітень 2019 За наказом За наказом
Нагорнова 
І.С.

Вчителі іноземної мови до 3-х років квітень 2019 ЗГ №93 За наказом
Нагорнова 
І.С.

Вчителі філологи до 3-х років квітень 2019 ЗГ № 8 За наказом Ряпісова Н.В.

Вчителі математики до 3-х років квітень 2019 ЗЗСШ № 72 За наказом Бурлака Л.А.

Вчителі історії та правознавства до 3-х років квітень 2019 ЗГ № 50 За наказом Олійник І.В.

Вчителі художньо-естетичних дисциплін квітень 2019 ЗГ № 2 За наказом
Корольова 
О.Ю.

Педагоги початкових класів до 3-х років квітень 2019 ЗГ № 27 За наказом Паніна С.С.

Практичні психологи та соціальні педагоги
квітень

квітень
2019

ЗЗШ 
"ОСНОВА"

За наказом
Кременецька 
Л.В.
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РОЗДІЛ ІV.
КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО СТВОРЕННЯ ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА, 

РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ ДЕМОКРАТІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ 
В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ МІСТА

ЗМІСТ 
ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕРМІН 
РЕАЛІЗАЦІЇ

ПРОВЕДЕННЯ
КАТЕГОРІЯ 
УЧАСНИКІВ

ВІДПОВІ
ДАЛЬНІ

4.1. ВИХОВНА РОБОТА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ В ОСВІТІ

Міжнародний проект «Всесвітній марафон 
написання листів на захист прав людини - 2018»

2018 КПУ
педагоги, 
учні ЗЗСО

Олійник І.В.

І Міський турнір юних істориків 2019 ЗБЛ № 99  Олійник І.В.

Міський фотоконкурс «Життя в жовто-блакитних 
кольорах»

2019 КПУ учні ЗЗСО Олійник І.В.

Загальноміське свято до Дня вишиванки «Ми діти 
твої, Україно!»

2019 ЗПО «ЗМПДЮТ»
ЗДО, 
ЗЗСО, 
ЗПО

Олійник І.В.

ІІІ Міський конкурс відеороликів «З любов'ю до 
рідного краю»

2019 КПУ учні ЗЗСО Олійник І.В.

ІІ Міський конкурс образотворчого мистецтва 
"Арт-барви Запоріжжя"

2018 ЗНУ, корпус 6
учні 9-11 
класів 
ЗЗСО

Корольова О.Ю.

ІІ Міський конкурс шкільних театральних 2019 МПДЮТ учні 5-11 Корольова О.Ю.
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ЗМІСТ 
ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕРМІН 
РЕАЛІЗАЦІЇ

ПРОВЕДЕННЯ
КАТЕГОРІЯ 
УЧАСНИКІВ

ВІДПОВІ
ДАЛЬНІ

колективів "Мельпомена Запоріжжя" 
(театралізація літературних творів вітчизняних та 
зарубіжних авторів)

класів, 
вихованці 
ПНЗ

V Міська конференція лідерів учнівського 
самоврядування

2018
Запорізька 
гімназія № 25

учні ЗЗСО Олійник І.В.

ІV Міський конкурс шкільних газет і сайтів 
«Mediascool-2019» за тематичним напрямом 
"Історичне Запоріжжя"

2019 КПУ
ЗЗСО, 
ЗПО

Олійник І.В.

4.2. РОЗВИТОК УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДИТЯЧОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Засідання міської Ради лідерів дитячої демократії 2018 ЗОУНБ

делегати 
від 
районів 
міста

Олійник І.В.

Засідання міської Ради лідерів дитячої демократії 2019 ЗОУНБ

делегати 
від 
районів 
міста

Олійник І.В.

4.3. ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНІЦІАТИВ В ОСВІТІ

Міська екологічна акція «Чисте місто» 2018 ЗЗСО
ЗЗСО, 
ЗДО, ЗПО

Круть Т.В.

Організаційно-методичний супровід участі 
навчальних закладів у ІІІ спеціалізованому 

2019 ВЗ «Козак-Палац» ТВО, РМК, 
ЗЗСО, 

Круть Т.В.
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ЗМІСТ 
ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕРМІН 
РЕАЛІЗАЦІЇ

ПРОВЕДЕННЯ
КАТЕГОРІЯ 
УЧАСНИКІВ

ВІДПОВІ
ДАЛЬНІ

міжнародному Запорізькому Екологічному Форумі 
«Еко Форум-2019»

ЗДО, ЗПО

Реалізація конкурсної програми міського 
екологічного проекту «Екологічний вектор»

2018 2019 ЗЗСО, ЗДО, НМЦ
ЗЗСО, 
ЗДО, ЗПО

Круть Т.В.

Проведення міського екологічного місячника 
«Краса Землі моєї»

2019 ЗЗСО, ЗДО
ЗЗСО, 
ЗДО, ЗПО

Круть Т.В.

VІІ Міська учнівська екологічна конференція 2019 ЗНВК №19
ЗЗСО, 
ЗПО

Круть Т.В.

Організаційно-методичний супровід участі 
навчальних закладів у міських заходах до Днів 
Сталої Енергії 

2019 ЗМР велика зала
ТВО, РМК, 
ЗЗСО, 
ЗДО, ЗПО

Круть Т.В.
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РОЗДІЛ V.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ МІСТА

ЗМІСТ  ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОВЕДЕНН

Я
КАТЕГОРІЯ УЧАСНИКІВ ВІДПОВІДАЛЬНІ

Установча 
інструктивно-
методична 
нарада: 
«Пріоритетні 
напрями 
діяльності 
психологічної 
служби системи 
освіти міста 
Запоріжжя у 
2018-2019 н.р.»

вересень 2018 МПДЮТ Психологи та 
соціальні педагоги 

ЗО міста

Кременецька Л.В.

Майстер-клас: 
"Психолого-
педагогічний 
супровід педагогів 
під час 
атестаційного 
періоду"

жовтень 2018 ЗСШ № 72 Психологи та 
соціальні педагоги 
ЗО міста

Ніколенко І.О.

Круглий стіл: 
«Методичне 
забезпечення 
діяльності 
психологічної 
служби закладу 

вересень 2018 ЗЗШ № 58 Керівники РМЦ 
практичні 
психологи 

Кременецька Л.В.
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ПРОВЕДЕНН

Я
КАТЕГОРІЯ УЧАСНИКІВ ВІДПОВІДАЛЬНІ

освіти»
Psy-message: 
«Пріоритетні 
напрямки 
корекційно-
розвивальної 
роботи 
практичних 
психологів різних 
типів закладів 
освіти»

лютий 2019 ЗЗШ № 58 Керівники РМЦ 
практичних 

психологів та 
соціальних 
педагогів

Кременецька Л.В.

Mind association: 
«Підготовка 
аналітичної та 
статистичної 
звітності 
психологічної 
служби. 
Планування 
діяльності на 
наступний 
навчальний рік»

березень 2019 ЗЗШ № 58 Керівники РМЦ 
практичних 

психологів та 
соціальних 
педагогів

Кременецька Л.В.

Презентація 
діяльності: 
«Підведення 
підсумків роботи 
психологічної 
служби міста за 
2018-2019 
навчальний рік»

травень 2019 ЗЗШ № 58 Керівники РМЦ 
практичних 

психологів та 
соціальних 
педагогів

Кременецька Л.В.
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ЗМІСТ  ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОВЕДЕНН

Я
КАТЕГОРІЯ УЧАСНИКІВ ВІДПОВІДАЛЬНІ

Ділова зустріч: 
"Міжвідомча 
взаємодія 
державних і 
недержавних 
структур з питань 
профілактики і 
попередження 
різних форм 
девіацій та 
захисту прав 
неповнолітніх. 
Правовий аспект" 

грудень 2018 ЗЗШ № 58 Психологи та 
соціальні педагоги 
ЗО міста

Ніколенко І.О.

Майстер-клас: 
"Корекція 
соціально-
спрямованої 
поведінки 
дезадаптованих 
підлітків шляхом 
використання 
гештальт-підходу"

січень 2019 ЗСШ № 72 Психологи та 
соціальні педагоги 
ЗО міста

Ніколенко І.О.

Тематична 
консультація: 
"Психологічний 
супровід 
неповнолітніх з 
питань 
пропагування та 
впровадження 

квітень 2019 ЗЗШ № 58 Психологи та 
соціальні педагоги 
ЗО міста

Ніколенко І.О.
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ПРОВЕДЕНН

Я
КАТЕГОРІЯ УЧАСНИКІВ ВІДПОВІДАЛЬНІ

здорового способу 
життя"
Інформаційна 
сесія: «Права 
гомосексуальних 
людей» в рамках 
проекту «Сильні 
разом: 
освітницькі, 
союзницькі, 
правозахисні та 
мережеві заходи 
для послаблення 
гомофобії в 
Запоріжжі» за 
підтримки NDI 
(«Національний 
демократичний 
інститут p 
міжнародних 
питань»)

листопад 2018 ЗЗСШ № 72 Психологи та 
соціальні педагоги 
ЗО міста

Ніколенко І.О.

Семінар: 
"Науково-
методичні засади 
превентивної 
роботи у закладах 
середньої освіти 
щодо запобігання 
торгівлі людьми"

лютий 2019 ЗЗШ № 58 Психологи та 
соціальні педагоги 
ЗО міста

Ніколенко І.О.

Навчально- березень 2019 ЗЗШ № 58 Психологи та Ніколенко І.О.
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ЗМІСТ  ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОВЕДЕНН

Я
КАТЕГОРІЯ УЧАСНИКІВ ВІДПОВІДАЛЬНІ

практичний 
семінар: 
"Усвідомлене 
батьківство як 
запорука успішної 
взаємодії всіх 
учасників 
освітнього 
процесу. 
Психологічний 
аспект"

соціальні педагоги 
ЗО міста

Засідання міської 
координаційно-
консультативно-
методичної ради з 
питань організації 
інклюзивного 
навчання у 
дошкільних та 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладах міста

4-середа кожного 
місяця

 

ЗЗШ № 60 Методисти ЗДО, 
ЗДНВР

Купчик І.М.

Робота практико - 
орієнтованої 
групи методичної 
підтримки (за 
нозологіями)

2-а середа 
кожного місяця

 

ЗЗШ № 58 вихователь, 
учитель, 
асистенти

Купчик І.М.

5.1. МЕТОДИЧНИЙ ІНТЕНСИВ: «ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»
Реєстрація 
учасників на 

вересень 2018 https  ://  ru  -  
ru  .  facebook  .  com  /  psy  .  zp  

Психологи та 
соціальні педагоги 

Кременецька Л.В.
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ЗМІСТ  ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОВЕДЕНН

Я
КАТЕГОРІЯ УЧАСНИКІВ ВІДПОВІДАЛЬНІ

методичний 
інтенсив

/ ЗО міста

Семінар № 1 
"Аналіз 
психологічних 
проблем батьків і 
дітей з 
особливими 
потребами. 
Психологічна 
реабілітація сім'ї."

листопад 2018 ЗОШ №81 Психологи та 
соціальні педагоги 
ЗО міста

Кременецька Л.В.

Практикум № 2 
«Психологічний 
супровід дітей 
дошкільного віку з 
порушеннями 
мовлення»

грудень 2018 ДНЗ №161 Практичні 
психологи ЗДО

Кременецька Л.В.

Майстер-клас № 3 
"Методологія 
складання 
індивідуальних та 
освітніх програм 
психологічного 
спрямування у 
роботі з дітьми та 
педагогами"

січень 2019 ЗГ № 6 Практичні 
психологи ЗО 
міста

Кременецька Л.В.

Практикум № 4 
«Настільні ігри як 
засіб розвитку 
когнітивної сфери 

лютий 2019 ЗЗШ № 89 Психологи та 
соціальні педагоги 
ЗО міста

Кременецька Л.В.
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Я
КАТЕГОРІЯ УЧАСНИКІВ ВІДПОВІДАЛЬНІ

учнів 
загальноосвітніх 
та інклюзивних 
класів»
Практикум № 5 
«Формування 
готовності 
учасників 
освітнього 
процесу до 
впровадження 
інклюзивної освіти 
в освітніх 
закладах»

лютий 2019 ЗЗШ № 65 Психологи та 
соціальні педагоги 
ЗО міста

Кременецька Л.В.

5.2. ШКОЛА ДОСВІДУ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
Майстер-клас 
"Використання 
соціальних ігр 
Г.Хорна в роботі 
практичного 
психолога "

листопад 2018 ЗГ № 11 Психологи та 
соціальні педагоги 
ЗО міста

Кременецька Л.В.

Семінар-
практикум  
«Підліток в 
сучасній культурі»

грудень 2018 ЗБЛ 
"Перспектива"

Психологи та 
соціальні педагоги 
ЗО міста

Кременецька Л.В.

Майстер-клас
«Використання 
метафоричних 
карт та 
казкотерапії в 

січень 2018 ЗГ № 2 Психологи та 
соціальні педагоги 
ЗО міста

Кременецька Л.В.
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ЗМІСТ  ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОВЕДЕНН

Я
КАТЕГОРІЯ УЧАСНИКІВ ВІДПОВІДАЛЬНІ

консультуванні 
всіх учасників 
освітнього 
процесу в умовах 
НУШ»
Семінар-
практикум 
«Структура 
дитячої мотивації 
щодо досягнення 
мети в діяльності»

лютий 2018 ЗСШ № 72 Психологи та 
соціальні педагоги 
ЗО міста

Кременецька Л.В.

Всеукраїнський фестиваль
«Простір психолога» (PRO-PSY)

КПУ Психологи та соціальні педагоги ЗО 
міста

Кременецька Л.В.

Психологічний практикум "Метод коучингу 
в роботі фахівця психологічної служби"

ЗЗШ № 58 Психологи та соціальні педагоги ЗО 
міста

Кременецька Л.В.

Творча група:«Створення постійно діючого
Інтернет форуму для працівників
психологічної служби»

ЗЗШ № 58 Творча група психологів та 
соціальних педагогів

Кременецька Л.В.

Засідання Балінтовської групи працівників 
психологічної служби

ЗЗШ № 58 Балінтовська група психологів та 
соціальних педагогів

Кременецька Л.В.
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РОЗДІЛ VІ.
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ДЕПАРТАМЕНТУ

ЗМІСТ  ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕРМІН 

РЕАЛІЗАЦІЇ
ВІДПОВІДАЛЬНІ

Екологічна освіта

Методичний посібник 
для навчальних 
закладів з питань 
екологічної освіти та 
виховання

вересень 2018 Круть Т.В.

Екологічна освіта

Підготовка 
інформаційних 
буклетів за 
підсумками 
проведення ІІ 
міжнародного 
екологічного форуму 
«Еко Форум -2018»

вересень 2018 Круть Т.В.

Психологічний 
супровід

Друк методичних 
рекомендацій 
психолого-
педагогічного 
супроводу освітнього 

червень 2019 Кременецька Л.В.
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