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№ 

Назва та суть 

інноваційної 

педагогічної 

технології,автор-

розробник 

Колектив 

або особа, 

які 

впроваджую

ть 

інноваційну 

технологію 

Прогнозовані 

результати 

Друкована продукція 

з досвіду 

впровадження 

інноваційної 

педагогічної 

технології 

Управлінська діяльність 
 

1. 

Компетентнісно-

зорієнтований 

підхід 

Суть: 
впровадження 

ефективних форм і 

методів розвитку 

життєвої 

компетентності в 

практику роботи 

навчального 

закладу; 

визначення 

ключових 

компетентностей 

для різних сфер 

життєдіяльності 

особистості. 

Автор: 

О.В.Овчарук 

 

ЗОШ №1 

 формування 

загальнокультурного 

базису; 

 оволодіння 

суб’єктами НВП 

комунікативними 

вміннями; 

 формування досвіду 

самопізнання, 

самореалізації; 

 розвиток уміння 

прогнозувати, визначати 

умови та результати 

реалізації свого задуму. 

 

2. 

Освітній 

моніторинг у 

навчально-

виховному процесі 

загальноосвітнього  

навчального 

закладу 

Суть: 

систематизоване  

ЗОШ №1 

 забезпечення 

об’єктивної оцінки стану 

та результатів 

функціонування 

загальноосвітнього 

навчального закладу для 

здійснення якісного 

управління й 

прогнозування його 
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відстеження 

динаміки розвитку 

НВП та оцінювання 

його 

результативності. 

 

 

Автор: 

В.М.Приходько  

 

розвитку шляхом 

відстеження і аналізу 

рівня та якості 

сформованості навчальної 

компетентності учнів, 

навчального процесу як 

результату педагогічної 

діяльності, навчально-

методичного 

забезпечення, 

професійної підготовки і 

кваліфікації педагогічних 

працівників, рівня 

фізичного розвитку і 

стану здоров’я учнів 

 

ЗОШ № 6 

(Адміністр

ація школи 

ШМО 

класних 

керівників 

Керівники 

ШМО, 

творчих, 

динамічних 

груп, 

окремі 

вчителі) 

 забезпечення 

надходження постійних, 

різноманітних, 

різнорівневих, 

багатофункціональних 

потоків інформації 

(складання банків даних з 

різних напрямів 

моніторингу, збереження, 

додаткове опрацювання 

та постійне 

використання); 

 створення моделі 

методичної роботи, 

виховної роботи, яка 

дозволяє здійснювати 

гнучке управління 

діяльністю педагогічних 

працівників на основі 

супровідного оцінювання,  

корегування та 

прогнозування. 

 

ЗОШ № 20 

Адміністра

ція, 

вчителі-
предметники 

   Можливості розвитку 

соціальної та 

громадянської 

компетентності учнів з 

усіх предметів. 

 

Обробка результатів 

моніторингових 

досліджень засобами 

комп´ютерних 

технологій. 
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3. 

Інформаційно-

комунікаційна 

технологія 

Суть: поліпшення 

якості освіти, 

необмежений 

доступ до 

інформації, 

докорінна зміна 

ролі і місця 

педагога та учня в 

системі «вчитель – 

інформаційна 

система – учень»; 

підготовка членів 

інформаційного 

суспільства до 

активного 

оволодіння 

науковою 

картиною світу, 

доступ до 

нетрадиційних 

джерел інформації. 

 Використання 

новітніх 

електронних 

засобів навчання; 

 Дистанційне 

навчання; 

 Комп’ютерні 

комунікації; 

 Мультимедіа; 

 Текстовий, 

графічний 

редактор; 

 Електронна 

таблиця; 

 База даних; 

 Експертна система; 

Телекомунікаційні 

ЗОШ № 1 

 формування 

інноваційної культури 

навчального закладу; 

 удосконалення 

управлінської 

діяльності; 

 ефективне 

використання основних 

можливостей всесвітньої 

мережі Інтернет; 

 практичне 

використання «Курсу 

«Школа»; 

 забезпечення 

суттєвого росту 

професійної 

майстерності педагогів 

та підвищення якості 

засвоєння учнями знань, 

практичних умінь, 

навичок. 

 

 

ЗОШ №13 

Адміністра

ція школи 

Участь в створенні 

єдиного інформаційного 

простору школи. 

Веб-сайт школи 

ЗОШ  №14 

Колектив 

вчителів 

школи 

Використання програм 

комп’ютера на уроках 

інваріантної складової 

робочого навчального 

плану. 

Стаття « Інтегровані 

уроки інформатики: 

сутність,ефективність,

методика» 

Щербакова Н.О. 

вчитель інформатики. 

Науково - методичний 

журнал 

« Комп’ютер в сім’і та 

школі» 

 

НВК № 16 

Адміністра

ція 

Програма інформатизації 

та комп’ютеризації НВК. 

Конкурсні матеріали 

НВК: «Школа 

інформаційного 

суспільства» 
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технології 

 

  

ЗОШ № 6 

ШМО 

вчителів 

початкових 

класів 

ШМО 

вчителів-

предметник

ів 

 об’єктивне 

оцінювання результатів 

навчальної діяльності 

учнів, що спирається на 

вікові норми, вимоги 

Держстандарту, 

програми.  

 результативність 

роботи зі здібними та 

обдарованими дітьми. 

 

4. 

Концептуально-

технологічна 

модель 

методичного 

супроводу 

підвищення 

кваліфікації 

педагогів у 

міжатестаційний 

період 

 

Автори: 
А.М.Коваленко, 

Л.В.Ляшок 

ЗОШ № 4 

• упровадження в 

практику структурно-

функціональної моделі 

методичної роботи 

педагогічних працівників 

у міжатестаційний період; 

• визначенння форм, 

рекомендованих для 

систематизації досвіду 

вчителів у 

міжатестаційний період; 

• запровадження 

«Моніторингу 

професійного зростання 

педагогічного 

працівника», який 

складається з блоків 

"Облік професійної 

діяльності педагогічного 

працівника в 

міжатестаційний період"; 

"Діагностика професійної 

компетентності"; 

"Психологічний портрет"; 

• аналіз результативності 

впровадження. 

• Матеріали обласної 

виставки "Освіта 

Запорізького краю – 

2011". – Запоріжжя: 

ЗОІППО, 2011. 

• Вєрозубова Т.Г. 

РМК як центр 

неперервного 

професійного 

удосконалення 

педагогічних 

працівників// Основні 

орієнтири розвитку 

системи освіти 

Запорізької області у 

2011–2012 

навчальному році: 

метод. рекомендації: 

у 2-х ч. / упоряд. В.Я. 

Ястребова, Т.Г. 

Вєрозубова. – Частина 

І. – 

Запоріжжя, 2011. – с. 

58– 65. 

5. 

Ресурсний підхід в 

управлінні 

розвитком школи 

 

 

Автор: 

В.М.Лізинський 

 

ЗОШ № 4 

Реалізація системного 

підходу до проектування 

та реалізації розвитку 

школи із залученням всіх 

видів ресурсів. 

--- 
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6. 

Використання 

рейтингових  

систем при 

вивченні 

ефективності 

внутрішньошкільн

ої методичної 

роботи 

 

Г № 10 

Адміністра

ція. 

Керівники 

ШМО. 

Підвищення ефективності 

методичної роботи з 

педагогічними кадрами, 

орієнтація на кінцевий 

результат. 

Розробка методичних 

рекомендацій. 

7. 

Технологія 

портфоліо у 

методичній 

роботі 

 

Автор: 

Л.П. Макарова 

ЗОШ № 6 
(ШМО 

вчителів 

початкових 

класів, 

вчителі, що 
атестуються, 
окремі 

вчителі-
предметники, 
класні 

керівники, 

керівники 

гуртків) 

 

 якісне накопичення 

результатів творчої 

діяльності, продуктивної 

роботи вчителя; 

 оОб’єктивне 

оцінювання, постійна 

можливість 

удосконалення 

результатів – «Відкриті 

перспективи». 

 

НВК №16 

Творча 

група 

вчителів 

Моніторинг зростання 

вчителя – мотиваційна 

основа діяльності 

педагога. 

 

 

8. 

Технологія рівневої 

диференціації у 

методичній 

роботі 

ЗОШ № 6 
(Адміністр

ація, 

керівники 
методичних 

підрозділів) 

Демократична організація 

навчально-виховного 

процесу, методичної 

роботи, атестації 

педпрацівників, 

удосконалення фахової 

майстерності, реалізація 

проекту «Індивідуальний 

супровід учителя в 

системі методичної 

роботи». 
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9. 

Технологія 

внутрішньо-

шкільного 

управління (автор 

Г.К.Селевко) 

Суть: визначення 

структури 

управлінських дій 

під час 

упровадження 

інновацій 

Г № 10 

Адміністра

ція 

Компетентність в 

управлінні, правильний 

вибір моделі управління, 

підготовка педагогів до 

інноваційної діяльності. 

Розробка моделі 

структури управління. 

Методичні 

рекомендації. 

10. 

Модель «Школа 

сприяння 

здоров’я» 

ЗОШ  №15 

Дойнеко 

Н.С. 

Коваль 

Н.В. 

Ганюкова 

О.В. 

Клементій 

Л.В. 

 вивчення стану 

впровадження 

здоров’язбережних та 

здоров’яформуючих 

технологій; 

 пошуки досвіду 

роботи з питань розвитку 

культури здоров’я учнів; 

 впровадження 

підібраних діагностичних 

методик у навчальний 

процес; поширення 

інноваційного процесу; 

підбір діагностичних 

методик. 

Створення 

реабілітаційного 

простору в школі // 

Фізичне виховання в 

школах України. – 2010. 

- №9. – С.23 – 24 

Использование 

валеологического 

аспекта модели школы 

содействия здоровью в 

учебно-воспитательном 

процессе /Дидактичний 

компонент моделі 

навчального закладу – 

школи сприяння 

здоров’я. – Запоріжжя - 

2009, с.295-298 

Роль семьи в 

воспитании здоровья / 

Дидактичний компонент 

моделі навчального 

закладу – школи 

сприяння здоров’я. – 

Запоріжжя - 2009, с.298-

302 

Психическое здоровье – 

основа успешной 

деятельности 

руководителя / 

Дидактичний компонент 

моделі навчального 

закладу – школи 

сприяння здоров’я. – 

Запоріжжя - 2009, с.311-

316 
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11. 

Проектні  

технології  

 

Мармаза О.І. 

НВК №16 

Адміністра

ція 

  проектування програми 

розвитку НВК; 

  стратегічне планування 

діяльності закладу. 

Матеріали міського 

семінару заступників 

директорів з НВР 

«Сучасні  підходи до 

планування ЗНЗ» 

(2012р.); 

Ковпак С.В., 

Богослав І.І.: «На 

шляху до школи 

проектної культури та 

життєвого 

проектування»,  

журнал «Іноземні 

мови в навчальних 

закладах», 2009р., №1 

 

12. 

Інтерактивні 

технології 

освітній 

менеджмент  
 

 

О.Пометун, 

І.Сущенко 

НВК №16 

Адміністра

ція 

Колективне прийняття 

управлінських рішень 

Ковпак С.В.: 

«Педагогічний 

менеджмент в ЗНЗ: 

шляхи атестації: 

шляхи оптимізації» 

Науковий вісник 

МДПУ, вип.7, 2008р.; 

Ковпак С.В.: 

«Формування 

ефективного стилю 

керівництва в освіті: 

ціннісні орієнтації - 

Педагогіка, психологія 

та медико-біологічні 

проблеми  фізичного 

виховання і спорту», 

Харків, 2008р. №1, №2 

13. 

Модель 

управлінської 

діяльності 

«Шахова 

піраміда» 

(автор: Кідалова 

Н.О.) 

СШ № 23 

 підготовка 

стендового виступу для 

участі у Всеукраїнській 

виставці «Освіта-2013»; 

  видання матеріалів 

проекту у фаховій пресі; 

  участь у Інтернет-

конференціях, співпраця з 

ВНЗ щодо 

розповсюдження досвіду. 
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14. 

Продуктивна 

педагогічна 

технологія, автор -

розробник 

І.П. Підласий 

Суть: відповідає 

потребам і 

найближчим 

можливостям 

особистості, 

допускає зміни, 

варіації, 

нарощування, 

оптимізацію, 

гарантує одержання 

педагогічного 

продукту заданої 

кількості та якості. 

ЗОШ № 22 

Адміністра

ція  

Створення та 

запровадження реальної 

моделі управління, що 

гарантуватиме 

оптимальну організацію 

навчального процесу. 

 

15. 

Акмеологічний 

підхід до навчання 

й виховання учнів. 

Суть: оволодіння 

та впровадження 

комплексного 

моніторингового 

дослідження та 

розвиток ступенів 

зрілості учнів, 

досягнення кожним 

учнем та вчителем 

найвищих освітніх 

рівнів, акмевершин 

розвитку. 

Автори: 
А.А.Деркач, 

Н.В.Кузьміна, 

В.Н.Максимова,  

В.Г.Зазикін,  

А.А.Бодальова 

Г № 5 

  перевести гімназію з 

режиму функціонування 

до  режиму розвитку – 

формування  

акмеологічної школи; 

  формування 

комунікативних, 

креативних, самостійно 

приймаючих рішення, 

інтелектуально 

розвинених, 

конкурентоспроможних, 

спрямованих на успіх 

випускників; 

 розвиток всіх ключових 

компетенцій 

особистості; 

 концепція саморозвитку 

та самовиховання 

особистості. 

1.Створити   макети 

науково-методичних  

журналів  

«Акмеологічні 

інноваційні освітні 

технології  навчання» 

та «Акмеологічний 

підхід до виховання 

адаптованої 

розвиненої 

особистості»  до  

друку  у фахових 

журналах 

2. Беляєва О.І. Стаття 

«Моніторинг науково-

методичного 

комплексу» у збірці 

педагогічних  

працівників та  

менеджерів освітніх 

закладів «Теорія і 

практика організації 

педагогічного процесу 

на основі 

моніторингових 

досліджень» 

Мелітополь, 2009 
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Навчальна діяльність 
 

1. 

Технологія 

укрупнення 

дидактичних 

одиниць у вивченні 

української мови в 

початкових 

класах. 

Суть: об’єднання 

знань в часі і 

просторі. 

Автори: 

П.М.Ерднієв, 

Л.Я.Швед 

 

ЗОШ № 3 
(Вар’ян 

І.А.) 

 створення схем-

опор, таблиць до уроків 

української мови за 

технологією УДО; 

 розробки уроків. 

 

2. 

Проектна 

технологія 

Суть: 

функціонування 

цілісної системи 

дидактичних 

засобів (змісту, 

методів, прийомів 

тощо), що адаптує 

навчально-

виховний процес до 

структурних 

організаційних 

вимог навчального 

проектування, 

передбачає 

системне й 

послідовне 

моделювання 

тренувального 

вирішення 

проблемних 

ситуацій, які 

потребують від 

учасників 

освітнього процесу 

пошукових зусиль, 

ЗОШ № 3 
(Куц А.О.) 

Створення та презентація 

проектів: 

 «В гості кличе осінь». 

 «Подружися з книгою». 

 «Моя Україна». 

 

ЗОШ № 6 
(ШМО 

вчителів 

початкових 

класів, 

математики

, фізики, 

російської 

мови, 

зарубіжної 

літератури, 

української 

мови та 

літератури 

ШМО 

класних 

керівників,

динамічна 

група 

вчителів) 

 

 

 можливість творчої 

діяльності – проблемної, 

практичної, 

інтелектуальної; 

 вивчення поетапної 

методики проектування; 

 переведення на 

технологічний рівень 

освітнього, виховного 

процесу, методичної 

роботи; 

 розвиток проектної 

культури педагогів; 

 отримання 

задоволення від 

результатів праці; 
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спрямованих на 

дослідження та 

розроблення 

оптимальних 

шляхів 

упровадження 

проектів. 

 

 

Автори: Дж.Дьюї, 

В.Кілпатрік  

 

Колектив 

ЗОШ №8, 

Гриценко 

О.Г., ЗД з 

НМР 

 створення умов для 

самовираження та 

самовизначення вчителів; 

 реалізація 

проблемної теми школи. 

 

— 

ЗОШ № 1 

Парубенко 

С.В. 

(укр. мова 

та літ.) 

Фролова 

Л.О. 

(хімія) 

Постернак 

Л.І. 

(англ.мова) 

 формування 

ключових компетенцій; 

 розвиток 

інноваційності та 

самостійності учнів. 

Урок-проект 

«С.Черкасенко. 

«Маленький горбань» 

(6 клас); 

Урок розвитку 

мовлення 

« Підготовка до твору-

опису пам’ятника» (8 

клас)/»Учительський 

журнал он-лайн», 2011 

Проект «Отруйні 

спирти»//сайт 

«Методичний портал», 

2011 

 

Колектив 

ЗОШ №8, 

Колесник 

С.Г., 

вчитель 

технічної 

праці; 

Малюга 

Л.Г., 

вчитель 

початкових 

класів; 

Назаренко 

Л.В., 

вчитель 

географії і 

економіки; 
Москаленко 
М.В., 

вчитель 
інформатики. 

 розвиток 

пізнавальних навичок 

учнів; 

 формування 

творчого системного 

мислення, технологічної 

культури, навичок 

самостійної орієнтації в 

інформаційному 

просторі; 

 забезпечення  

успішної адаптації молоді 

до сучасних соціально-

економічних умов життя. 

Малюга Л.Г. Урок 

народознавства 

«Зимові свята 

народного 

календаря»// 

Початкове навчання та 

виховання.-2007.-№33 

(145) 

 

Москаленко М.В. 

Інтегрований урок з 

англійської мови та 

інформатики, 10 клас 

“The environmental 

protection”//Відкритий 

урок.-2009.-№7-8 
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Г № 10 

Вчителі 
природничо-

гуманітарн

ого циклу, 

вчитель 
інформатики, 
класні 

керівники, 

творча 

група 

вчителів. 

 

 

Підвищення професійної 

майстерності 

педагогічних працівників, 

розвиток творчості 

вчителя та учнів. 

Створення 

різноманітних 

проектів. 

ЗОШ № 14 

Колектив 

вчителів 

школи 

 

Проект з основ 

здоров’я «Таємниця 

красивої посмішки» 

Н.В. Березенцева 

вчитель початкових 

класів, посібник 

управління освіти 

Мелітопольської 

міської ради  

Міський методичний 

кабінет 2010 р. 

Проект «Рослини - 

символи України». 

І.А. Близнюк вчитель 

початкових класів 

посібник управління 

освіти 

Мелітопольської 

міської ради. Міський 

методичний кабінет 

2010 р. 

Проект « У світі рідної 

мови» Войнікова Т.І. 

початкова школа. 

Науково-методичний 

журнал Початкове 

навчання №1, 2010 р. 

«Основа» 
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Колектив 

НВК№ 16 

Досягнення прагматичних 

результатів, вихід  за 

рамки предметного 

змісту, перехід на 

соціально значущі 

результати. Отримання 

досвіду визначення 

проблем, планування 

діяльності, виконання 

запланованих кроків за 

алгоритмом пошуку 

нестандартних рішень 

публічного захисту, 

самокорекції, самооцінки, 

саморефлексії. 

Використання досвіду для 

реалізації проектів різних 

рівнів. Орієнтація на 

профільні проекти у 

старшій школі 

 «Проектні 

технології у контексті 

життєтворчості» 

(практико 

зорієнтований збірник 

з досвіду роботи 

педколективу НВК), 

Мелітополь, 2010р.; 

Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Педагогіка 

проектування  як  

засіб  становлення  і  

розвитку  ключових 

компетентностей 

суб‘єктів освітнього 

простору» (Ковпак 

С.В., Богослав І.І.), 

Запоріжжя, 2010; 

Черненко О.В.: 

«Англійська мова і 

література»; 

Петрова Є.А.: 

«Гоголь и Украина - 

литературно-

творческий проект», 

журнал «Русский язык 

и литература в школах 

Украины», 2009р. № 

4; 

Максименко О.О.: 

«Мій підручник», 

практико-

зорієнтований проект, 

журнал «Відкритий 

урок», 2008р., №3; 

Савченко Н.М.: «Ми 

– лідери», «English» 

№21, 2011р.; «Поліглот 

в Інтернеті» «English» 

№23, 2011р.; 

 Грибачова М.І.: 

«Початкова освіта», 

2010р. 
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ЗОШ № 17 

Куц І.Г. 

 розвиток вміння 

учнів працювати в 

групах; 

 робота з 

додатковою літературою; 

 систематизація 

матеріалу. 

 

ЗОШ № 20 

Мирошнич

енко 

Т.В.,Бєлобо

кова 

О.М.,Парш

икова 

Г.Є.,Родіна 

С.В., 

Ніколенко 

І.М. 

Формування вмінь 

застосування знань на 

практиці як елемент 

учнівських 

компетентностей. 

Розробки уроків для 

ШМО, ММО. 

СШ №25 

Турсунова 

А.М. 

Іванова 

М.Ю., 

Пиріг Г.М., 

Кочетова 

Ю.Б 

Неровна 

Н.Г. 

Карандаш 

С.М. 

Федотова 

М.О. 

Формування особистості 

учня, розвиток його 

здібностей і обдарувань 

через підвищення 

розумової та пізнавальної 

активності, зацікавленості 

учнів. 

Методичні розробки,  

методичні зразки по 

виконанню проекту. 

ЗОШ № 13 

Вчителі 

школи 

  створення та захист 

соціально значущих для 

учнів проектів; 

  створення проектів, 

орієнтованих на 

профільну школу. 

 

3. 

Технологія 

розвитку 

критичного 

мислення  

Суть: ТКМ – засіб 

самореалізації 

ЗОШ № 3 
Творча 

група 

вчителів 

Мультимедійна 

презентація «Технологія 

розвитку критичного 

мислення», спрямована на 

розкриття сутності ТРКМ 

та її освітніх пріоритетів 
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особистості в 

умовах 

демократичного 

суспільства. 

Дозволяє досягти 

таких результатів, 

як здатність 

людини чітко 

визначити 

проблему, яку 

необхідно 

розв’язати; 

логічно побудувати 

свої думки і 

навести 

переконливу 

аргументацію; 

здатність мислити 

мобільно, обирати 

єдино правильне 

вирішення 

проблеми; бути 

відкритим до 

сприйняття думок 

інших і водночас 

принциповим у 

відстоюванні своїх 

позицій. 

Автори: Чарлз 

Темпл, Джинні 

Стил, Курт 

Мередит, 
О.Г.Марченко, 

О.В.Тягло 

ЗОШ № 7 
(Вчителі 

української 

мови та 

літератури: 

Лісняк 

О.М.) 

 

 підвищення рівня 

навчальних досягнень 

учнів; 

 розвиток  уміння 

логічно мислити, 

аналітично дискутувати, 

правильно висловлювати 

власну думку. 

Навчально – 

методичний посібник 

управління освіти 

Мелітопольської 

міської ради 

«Інтерактивні та 

проектна технології на 

уроках рідної мови», 

2010 рік 

Г № 10 

Адміністра

ція. 

Керівники 

ШМО. 

Керівники 

творчих та 

динамічних 

груп. 

Удосконалення змісту 

навчально-методичної 

роботи. Навчити вчитися 

всіх учасників навчально-

виховного процесу 

протягом усього життя. 

Розробка методичного 

порадника для 

використання у 

практичній діяльності. 

Створення картотеки 

методичної літератури 

з даної технології. 

ЗОШ №1 

Кеняєва 

В.М. 

(історія) 

Іванченко 

Л.Ф. 

(матем.) 

 

  формування 

інтелектуальних умінь і 

навичок; 

  розвиток критичного 

мислення. 

1.  Брошура 

«Сучасний урок. 

Панорама методичних 

ідей»//журн. «Історія і 

правознавство» 2004, 

с. 77-85 

2. Брошура «Сценарії 

позакласних заходів з 

історії»// журн. 

«Історія і 

правознавство» 2006, 

с. 57-74 

3.Стаття «Геноцид» 

//газета «Наш город», 

№ 19, 2007 

4. Книга «Голодомор 

1932-1933: Запорізькій 

вимір», стаття 2008, с. 

97-107 

Г № 9 

Вчителі – 

члени 

творчої 

групи 

 Створення науково – 

методичного посібника 

«Технологія розвитку 

критичного мислення як 

засіб формування 

комунікативних 

компетентностей учнів. 

Буклет 
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ЗОШ № 11 

Єрохіна 

В.В., 

Школьна 

І.С., 

 активізація 

мислення учнів; 

 залучення всіх учнів 

до творчої, продуктивної, 

навчальної діяльності; 

 активізація 

пізнавального процесу; 

  розвиток уміння 

логічно та аргументовано 

викладати матеріал. 

 

- 

ЗОШ № 13 

МО 

вчителів 

початкових 

класів 

 формування 

критичного стилю 

мислення під час 

навчання; 

 уміння розуміти 

прихований смисл того 

чи іншого явлення; 

 формування вмінь 

орієнтуватися в 

інформаційному просторі. 

 

Урок читання (2 клас) 

з використанням 

технології розвитку 

критичного мислення 

та мультимедійних 

технологій 

http://metodportal.net/n

ode/5059 

ЗОШ № 20 

Вчителі 

початкової 

школи 

Розвиток особистості, 

уміння працювати у 

колективі, поважати 

думку інших. 

Розробки уроків для 

ШМО, ММО. 

СШ №23 

Струць 

О.В. 

Високий рівень знань з 

хімії.  

Науково-методичний 

журнал «Хімія» 

видавництва «Основа» 

СШ №25 

Чернишова 

О.О. 

Гриньова 

О.М. 

Коржавіна 

О.В. 

Новохатня 

Н.В. 

 

Розвиток внутрішньої 

мотивації до 

цілеспрямованого 

навчання. 

Створення методичної 

моделі пізнавального 

процесу в технології 

розвитку критичного 

мислення 
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4. 

Акмеологічний 

підхід до навчання 

й виховання учнів. 

Суть: оволодіння 

та впровадження 

комплексного 

моніторингового 

дослідження та 

розвиток ступенів 

зрілості учнів, 

досягнення кожним 

учнем та вчителем 

найвищих освітніх 

рівнів, акмевершин 

розвитку. 

Автори: 
А.А.Деркач, 

Н.В.Кузьміна, 

В.Н.Максимова,  

В.Г.Зазикін,  

А.А.Бодальова 

Г № 5 

  перевести гімназію з 

режиму функціонування 

до  режиму розвитку – 

формування  

акмеологічної школи; 

  формування 

комунікативних, 

креативних, самостійно 

приймаючих рішення, 

інтелектуально 

розвинених, 

конкурентоспроможних, 

спрямованих на успіх 

випускників; 

  розвиток всіх ключових 

компетенцій 

особистості; 

   концепція 

саморозвитку та 

самовиховання 

особистості. 

1.Створити   макети 

науково-методичних  

журналів  

«Акмеологічні 

інноваційні освітні 

технології  навчання» 

та «Акмеологічний 

підхід до виховання 

адаптованої 

розвиненої 

особистості»  до  

друку  у фахових 

журналах 

2. Матвієнко В.Г. 

Технологія підготовки 

школярів середньої 

ланки до свідомого 

вибору профілю 

навчання. Ж. 

«Основа», «Економіка 

в школах України», 

Харків, №2 2009 

3. Беляєва О.І. Стаття 

«Моніторинг науково-

методичного 

комплексу» у збірці 

педагогічних  

працівників та  

менеджерів освітніх 

закладів «Теорія і 

практика організації 

педагогічного процесу 

на основі 

моніторингових 

досліджень» 

Мелітополь, 2009 
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5. 

Особистісно-

орієнтований 

підхід 

 

Суть 

технології: навчаль

ний процес 

відбувається за 

умовами постійної 

активної взаємодії 

всіх учнів. Це 

співнавчання, 

взаємонавчання 

(колективне, 

групове, навчання у 

співпраці), де і 

учень и вчитель є 

рівноправними, 

рівнозначними 

суб’єктами 

навчання, 

розуміють, що вони 

роблять, 

рефлектують з 

приводу того, що 

вони знають, 

вміють і 

здійснюють.  

 

(Якиманська, 

С.Подмазін.) 

 

 

ЗОШ № 6  
Творча 

група 

вчителів, 

окремі 

вчителі: 

Стрєлкова 

І.А. – 

рос.мова,за

руб.літерат

ура, 

Вовк Л.В. – 

початкові 

класи, 

Мирошнич

енко С.С. – 

початкові 

класи, 

Пашко 

М.Г. – 

фізична 

культура 

 

Перегляд пріоритетів, 

формування нового 

педагогічного 

менталітету, задоволення 

потреб особистості, 

утвердження особистісно-

орієнтованої парадигми та 

виховання (творчі звіти, 

виховні заходи, опис та 

узагальнення досвіду, 

методичні рекомендації). 

 

Г №9 

Педагогічн

ий 

колектив 

 організація 

особистісно 

зорієнтованого уроку; 

 створення умов для  

розвитку індивідуальних 

здібностей учнів 

засобами навчання та 

мистецтва; 

 створення пакету 

документів щодо 

узагальнення досвіду 

педагогів з технології, яка 

стала системою їх роботи 

(статті в місцевій та 

педагогічній пресі, 

видання добірок, 

буклетів, методичних 

рекомендацій). 

  

Мультимедійна 

презентація 

«Особистісно 

зорієнтоване навчання 

– вимога часу» 
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Г №10 

Педагогічн

ий 

колектив. 

 підвищення 

результативності 

навчально-виховного 

процесу; 

 створення умов для 

саморозвитку; 

 максимальне 

виявлення та 

використання  

індивідуального досвіду 

учнів; 

 відповідальність 

вчителів та учнів за 

результати навчання. 

 

Розробка уроків, 

позакласних заходів, 

методичних та 

дидактичних 

матеріалів, 

рекомендацій. 

ЗОШ № 20 

Творча 

група 

вчителів 

Ніколенко 

І.М. 

Андріяшко 

В.М. 

Лопатюк 

К.В. 

 забезпечення 

всебічного розвитку 

особистості учня, 

створення умов 

вибудовувати суб’єкт-

суб’єктних стосунків 

вчителя та учнів, 

підвищення якості знань; 

 можливості 

розвитку соціальної та 

громадянської 

компетентності учнів з 

усіх предметів. 

 

Розробки уроків для 

ШМО, ММО. 

ВЗШ №1 

Черненко 

Олена 

Вячеславів

на, учитель 

російської 

мови та 

літератури, 

вищої 

категорії 

 

 Створення умов для 

розвитку суб'єктності, 

пізнавальних мотивів 

навчання, вільного вибору 

та відповідальності              

особистості школяра за 

результати власної 

діяльності. 

- 



Інформаційний матеріал 

6. 

Технологія 

різнорівневого 

навчання 
 

 (автор – С.М. 

Гузик, С.П. 

Логачевська) 

Суть технології: 

організація 

навчання учнів на 

рівні їх 

можливостей  

 

Рівнева 

диференціація 

Суть: навчальний 

процес 

здійснюється на 

індивідуально та 

максимально 

посильному для 

учнів рівні. 

Автор: В. Фірсов 

 

ЗОШ №7 

(Колектив 

вчителів 

початкових 

класів – 

Ромашкіна 

В.В., Строй 

О.М., 

Забавляєва 

Т.А., 

Бондаренко 

О.М., 

Алексеєнко 

Н.П., 

Гончаренко 

Н.В., 

Тангєлова 

О.Г.) 

  підвищення рівня 

навчальних досягнень 

учнів; 

  розвиток самостійності; 

  розвиток творчих 

здібностей учнів; 

  гуманізація навчального 

процесу. 

Навч.–методичний 

посібник управління 

освіти Мелітопольської 

міської ради 

«Упровадження 

технологічного підходу в 

систему освіти 

початкової ланки», 2010 

рік; 

Навч.–методичний 

посібник обласної 

академії післядипломної 

педагогічної освіти 

«Диференційоване 

навчання молодших 

школярів на уроках 

математики», 2010 рік 

Навч.–методичний 

посібник обласної 

академії післядипломної 

педагогічної освіти 

«Технологія 

застосування 

різнорівневих завдань», 

2010 рік 

ЗОШ № 1 

Тавтаркіна 

Т.В. 

(математик

а) 

 Досягнення всіма дітьми 

обов’язкових 

запланованих результатів 

навчання з огляду на 

рівень розумового 

розвитку. 

- 

ЗОШ № 6 

Ісаєва Т.О.- 

історія 

Матвєєня 

Л.М. – 

почат.кл. 

Киченко 

О.В. – 

почат.кл 

Сивун О.С. 

– почат.кл. 

Черкасова 

Л.В. – хімія 

Авраменко 

К.В. – англ. 

мова 

 досягнення базового 

рівня для усіх учнів в 

умовах гуманного 

навчання; 

 демократична 

організація навчально-

виховного процесу; 

 можливість 

профілізації навчання; 

 оновлення 

навчально-методичного 

комплексу; 

 удосконалення 

системи контролю,  

результатів навчального 

процесу. 
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7. 

Технологія 

колективного 

способу навчання 

 

 (автор – О.Г.Рівін, 

В.К. Дяченко). 

Суть: навчання є 

спілкуванням тих, 

хто навчає і тих, 

хто навчається; 

один учень вчить 

багатьох, 

спілкування в 

динамічних парах, 

взаємонавчання, 

взаємоконтроль. 

ЗОШ № 7 
(Вчителі 

фізичної 

культури 

Піморенко 

І.В., Букша 

О.О.) 

 

  підвищення рівня 

навчальних досягнень 

учнів з фізичної 

культури; 

  розвиток 

комунікативних якостей 

особистості. 

- 

ЗОШ № 1 

Зварич 

М.Л. 

(матем.) 

Владиміров 

С.Д 

(географ.) 

Пушкарьов

а В.С. 

(географ.) 

 

 засвоєння знань, умінь, 

навичок; 

 розвиток 

комунікативних якостей 

особистості; 

 активізація пізнавальної 

діяльності учнів. 

 

8. 

Технологія 

навчального 

портфоліо 

Г №9 

Педагогічн

ий 

колектив 

  активізація та розвиток 

творчої діяльності учнів; 

 формування 

компетентної 

особистості гімназиста, 

здатної до саморозвитку 

й самовдосконалення; 

 упровадження 

технології навчального 

портфоліо. 

Мультимедійна 

презентація 

9. 

Технологія 

індивідуального 

ведення школяра 

 

Г №9 

Педагогічн

ий 

колектив 

 проектування 

індивідуального 

навчального маршруту в 

роботі з обдарованими 

учнями; 

 створення системи 

підтримки учнів; 

 надання нових 

можливостей для 

самореалізації; 

 допомога у вирішенні 

проблем особистого, 

профільного і 

професійного 

самовдосконалення. 

Мультимедійна 

презентація 



Інформаційний матеріал 

10. 

Особистісно-

орієнтована 

профорієнтаційна 

робота  
(за концепцією 

С.І.Подмазіна) 

Колектив 

ЗОШ № 11 

 створення умов для 

врахування й розвитку 

професійних інтересів, 

нахилів, здібностей 

учнів старшої школи; 

 забезпечення соціальної, 

комунікативної, 

інформаційної, 

технічної, технологічної 

компетенцій учнів на до 

профільному рівні; 

   забезпечення 

наступності, 

перспективних зв’язків 

між загальною 

середньою та 

професійною освітою 

відповідно до обраного 

профілю. 

Титаренко О.І., 

Стояновська К.О. 

Методичні 

рекомендації 

«Психологічний 

супровід профільного 

навчання».-

Мелітополь:Вид-во 

«Мелітополь», 2011р.-

163с. 

11. 

Технологія 

педагогічного 

супроводу дитини 

(Газман) 

Суть технології: 

надання 

індивідуальної 

педагогічної 

підтримки учнів 

 

Г №19 

Педагогічн

ий 

колектив 

гімназії 

Створення 

індивідуального порт 

фоліо кожного гімназиста, 

індивідуальної траєкторії 

його розвитку. 

- 

12. 

  

Інформаційно-

комунікаційна 

технологія (ІКТ) 

Суть: організація , 

координація та 

контроль 

навчально-

виховного процесу, 

навченості учнів, 

моніторинг 

успішності учнів 

шляхом 

використання 

комп’ютерної 

ЗОШ №20 

Адміністра

ція, 

педагог-

організатор 

психолог, 
кл.керівники 

Забезпечення всебічного 

розвитку особистості 

учня, створення умов 

вибудовувати суб’єкт-

суб’єктних стосунків 

вчителя та учнів, 

підвищення якості знань. 

 

 

Г №19 

Педагогічн

ий 

колектив 

гімназії 

ІІ-ІІІ 

ступінь 

 підвищення якості НВП; 

 моніторингові 

дослідження. 
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технології. 

(використовує як 

«пронизуючу» 

технологію, тобто 

використання  

комп’ютерного 

навчання за 

певними темами, 

розділами, для  

окремих 

дидактичних задач) 

 

Г № 5 
Педколектив 

 

 створення єдиного 

інформаційного 

простору гімназії; 

 підвищення рівня 

інформаційної 

компетентності, 

формування вмінь 

працювати з 

інформацією, розвиток 

комунікативних 

здібностей; 

 збільшення об’єму 

навчального матеріалу 

за допомогою Інтернет-

ресурсів; 

 формування 

дослідницьких вмінь, 

вмінь приймати 

оптимальні рішення під 

час проектів. 

Веб-сайт 

Мелітопольської 

гімназії №5 

ЗОШ № 6 

ШМО вч. 

початкових 

класів. 

ШМО 

вчителів 
математики, 
фізики, 
інформатики. 
ШМО 

вчителів 
фізкультури 

 формування основ 

комп’ютерної 

грамотності учнів 

початкової школи; 

 створення банку 

розробок, рекомендації, 

підборок «Інформатики 

в іграх і задачах»; 

 фестиваль відкритих  

інтегрованих уроків. 

 

 

Г № 10 

Педагогічн

ий 

колектив 

 підвищення 

результативності 

проведення методичних 

заходів; 

 підвищення 

ефективності методичної 

роботи з педкадрами, 

участь у проектах; 

 формування 

інформаційної культури 

учасників навчально-

виховного процесу. 

Створення 

презентацій, проектів. 

Участь у професійних 

конкурсах з 

використанням ІКТ. 

Створення блогів. 

Удосконалення роботи 

сайту гімназії. 
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ЗОШ № 20 

Сухомліно

ва Ю.В. 

Андреєва 

О.М. 

Неділько 

Н.В. 

Родіна С.В. 

Вєлкова 

Л.М. 

 розвиток здібностей 

обдарованих і здібних 

учнів; 

 удосконалення 

навичок учнів у чотирьох 

видах мовної діяльності 

учнів. 

Розробки уроків для 

ШМО, «Медіа-

фестіваль», міський 

конкурс відеороліків 

на Заповіки, конкурс 

навчальних  веб-

квестів для вчителів, 

конкурс презентацій 

«На крутих поворотах 

історії» 

 

ВЗШ №1 

Тривайло 

Світлана 

Вікторівна, 

учитель 

англ.мови 

 Формування умінь 

працювати з інформацією, 

розвиток комунікативних 

здібностей. 

 

- 

ІКТ в початковій 

освіті 

НВК № 16 

Чеберко 

О.А., 

Кацило 

О.О., 

Грибачова 

М.І., 

Сівова 

Т.О., 

Рибченко 

О.О. 

Формування 

компетентного 

випускника початкової 

школи засобами ІКТ в 

розвивальному 

середовищі. 

Грибачова М.І.: 
матеріали Всеукраїнської 

виставки «Інноватика в 

сучасній освіті»,  

номінація «Інновації у 

використанні ІКТ в 

освітньому процесі»; 

Інформаційний 

бюлетень творчої 

групи з проблеми 

моніторингу 

впровадження 

інновацій в освіту, 

Мелітополь, 2011р. 

ІКТ 

Всеукраїнський 

пілотний проект 

«Відкритий світ» 

НВК № 16 

Група 

вчителів-

предметник

ів, які 

викладають 

в 7х класах 

Опанування SMART-

технологіями. 

Харченко О.О.: 

«Комп’ютер на уроках 

обслуговуючої праці як 

засіб інтерактивного 

навчання»,  «Трудова 

підготовка в закладах 

освіти» №7-8, 2010р. 

Бабич В.К.: «Тиждень 

проектів: використання 

проектних та 

комп‘ютерних 

технологій  у  

навчально-виховному 

процесі», Інформатика 

№3, 2008р. 
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13. 

Інтерактивні 

технології 

 

Суть: ІТ – ідеал 

співробітництва, 

взаємонавчання; 

використовуються 

на будь-якому етапі 

традиційного уроку 

 

Автори: 
О.Пометун, 

І.Сущенко 

1. ЗОШ № 1 

2. Сметаніна 

О.М. 

3. Павлій 

І.В.(англ.) 

Глушкова 

М.М.(поч..) 

Ярешко 

Л.М. (поч..) 

Борботько 

Л.О. (поч.) 

1. Назаренко 

С.В. 

(рос.мова, 

світ. літ) 

2.  

  активізація пізнавальної 

діяльності учнів, 

формування вмінь і 

навичок ціннісно-

смислових орієнтації; 

 розвиток мотивації до 

навчання. 

Урок правознавства (9 

клас) 

«Права і свободи 

людини і 

громадянина» 

//»Учительський 

журнал он-лайн», 2012 

- 

Г №9 

Вчителі 

кафедри 

предметів 

природнич

ого циклу, 

філологічн

ого циклу 

 

 Упровадження технологій 

інтерактивного навчання 

в систему роботи вчителя. 

Запобіжник 

інноваційних 

технологій «Від 

минулого – у 

майбутнє» 

Г № 10 
Педколектив 

 активізація 

пізнавальної діяльності 

учнів та вчителів; 

 формування 

навчальної мотивації 

учасників навчально-

виховного процесу; 

  підвищення 

результативності участі у 

міських та обласних 

олімпіадах, конкурсі-

захисті науково-

дослідницьких робіт учнів 

членів МАН, 

інтелектуальних 

конкурсах та змаганнях. 

 

Розробка 

різноманітних 

методичних 

рекомендацій, 

пам’яток, схем, 

дидактичних 

матеріалів, 

презентацій, проектів. 
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ЗОШ № 6 

ШМО 

вчителів 

іноземної 

мови 

ШМО вч. 

біології, 

хімії, 

історія 

Набокова 

І.І. – 

почат.кл. 

Садова 

А.С. – 

почат.кл. 

Бакланова 

Л.І. – 

почат.кл. 

Гулевський 

В.Б. – фіз.-

ра 

Ісаєва Т.О. 

– історія 

 

 розвиток здібностей 

учнів; 

 активізація роботи 

із залучення учнів до 

участі в Міжнародних 

конкурсах, в олімпіадах в 

межах міста, області; 

 опис та 

узагальнення досвіду 

роботи окремих вчителів. 

 

ЗОШ № 11 

Педагогічн

ий 

колектив  

 актуалізація 

пізнавальної діяльності; 

 залучення всіх учнів 

до творчої, продуктивної, 

навчальної діяльності; 

o розвиток логічного 

мислення, вміння 

аналізувати, оперувати 

умовиводами тощо; 

 розвиток 

практичних вмінь та 

навичок. 

- Гребельник Г.П. 

Особливості 

літературного 

мистецтва ХХ століття 

1960-1990 роки 

(Інтерактивні та 

проектні технології на 

уроках рідної мови і 

літератури та 

позакласній роботі, 

Мелітополь, 2010) 

- Зотов В.В. 

Використання 

комп’ютерних 

технологій як засіб 

оптимізації процесу 

навчання російській 

мові (www.conference. 

mdpu.org.ua) 
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НВК № 16 

Вчителі 

російської 

мови, 

української 

мови, 

історії, 

географії, 

математики 

 формування і 

розвиток мотиваційної 

сфери учнів, навичок 

роботи в групі; 

відпрацювання навичок 

міжособистісного 

спілкування;  

 розвиток групової і 

особистої рефлексії; 

  підвищення 

пізнавальної активності; 

  формування 

класного колективу; 

 розвиток навичок 

аргументованого 

публічного виступу. 

Маслєнікова І.Б.: 

«Інтерактивні та 

проектні теми на 

уроках рідної мови і 

літератури та в 

позашкільній роботі», 

Мелітополь, 2010р.; 

Філіппова О.Г.: 

«Застосування 

інтерактивних 

технологій на уроках 

музичного 

мистецтва»,  

«Мистецтво в школі», 

№9, 2011р.; 

Маслєннікова І.Б.: 

«Нетрадиційні уроки з 

української мови та 

літератури», 

бібліотека журналу 

«Вивчаємо українську 

мову та літературу» 

вип.3, 2009р.; 

Федько О.І.: газета 

«Математика в 

школах України», 

2007, № 8; журнал 

„Відкритий урок”, 

2004, №5-6; 

Лобода Н.О.: газета 

„Математика в школах 

України”,2007, № 7; 

журнал „Відкритий 

урок”, 2004, №5-6; 

 Ковбаса А.М.: 

журнал „Відкритий 

урок”, 2004, № 5-6; 

газета „Математика в 

школах України”, 

2006, № 89 Практико 

зорієнтований 

збірник: з досвіду 

роботи педколективу 

«Проектні технології в 

контексті 

життєтворчості», 

Мелітополь,2006р., 

2010р.; журнал 

„Відкритий урок”, 
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ЗОШ № 17 

Шостак 

Н.А. 

Крапивка 

Г.В. 

 оптимізація 

навчального процесу; 

  розвиток 

самостійності учнів. 

 

Г №19 
Педагогічний 

колектив 

гімназії 

  

ЗОШ №20 

Творча 

група 

вчителів 

ЗОШ № 20: 

Лопатюк 

К.В., 

Коновальце

ва 

В.М.,Андре

єва О.М., 

Мирошнич

енко Т.В. 

Навчальний процес 

відбувається за умови 

постійної, активної 

взаємодії всіх учнів. Це 

співнавчання, взаємо 

навчання (колективне, 

групове, навчання у 

співпраці, де учень і 

вчитель є рівноправними, 

рівнозначними 

суб’єктами навчання), 

мета якого - формування 

учнівських 

компетентностей: вмінь 

використовувати знання 

при вирішенні життєвих 

ситуацій. 

Розробки уроків для 

ММО, ШМО. 

Збірка розробок уроків 

на виставку-ярмарок 

педагогічних ідей та 

технологій 

СШ №23 

Боганець 

Н.П. 

 

 

 

 

 

Білецька 

О.В. 

 

 

 

 

 

Досвід роботи 

використовується під час 

занять зі здібними та 

обдарованими учнями для 

підготовки їх до ІІ, ІІІ та 

IV етапів олімпіади з 

біології. 

Науково-методичні 

журнали «Біологія» 

видавництва «Основа 

Ріст рівня успішності під 

час ДПА та ЗНО з історії 

України. Досвід роботи 

використовується на 

уроках та під час занять зі 

здібними учнями при 

підготовці до шкільних та 

міських олімпіад. 
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Кацило 

Н.В. 

 

 

 

 

 

Рибалко 

Т.В. 

Розвиток творчої 

обдарованості учнів 

школи, участь та 

перемоги у міських, 

обласних та 

Всеукраїнських творчих 

конкурсах 

Науково-методичний 

журнал «Мистецтво в 

школі (музика, 

образотворче 

мистецтво, художня 

культура)» 

видавництва «Основа 

Активізація розумової 

діяльності учнів на уроках 

математики, участь у 

міських інтелектуальних 

конкурсах для учнів 3-4 

класів. 

 

СШ №25 

Чиркова 

С.В., 

Строцева 

О.О. 

Гущина 

О.І. 

Михайлова 

Т.В. 

Кочетова 

Ю.Б. 

Шелигіна 

Л.О., 

Третина 

О.А. 

Ступак 

В.М. 

Чумакова 

Л.В. 

Савченко 

Н.В. 

Формування і розвиток 

ключових 

компетентностей учнів 

школи. 

Методичні поради 

щодо використання 

інтерактивної 

технології  навчання 

ВЗШ №1 

Лисицина 

Світлана 

Юріївна 

учитель 

української 

мови та 

літератури, 

ІІ категорії 

  активізація пізнавальної 

діяльності всіх учнів, 

формування вмінь і 

навичок, ціннісно-

смислових орієнтацій; 

  розвиток суб'єктності, 

мотивації до навчання. 

Фразеологізми 

української мови. 

Науково-методичний 

журнал «Вивчаємо 

українську мову та 

літературу» № 34-36, 

2011 р.стор.39-44 
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ВЗШ №1 

Шкурко 

Тетяна 

Федорівна, 

учитель 

української 

мови та 

літератури, 

І категорії 

  активізація пізнавальної 

діяльності всіх учнів, 

формування вмінь і 

навичок, ціннісно-

смислових орієнтацій; 

 розвиток суб'єктності, 

мотивації до навчання. 

Стилі, типи, жанри 

мовлення. Іван Нечуй-

Левицький. Повість 

Кайдашева сім'я. 

Інтерактивні та 

проектна технології на 

уроках рідної мови і 

літератури та в 

позакласній роботі. 

Навчально-

методичний посібник, 

Мелітополь 2010 р.-

стор.89-94, 119-129 

 

14. 

Технологія 

створення 

ситуації успіху. 

 

Суть: створити 

ситуацію успіху 

для розвитку 

особистості дитини, 

дати можливість 

кожному 

вихованцю відчути 

радість досягнення 

успіху, 

усвідомлення своїх 

здібностей , віри у 

власні сили. 

 

М.Селігман, 

американський 

професор 

психології 

Пенсільванського 

університету. 

А.С.Бєлкін. 

Директор 

Московської школи 

 

ЗОШ № 1 

Фандєєва 

Н.К. 

(математик

а) 

  Створення сприятливих 

психолого-педагогічних 

умов саморозвитку та 

самореалізації 

особистості. 

 

- 

Г № 5 

Поліпредме

тна 

кафедра 

російсько-

української 

філології 

 виховання 

патріотичного 

відношення до рідної 

мови, традицій 

українського народу; 

 

 через навчальний 

процес, систему 

цінностей до 

гармонійного розвитку 

особистості, від ідеї до 

успіху. 

 

 

ЗОШ № 11 

Крамаренк

о С.В., 

Негреєва 

Л.С., 

Школьна 

І.С. 

 розвиток 

особистості учня, 

усвідомлення своїх 

здібностей, віри у власні 

сили; 

 мотивація та 

стимулювання учнів до 

діяльності. 
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15. 

Технологія 

проблемного 

навчання 

 

Суть: Організація 

навчальної 

діяльності зі 

створення 

проблемних 

ситуацій, 

формування та 

розв’язання 

проблем. 

 

Автори: 
В.Бухвалова, М. 

Кларін, Є.Коршак, 

Д.Ліветас 

Проблемне 

навчання  

Технологія 

проблемного 

навчання. 

 

ЗОШ № 1 

Фесенко 

О.І. 

(фізика) 

 формування досвіду 

дослідницької діяльності; 

 розвиток 

пізнавальних мотивів 

навчання, інтересів до 

навчальних та наукових 

досліджень. 

 

- 

Г № 9 

Вчителі – 

члени 

творчої 

групи 

 розробка уроку з 

використанням 

проблемно – пошукового 

методу у формі 

технологічної карти; 

 проведення 

методичного квесту для 

слухачів міського 

семінару з упровадження 

інноваційних технологій. 

  

Розробка та 

презентація пам’ятки 

«Використання 

прийомів проблемно – 

пошукового методу 

для моделювання 

ефективних уроків» 

 

ЗОШ № 6 

ШМО 

вчителів 

хімії, 

біології, 

географії, 

історії та 

правознавс

тва. 

 активна самостійна 

діяльність учнів на 

уроках; 

 творче оволодіння 

знаннями, уміннями, 

навичками та розвиток 

здібностей; 

 активізація та 

інтенсифікація діяльності 

учнів; 

 розвиток 

пізнавальних і творчих 

здібностей школярів. 

 

 

Г № 10 

Вчителі -  
предметники, 
класні 

керівники. 

 

Забезпечення стійких 

системних та цілісних 

знань. 

Розробка методичних 

матеріалів до уроків 

(схеми, таблиці, 

алгоритми). 
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16. 

Ігрові технології 

 

Суть: технологія 

спрямована на 

засвоєння 

соціального 

досвіду, в якому 

формуються і 

удосконалюються 

вміння та навички 

учнівського 

самоуправління. 

 

Автори:  
Д.Ельконін, 

В.Коваленко. 

Ігрові технології 

ЗОШ № 1 

Власова 

О.А. 
(поч.школа) 

Олексенко 

Н.І. 

(біологія, 

основи 

здоров’я) 

 Розвиток суб’єктності 

школяра, процесів 

саморегулювання та 

самоуправління власною 

навчальною діяльністю. 

Журнал «Початкове 

навчання та 

виховання» (жовтень 

2011) 

 

 

 

 

- 

ЗОШ № 6 

Вчителі 

іноземної 

мови: 

Авраменко 

К.В., 

Ольховик 

І.С., 

Корнієнко 

Н.В. 

 розвиток 

комунікативних 

здібностей, опанування 

діалектикою спілкування; 

 формування 

навичок самопізнання в 

процесі гри; 

 активізація 

творчості школярів; 

 розвиток мотивації 

навчальної діяльності; 

 удосконалення 

ігрових методик. 

Предметні ігри (по 

шкільним дисциплінам), 

комп’ютерні ігри. 

 

17. 

Здоров’язберігаючі 

технології 

 

Суть: технологія 

спрямрвана на 

профілактику 

захворювань зору 

та опорно-рухового 

апарату. 

 

Автор: 

В.П.Базарний 

ЗОШ № 1 

 Булига 

Д.П. 

(біологія, 

основи 

здоров’я) 

 

Пятишева 

І.П. 

(біологія, 

основи 

здоров’я) 

 

  Зниження захворювань 

зору, сколіозу, 

плоскостопості 

 

 

1. Стаття «Управління 

здоров’язберігаючою 

компетентністю 

педагогічних 

працівників» 

2. Стаття 

«Формування 

здорового способу 

життя учнів» 

СШ №25 
Павлюченко 
С.Д 

Мкртчян 

А.М. 

Формування в учнів 

стійкої мотивації і 

потреби у збереженні й 

зміцненні свого здоров’я 

Здоров’язберігаючі 

вправи для всіх уроків. 
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Модель «Школа 

сприяння 

здоров’ю» 

ЗОШ № 15 

Карташова 

Н.А. 

Орловська 

О.Г. 

Карташова 

Н.А. 

Григоренко 

Я.В. 

Щокіна 

О.В. 

Орловська 

О.Г. 

Григоренко 

Я.В.,  

Сбітнєва 

Н.М. 

 

   формування вмінь 

застосування знань на 

практиці як елемент 

учнівських 

компетентностей; 

   покращення показників 

фізичного і 

психологічного здоров’я 

учнів, підвищення рівня 

знань, організація 

навчальної діяльності 

учнів з метою 

отримання знань про 

здоров’я, вмінь і 

навичок збереження 

власного здоров’я та 

розвиток свідомої 

мотивації до здорового 

способу життя. 

Валеологічний модуль 

«Наші оченята – це 

віконечка в світ 

прекрасного». 1 кл. 

/Дидактичний компонент 

моделі навчального 

закладу – школи сприяння 

здоров’я. – Запоріжжя - 

2009, с.88-93 

Формування культури 

здоров’я учнів середніх 

класів//Фізичне виховання 

в школах України. – 2009. 

- №6. – С.15 – 17 

Урок з розвитку зв’язного 

мовлення. 3 кл. Типи 

текстів (узагальнення) / 

Упровадження 

технологічного підходу в 

систему освіти початкової 

ланки – Мелітополь, 2010. 

– с.75-79 

Урок з валеологічним 

компонентом «Естери». 11 

кл.// Хімія. – 2009. - № 3. – 

С.11-14 

Факультатив за 

програмою «Діалог». 

Зависимость и ее 

особенности. 8 кл. 

/Дидактичний компонент 

моделі навч. закладу – 

школи сприяння здоров’я. 

– Запоріжжя - 2009, с.187-

193 

Спецкурс 

«Страноведение». 

«Государства-карлики».11 

кл./Дидактичний 

компонент моделі 

навчального закладу – 

школи сприяння здоров’я. 

– Запоріжжя - 2009, с.214-

216 

Хімія+фізична культура. 

Хіміко-спортивнийтурнір 
«Все про все» (бінарний 

урок) 11 кл./Дидактичний 

компонент 

моделінавчального 

закладу -  школи сприяння 

здоров’я. – Запоріжжя - 2009 
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18. 

Пошуково-

дослідницький 

метод 

 

Суть: залучити 

всіх учнів, де 

кожний робить свій 

індивідуальний 

внесок. 

 

ЗОШ № 1 

Петрова 

Т.С. 

(українська 

мова та 

література) 

 набуття навичок 

здобувати знання; 

 здатність учнів до 

пізнання світу й самого 

себе, до творчої праці; 

  виявлення творчих 

можливостей. 

Здано до публікації в 

збірку ПДС 

інтегрований урок 

«І.Франко «Зів’яле 

листя» та сонети 

Шекспіра» 

Г № 10 

Вчителі-
предметники, 

практичний 

психолог 

Набуття досвіду 

пошуково-дослідницької 

роботи, розвиток 

інтелектуальних 

здібностей і творчого 

потенціалу. 

Науково-дослідницькі 

роботи учнів, 

методичні 

рекомендації. 

Розробка 

індивідуальних планів 

роботи з 

обдарованими учнями. 

 

19. 

Теорія 

функціональної 

асиметрії півкуль 

Суть: засвоєння 

учнями 

навчального 

матеріалу на основі 

поділу їх на 

лівопівкульних і 

правопількульних. 

 

ЗОШ № 1 

 

Сидоренко 

Т.М. 

  Розвиток природних 

здібностей. 
 

20. 

Технологія 

комунікативного 

навчання 

іншомовної 

культури. 

Суть: інтенсивне 

навчання іноземній 

мові на основі 

спілкування, 

ідентифікації, 

соціалізації 

індивідуума до 

культурних 

цінностей за 

допомогою 

занурення у 

Г №5 

Поліпредме

тна 

кафедра 

іноземної 

мови 

   формувати  соціальне 

адаптовану розвинену 

особистість  через мовні 

освітні успіхи; 

   створити 

цілеспрямоване освітнє 

середовище  засобами 

комунікативної 

мотивації, колективного 

спілкування; 

    участь у Міжнародних 

проектах з метою 

справжнього 

міжкультурного 

спілкування. 

 

1.Статті у 

Мелітопольській пресі 

про участь учнів 

гімназії у 

Міжнародних 

проектах 

2. Галицька О.В. 

«Потенціал 

використання 

Інтернет-технологій у 

вивченні англійської 

мови», Ж «Основа». 

Харків 
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іншомовне 

середовище. 

Автори:  

Пассов Єфим 

Ізрайлевич, 

професор 

Ліпецького 

педінститута. 

ЗОШ № 20 

Вчитель 

англійської 

мови 

Мирошнич

енко Т.В. 

 

 модернізація 

освітнього процессу; 

 розвиток навичок 

спілкування англійською 

мовою, мислення, 

творчих здібностей; 

  формування 

творчих умінь і навичок, 

розвиток зацікавленості у 

навчанні іноземної мови 

та занурення у світ 

іномовної культури. 

Розробки уроків для 

ШМО, журнал 

«Tesol». 

СШ №23 

Яковлєва 

А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єлісєєва 

І.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покуса 

І.М. 

Досвід роботи 

використовується під час 

занять зі здібними та 

обдарованими учнями для 

підготовки їх до міських 

олімпіад (6 переможців за 

2002-2007рр.) та участі у 

програмі FLЕХ (5 

переможців). 

 

Ріст творчого рівня 

учнівських робіт, що 

виявляється у 

використанні 

оригінальних прийомів 

побудови усних і 

письмових висловлювань 

(результативність – 18 

переможців обласного 

етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких 

робіт) 

Науково-методичний 

журнал «Англійська 

мова та література» 

видавництва «Основа» 

Досвід роботи 

використовується під час 

занять зі здібними та 

обдарованими учнями для 

підготовки їх до 

інтелектуальних 

конкурсів (щорічно 2 

переможці серед учнів 3-4 

та 5-7 класів). 

Науково-методичні 

журнали «Англійська 

мова та література» 

видавництва «Основа» 

“English”та “English 

Lessons” вид-ва 

«Шкільний світ» 
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21. 

Технологія 

саморозвиваючого 

навчання 

Суть: освітня 

діяльність дитини, 

основана на 

використанні 

мотивів 

самовдосконалення, 

яка включає 

потреби 

саморозвитку 

особистості через 

самовиховання, 

свободу вибору, 

саморегуляцію, 

колективну 

діяльність, 

досягнення власних 

та соціальних 

цілей. 

Автор: Селевко 

Герман 

Костянтинович – 

кандидат педнаук, 

науковий керівник 

авторської «Школи 

домінанти 

самовдосконалення 

особистості» м. 

Рибінськ 

Ярославської 

області 

Г № 5 
педколектив 

 формування 

особистості, яка прагне 

до самовдосконалення; 

 

 створення банку  

інноваційних ідей  

практичних прийомів та 

методів формування 

інтелектуального, 

духовно-морального, 

культурного  та 

фізичного здоров’я; 

 

 використання ІОП 

(індивідуальної  

особистісної програми  

розвитку обдарованої 

особистості) та ІОТ 

(індивідуальної 

особистісної траєкторії 

розвитку кожного учня). 

1. Матвієнко В.Г. 

організація до 

профільної освіти в 

сучасній школі. Ж. 

«Рідна школа», Київ, 

№4 , 2009 

2. Беляєва О.І. , 

Гончарова Л.В.  

Збірник творчих 

вчителів-новаторів  

біології «Інноваційні 

форми роботи 

вчителів біології міста 

Мелітополя», 2010 

22. 

Використання 

логічних завдань 

на уроках біології 
(Є.В.Яковлева) 

ЗОШ № 11 

Михальчен

ко В.П., 

Слєсаренко 

Л.С. 

 розвиток логічного 

мислення; 

 розвиток вміння 

оперувати умовиводами, 

співставляти судження; 

  успішне засвоєння 

навчального матеріалу. 

 

 

- 
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23. 

Гуманно-

особистісна 

технологія 

Ш.А.Амонашвілі 

 

Суть технології: 

гуманістичний 

підхід, допомога в 

особистісному 

зростанні, 

підготовка до 

життя 

ЗОШ № 6 

Члени 

шкільної 

динамічної 

групи 

«Впровадж

ення 

гуманістич

ної 

педагогіки 

в 

діяльність 

вчителя 

початкових 

класів 

(кер.Садова 

А.С.). 

Вчитель 

французько

ї мови 

Корнієнко 

Н.В. 

 

   гуманна особистісна 

орієнтація педагогічного 

процесу; 

   розвиток і становлення 

пізнавальних здібностей, 

сил дитини; 

    забезпечення умов для 

становлення, розвитку і 

виховання дитини 

шляхом розкриття її 

особистісних якостей; 

   розвиток літературної 

творчості дітей. 

 

Г №19 

Педагогічн

ий 

колектив 

гімназії, 

ІІ-ІІІ 

ступінь 

 

Перехід учня на більш 

високу ступінь активності 

і самостійності в рішенні 

поставлених задач. 

 

24. 

Продуктивне 

навчання 

Підласий І.П. 

НВК № 16 

Полякова 

І.В., 

Павленко 

І.Ю., 

Легова З.Ф. 

 формування вмінь 

використовувати набуті 

знання; 

  збільшення часу 

активної самостійної 

роботи кожного учня; 

  структура 

продуктивного уроку. 

 

Легова З.Ф.: 

Конкурсні матеріали, 

«Сучасний урок в 

початковій школі», 

2011р. 

25. 

Технологія 

інтегрованого 

навчання 

Сахно С.М. 
Підвищення пізнавальної 

активності учнів. 
Самовидавництво 
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26. 

Технологія 

інтенсифікації 

навчання на основі 

схемних і знакових 

моделей 

навчального 

матеріалу.  
 

(В.Ф.Шаталов) 

 

ЗОШ № 6 

Коновальч

ук О.Й. – 

фізика, 

математика

. 

Ісаєва Т.О. 

– історія 

Черкасова 

Л.В. – хімія 

 формування ЗУН у 

дітей з різними 

індивідуальними даними; 

 інтенсифікація, 

прискорене навчання; 

 досягнення 

безконфліктності 

навчальної ситуації, 

гласність успіхів 

кожного;  

 формування 

відповідальності, 

працездатності; 

 постійна 

можливість удосконалення 

результатів, («відкриті 

перспективи»). 

 

ЗОШ № 11 

Овсяннико

ва М.С. 

  розвиток уміння учнів 

логічно, структурно та 

аргументовано 

викладати матеріал; 

  розвиток самоосвітньої 

компетенції учнів; 

  активізація 

пізнавального процесу. 

- 

27. 

Інформаційно-

ціннісний підхід до 

уроків читання 

Автор:  

 О.М. Кушнір 

Суть 

технології: першок

ласники вчаться 

стежити очима за 

рядками слів, 

концентрувати 

увагу, не 

пропускаючи 

рядки; зразу 

оволодівають 

читанням цілими 

словами, минаючи 

поскладове 

читання.  

ЗОШ № 20 

Вчитель 1 

класу 

   оволодіння навичками 

переказу, складання 

плану до тексту; 

   вміння давати оцінку 

отриманій інформації. 

Розробки уроків для 

ШМО. 
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28. 
Текстоцентрична 

технологія 

ЗОШ № 11 

Карлова 

Н.В. 

 розвиток 

практичних вмінь та 

навичок роботи з 

текстами; 

 розвиток творчих 

здібностей учнів; 

 активізація 

пізнавальної діяльності, 

інтересу до літератури. 

- Карлова Н.В. 

Впровадження 

текстоцентричної 

технології у 

викладанні 

української мови. 

(Навчально-

методичний посібник 

«Впровадження 

текстоцентричної 

технології на уроках 

української мови», 

Мелітополь, 2009); 

- Карлова Н.В. Цикл 

статей: «Принципи 

побудови системи 

вправ у викладанні 

української мови», 

«Вправи на 

спостереження й 

аналіз мовних 

одиниць» (Навчально-

методичний посібник 

«Текстоцентричний 

підхід до викладання 

української мови в 

сучасній школі. 

Впровадження 

текстоцентричної 

технології: методика, 

пошук, практика», 

Мелітополь, 2010) 

29. 

Викладання 

музики за 

системою     

Д. Кабалевського 
Формування 

музичної культури 

як невід’ємної 

частини духовної 

культури 

особистості. 

ЗОШ № 20 

Вчитель 

музики 

Лукашенко 

Т.В. 

Засвоєння музичних 

цінностей і розуміння їх в 

усьому багатстві форм і 

жанрів, особливе відчуття 

музики, що спонукає 

сприймати її емоційно, 

уміння чути музику як 

змістовне мистецтво, 

здатність відчувати 

внутрішній зв’язок між 

характером музики і 

характером виконання. 

Розробки уроків для 

ШМО. 
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30. 

Школа ейдетики 
(І.Ю.Матюгін) 

 

ЗОШ № 11 

Сурядна 

Л.В. 

 розвиток пам’яті, 

уваги, образного 

мислення молодших 

школярів; 

 активізація 

пізнавальних процесів 

учнів. 

 

НВК № 16 

Вчителі 

початкових 

класів 

Мелай 

О.В., 

Кацило 

О.О. 

 розвиток пам‘яті, 

творчої уяви  побудова 

основи для філологічно 

обдарованих дітей 

Кацило О.О.: «Опыт 

применения 

инновационных 

технологий в 

начальной школе» 

(матеріали VІІ 

Міжнародної 

конференції з ТРВЗ-

педагогіки і ейдетики, 

Запоріжжя,2012р. 

ЗОШ № 17 
Романенко 

Т.В. 

Захарченко 

І.О. 

Гончарова 

І.А. 

Волонтер 

Т.Д. 

Замукова 

В.Г., Куц І.Г. 

 розвиток пам’яті, 

фантазії, логіки, 

мислення;  

 краще 

запам’ятовування 

словникових слів. 

 

31. 

Технологія 

використання 

опорних схем 

конспектів на 

уроках російської 

мови і зарубіжної 

літератури 

Автор: 
Ю.С.Меженко 

ЗОШ № 11 

Грибачова 

Т.В., Зотов 

В.В. 

  розвиток в учнів умінь 

аналізувати, 

порівнювати, 

систематизувати набуті 

знання; 

  вивільнення часу для 

формування практичних 

умінь та навичок. 

- 

ЗОШ № 20 

Ковтонюк 

І.В., 

Доля Н.І. 

Використання опорних 

схем-конспектів 

допомагає раціонально 

використовувати час, 

сприяє кращому 

засвоєнню навчального 

матеріалу; розвиває 

самостійну пізнавальну 

діяльність школярів. 

Розробки уроків для 

ШМО. 
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32. 

Сервіси Веб-2.0 

 

 

(Тім О'Рейлі) 

 

ЗОШ №13 

Ворушило 

О.Є. 

Ченцов 

О.М. 

Данько 

Т.В. 

Кириченко 

О.А. 

Фаніна 

Н.Я. 

Розвиток та 

вдосконалення навичок 

роботи за комп'ютером, в 

мережі Інтернет 

Власні сторінки на 

Запо-Вікі 

НВК № 16 

Бабич В.К., 

Лапіна 

О.О., 

Богослав 

І.І. 

 розвиток навичок 

роботи в Інтернеті, 

комп’ютерних умінь, 

навичок проектування, а 

також мовних 

компетенцій; 

 використання ІКТ в 

індивідуальних та 

групових проектах. 

Матеріали 

узагальненого досвіду 

роботи учителя-

переможця обл. 

конкурсу «Учитель 

року2012», номінація 

«Англійська мова», 

Лапіна О.О. 

33. 

Технології 

навчання 

математики. 

Людмила 

Георгіївна 

Петерсон директор 

системно -

діяльністної 

педагогіки АПН 

РФ, доктор 

педагогічних наук , 

науковий керівник 

Асоціації « Школа 

2000», лауреат 

премії Президента 

РФ в області освіти. 

Суть: розвиток 

обчислювальних 

навичок, креслення, 

вміння аналізувати; 

 Розвиток творчого 

мислення; 

 Саморозвиток, 

 самоконтроль. 

ЗОШ №14 

Березенцев

а Н.В., 

вчитель 

початкових 

класів, 

творча 

група 

вчителів 

початкових 

класів 

Підвищення інтересу 

учнів до вивчення 

математики 

- 
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34. 

Технологія 

розв’язування 

винахідницьких 

задач. 

 Автор: Генрих 

Саулович 

Альтшуллер.  

Суть: сприяння 

розвитку творчої 

уяви, мислення, 

високому рівню 

пізнавальної 

активності та 

мовлення учнів, 

оволодінню 

основними 

розумовими 

операціями по 

створенню 

творчого продукту, 

успішній адаптації 

в школі, бажанню і 

умінню самостійно 

вчитися. Завдяки 

використанню 

нетрадиційних 

методів і прийомів 

технології - ТРВЗ і 

РТУ сприяють 

подальшому 

використанню її в 

різних видах 

дитячої діяльності, 

в побуті, в 

майбутньому житті. 

Актуальність 

технології ТРВЗ  

пояснюється тим, 

що формування 

творчо активної 

особистості 

  

ЗОШ № 14 

 

Бібік Н.А. 

вчитель 

початкових 

класів, 

творча 

група 

вчителів 

початкових 

класів 

Підвищення інтересу 

учнів до вивчення 

математики, робота з 

обдарованими учнями. 

- 

НВК № 16 

Вчителі 

початкових 

класів 

Мелай 

О.В., 

Кацило 

О.О. 

Розвиток пам‘яті, творчої 

уяви  побудова основи 

для філологічно 

обдарованих дітей. 

Кацило О.О.: «Опыт 

применения 

инновационных 

технологий в 

начальной школе» 

(матеріали VІІ 

Міжнародної 

конференції з ТРВЗ-

педагогіки і ейдетики, 

Запоріжжя,2012р. 

ЗОШ №17 

Баринова 

І.В. 

Волонтер 

Т.Д. 

Розвиток творчої уяви та 

здібностей учнів. 
 

ЗОШ №24 

Вчителі 

початкових 

класів  

 

 

 підвищення мотивації до 

навчання та її 

результатам; 

 

 підвищення рівня 

творчого потенціалу 

учнів; 

 

 розвиток у учнів 

інноваційних 

компетенцій: 

критичність мислення, 

готовність до інновацій, 

віру в свої сили, 

дивергентне мислення. 

 

1.Публікація 

відкритих уроків з 

використанням 

технології ТРВЗ в 

методичному журналі 

«Початкове навчання 

та виховання». 

2.Методичні 

рекомендації для 

вчителів початкових 

класів. 

3.Мультимедійні 

презентації по теорії 

розв’язання 

винахідницьких задач. 
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35. 

Розвивальне 

навчання 

 

Виготський Л. С, 

Занков Л. В.,       

Давидов В. В., 

Ельконін Д. Б. 

 

НВК № 16 

Вчителі 

початкових 

класів: 

Грибачова 

М.І., 

Климова 

Г.О., 

Рибченко 

О.О., 

Чеберко 

О.А., 

Варецька 

Г.М. 

 всебічний гармонійний 

розвиток особистості 

дитини, підготовка 

освітньої бази для 

допрофільної та 

профільної освіти; 

 формування системи 

наступності 

використання 

педагогічних технологій 

у базовій та старшій 

профільній школі з 

урахуванням наслідків 

розвивального навчання 

учнів початкової школи. 

 Грибачова М.І., 

Рибченко О.О.: 

«Екологічні проекти в 

початковій школі», 

матеріали 

Міжнародної 

конференції, 

присвяченої 100-річчю 

з Дня народження 

М.О.Алексєєва, 

2012р.); 

Чеберко О.А., 

Грибачова М.І., 

Кацило О.О.: 

«Упровадження 

технологічного 

процесу в систему 

освіти початкової 

ланки», Мелітополь, 

2010р.; 

Грибачова М.І.:  

методичний журнал 

«Початкова освіта», 

2010р. 

 

ВЗШ №1 

Елізарова 

Валентина 

Іванівна, 

учитель 

фізики, 

вища 

категорія 

«старший 

учитель» 

 модернізація освітнього 

процесу на засадах 

гуманізму і демократії; 

 удосконалення 

навчально-виховного 

процесу; 

 розвиток суб'єктивності, 

мислення, творчих 

здібностей, активності 

та ініціативності; 

 стимулювання 

пізнавальної активності 

через використання 

активних форм роботи. 

- 

Г №19 

Початкова 

ланка 
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Компаративний 

аналіз творів на 

уроках зарубіжної 

літератури 

Снєгірьова В.В. 

Ін-т педагогіки АН 

України 
Суть: глибше 

розкрити ідейно-

естетичну сутність 

кожного з 

порівнюваних 

творів чи процесів; 

дати історико-

літературне 

пояснення 

відповідностей 

літературних явищ, 

сприяє розумінню 

учнями духовної 

єдності і 

національної 

своєрідності різних 

літератур в 

культурно-

історичному 

розвитку 

суспільства. Дана 

технологія включає 

учня в процес 

самостійного 

мислення: аналіз, 

синтез, порівняння, 

узагальнення, 

розв’язання 

проблемних 

завдань, 

дослідницьких, 

систематичного 

порівняння 

художніх явищ 

різнонаціональних 

літератур.  

 

ЗОШ № 20 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 

Доля Н.І. 

 формування творчої 

самостійності учнів; 

  розвиток критичного 

мислення, активності, 

ініціативності; навичок, 

умінь порівнювати, 

зіставляти, 

аргументувати; 

 формування 

дослідницьких та 

пошукових умінь, 

уміння відбирати 

потрібний матеріал для 

порівняння та доречне 

користування цитатним 

матеріалом. 

Розробки уроків для 

ШМО. 
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37. 

Лекційно-

семінарська 

система з 

елементами 

блочно-модульного 

навчання 

 

СШ №23 

Струць 

О.В. 

Високий рівень знань з 

хімії.  

Науково-методичний 

журнал «Хімія» 

видавництва «Основа» 

38. 

Технологія 

компетентнісно-

орієнтованого 

навчання 

СШ №23 

Липка 

В.Ю. 

Досвід роботи 

використовується під час 

занять зі здібними та 

обдарованими учнями для 

підготовки їх до ІІ та ІІІ 

етапів олімпіад з 

математики. 

 

 

39. 
Технології 

медіаосвіти  

СШ №25 

Безмєнова 

Н.Д. 

Виховання культури 

сприйняття, розуміння, 

аналізу інформації. 

Проект по 

формуванню 

особистості в умовах 

інформаційного 

суспільства 

 

40. 

Програма Intel 

«Шлях до успіху»  
(дирекція освітніх 

програм корпорації 

Intel) 

Тарасенко 

О.В., 

Ковальська 

О.В., 

Сівова 

Т.О., 

Богослав 

І.І. 

Формування навичок 

критичного мислення,  

комп‘ютерних  умінь, 

навичок проектування, 

співпраці 
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Виховна робота 
 

1. 

Акмеологічний 

підхід до навчання 

й виховання учнів. 

 

Суть: оволодіння 

та впровадження 

комплексного 

моніторингового 

дослідження та 

розвиток ступенів 

зрілості учнів, 

досягнення кожним 

учнем та вчителем 

найвищих освітніх 

рівнів, акмевершин 

розвитку. 

Автори: 
А.А.Деркач, 

Н.В.Кузьміна, 

В.Н.Максимова,  

В.Г.Зазикін,  

А.А.Бодальова 

Г № 5 

 переведення гімназії з 

режиму функціонування 

до  режиму розвитку – 

формування  акмеологічної 

школи; 

 

 формування 

комунікативних, 

креативних, самостійно 

приймаючих рішення, 

інтелектуально 

розвинених, 

конкурентоспроможних, 

спрямованих на успіх 

випускників; 

 

 розвиток всіх ключових 

компетенцій особистості; 

 

 концепція саморозвитку та 

самовиховання 

особистості. 

1.Створити   макети 

науково-

методичних  

журналів  

«Акмеологічні 

інноваційні освітні 

технології  

навчання» та 

«Акмеологічний 

підхід до виховання 

адаптованої 

розвиненої 

особистості»  до  

друку  у фахових 

журналах 

2. Матвієнко В.Г. 

Технологія 

підготовки 

школярів середньої 

ланки до свідомого 

вибору профілю 

навчання. Ж. 

«Основа», 

«Економіка в 

школах України», 

Харків, №2 2009 

3. Беляєва О.І. 

Стаття «Моніторинг 

науково-

методичного 

комплексу» у збірці 

педагогічних  

працівників та  

менеджерів освітніх 

закладів «Теорія і 

практика організації 

педагогічного 

процесу на основі 

моніторингових 

досліджень» 

Мелітополь, 2009 
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2. 

Допрофільна 

підготовка 

 

(за О.В.Лернер) 

колектив 

ЗОШ № 11 

 підготовка учнів до 

усвідомленого вибору 

профілю подальшого 

навчання; 

 організація 

знайомства учнів зі світом 

професій; 

       організація проби 

вибору профілю через 

факультативи та спецкурси 

за вибором. 

Титаренко О.І., 

Стояновська К.О. 

Методичні 

рекомендації 

«Психологічний 

супровід 

профільного 

навчання».-

Мелітополь:Вид-во 

«Мелітополь», 

2011р.-163с. 

 

 

3. 

Технологія 

створення 

ситуації успіху 

 

Суть: Розвиток 

позитивних якостей 

праці учня. 

 

Автор: Бєлкін А. 

 

ЗОШ № 4 

 створення ситуацій успіху 

для розвитку особистості 

дитини, дати можливість 

кожному вихованцю відчути 

радість досягнення успіху, 

усвідомлення своїх 

здібностей, віри у власні 

сили; 

 формування бази класних 

годин за програмою «Школа 

життєвого успіху» 

 

--- 

ЗОШ №8, 

Головіна 

С.В., 

вчитель 

укр. мови 

та літ-ри, 

кл.керівник 

10 кл; 

Решетнико

ва А.В., 

вчитель 

зарубіжної 

літератури, 

кл. 

керівник 9-

Б класу 

 

 

 

 перетворення 

особистості; 

  духовне 

вдосконалення 

внутрішнього світу дитини; 

  вироблення стійкості 

у боротьбі з труднощами; 

  розвиток мислення, 

творчих здібностей, 

активності в шкільному 

житті. 

Решетникова А.В. 

Урок з розвитку 

мовлення з 

використанням 

мультимедійного 

комплексу в 7 класі 

«Ми — 

детективи»//Зарубіж

на література в 

школі.-2007.-№19 

(67) 

4. Здоров’язберігаючі ЗОШ №1 Зниження захворювань зору,  
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технології 

 

Суть: технологія 

спрямована на 

профілактику 

захворювань зору 

та опорно-рухового 

апарату. 

Автор: 

В.П.Базарний 

 

Класні 

керівники 

сколіозу, плоскостопості 

5. 
«Школа 

самовиховання» 
ЗОШ № 4 

 формування системної 

теоретичної бази для 

свідомого керування учнями 

своїм розвитком; 

 формування навички 

створення та підтримання 

позитивного образу «Я»; 

 ознайомлення з 

практичними прийомами та 

методами власного 

духовного й фізичного 

зростання та вдосконалення; 

 розвиток рефлексивних 

умінь і навичок з метою 

коригування власної 

діяльності. 

 

 

Навчально-

тематичний план 

виховних годин за 

програмою «Школа 

самовиховання»// 
http://melznz4.ucoz.ru 
 

Презентація 

"Школи 

самовиховання" 

ЗОШ №4// 
http://melznz4.ucoz.ru 

6. 

Проектна 

технологія у 

виховній роботі 
(С.Т. Шацький) 

ЗОШ № 4 

Крилова 

Ольга 

Іванівна, 

учитель 

обслугову

ючих видів 

праці 

вищої 

категорії, 

«учитель-

методист», 

класний 

керівник 8 

А класу 

 розвиток творчих і 

комунікативних здібностей 

учнів, їхнього самостійного 

і критичного мислення, 

культури полеміки, вміння 

аргументовано доводити 

власну думку; 

 вироблення вміння 

застосовувати здобуті 

знання, навички у 

практичному житті; 

 розвиток ініціативи учнів; 

 уміння зважувати всі 

обставини, враховуючи 

труднощі; 

 наполегливість у 

Творчій проект 

«Діти рівні у своїх 

правах» // 
http://melznz4.ucoz.ru 

http://melznz4.ucoz.ru/
http://melznz4.ucoz.ru/
http://melznz4.ucoz.ru/
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досягненні мети; 

 розширення сфери 

інтересів, обріїв пізнання 

світу й спілкування. 

ЗОШ №6 

ШМО 

класних 

керівників 

1-4 кл. 

5-8 кл., 

окремі 

вчителі 

 активізація 

пізнавальної діяльності 

школярів у позакласній та 

позашкільній роботі; 

 формування 

інтегрованих знань щодо 

здорового способу життя, 

збереження життя і здоров’я 

(проект); 

 соціально-педагогічна 

підтримка сімей, які 

потребують особливої 

педагогічної уваги (проект); 

 соціально-

психологічний супровід 

дітей з вадами здоров’я; 

 впровадження моделі 

інклюзивної освіти. 

 

 

ЗОШ №17 

Противень 

О.М. 

Баринова 

І.В. 

Куц І.Г. 

Ревякіна 

І.В. 

  розвиток колективізму; 

самореалізація учнів; 

  розвиток пізнавальних 

інтересів; 

  становлення учнівського 

колективу. 

ж. «Початкове 

навчання»         № 

19-21, 2008р. 

№ 36, 2009р. 

7. Ігрова технологія 

ЗОШ № 6 

Динамічна 

група 

класних 

керівників, 

вчителі 

початкової 

школи, 

класні 

керівники 

5-11 кл. 

 творча діяльність 

педагогів-практиків; 

 результативність 

участі старшокласників у 

конкурсах, інтелектуальних 

іграх, спортивних іграх та 

змаганнях; 

 модернізація виховної 

роботи, її удосконалення на 

інноваційній основі. 
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8. 

Технологія 

життєтворчого 

супроводу 

розвитку 

життєстійкості 

та 

життєдіяльності 

учнів. 

Суть: створення  

концепції 

виховання учнів 

шляхом їх 

включення в 

різноманітну 

творчу діяльність. 

І.Г.Єрмаков,  

вчитель гімназії 

№6 міста 

Запоріжжя 

Г №5 

Кафедра 

класних 

керівників 

  створення системи 

життєтворчості від учителя 

– акмелога до учня 

акмеологічної школи; 

 розвиток творчого 

потенціалу окремої 

особистості та класного 

колективу взагалі; 

 створення та апробація 

моделі творчого 

гімназиста, який 

розвивається у 3-х 

напрямках: інтелект, 

духовність, здоров’я; 

 виховання конкурентно-

спроможного майбутнього 

громадянина держави. 

Саєнко Л.М. , 

Сейкора Т.С. 

Збірник виховних 

заходів  учасників 

міського конкурсу 

на кращий 

авторський 

виховний захід 

серед класних 

керівників 5-6 

класів, 2011 

Саєнко Л.М. 

Щоденник класного 

керівника, 2009 

 

9. 

Гуманно-

особистісна 

технологія 

Ш.А.Амонашвілі 

 

Суть технології: 
гуманістичний 

підхід, допомога в 

особистісному 

зростанні, 

підготовка до 

життя 

ЗОШ №17 

Сахно С.М. 

Шостак 

Н.А. 

Мальцева 

Н.В. 

Створення позитивного 

мікроклімату у класі; 

активізація громадської 

позиції учня. 

 

Г №19 

Педагогічн

ий 

колектив 

гімназії 

ІІ-ІІІ ст. 

Перехід учня на більш 

високу ступінь активності і 

самостійності в рішенні 

поставлених задач. 
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10. 

Технологія 

колективних 

творчих справ 

(КТС) 

Суть: розвиток 

 особистості через 

колективну творчу 

діяльність 

І.П.Іванов,  

Л.І.Новікова,  

Санкт-

Петербургський 

педуніверситет 

 

Г №5 

Класні 

колективи 

 комплексне вирішення 

завдань розумового, 

ідейно-політичного,  

морального, трудового,  

естетичного,  фізичного 

виховання школярів через 

колективні творчі справи;   

 

 виховання гармонійно 

розвиненої особистості. 

 

1. Саєнко Л.М. 

Інформаційний 

довідник класного 

керівника 5-11 

класів, 2011 

2. Матвієнко В.Г. 

«Як провести турнір 

гравців з 

економіки», Ж. 

«Основа», 

«Економіка в 

школах України», 

№8 2009 

ЗОШ №17 

Гончарова 

І.А. 

Розвиток колективізму, 

демократичних основ життя, 

ініціативності. 

 

Педагоги 

ЗОШ № 20 

Діти та дорослі в спільній 

діяльності піклуються про 

розвиток школи, 

навколишнього середовища 

та самих себе. 

Виступи на ШМО, 

педагогічних радах 

за даною темою. 
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СШ №25 

Класні 

керівники 

2-11 класів 

Забезпечення соціального 

замовлення на людину 

нового демократичного 

суспільства, якій 

притаманна активна життєва 

позиція. 

Створення схеми 

колективних 

творчих справ за 

напрямками 

виховання (етапи, 

зміст). 

11. 

Технології 

розвитку 

критичного 

мислення 

ЗОШ № 6 

Творча 

група 

класних 

керівників, 

вчителі 1-4 

кл., класні 

керівники 

9-11-х кл, 

окремі 

вчителі 

 

 активізація діяльності 

учнів, їх мислення, прояву 

талантів та обдарувань; 

 зацікавленість та само 

направленість вихованців 

на дослідницьку,  проектну 

роботу. 

 

 

12. 

ІКТ 

Електронний 

комп’ютерний 

моніторинг 

 

ЗОШ № 6 

ШМО 

класних 

керівників 

 модернізація виховної 

роботи, її удосконалення 

на основі комп’ютерних 

технологій; 

 об’єктивне оцінювання 

результатів позаурочної 

діяльності учнів, що 

спирається на вікові 

норми, діагностичні дані; 

 профілактика 

правопорушень шкідливих 

звичок, бродяжництва 

(комп’ютерні ігри, 

створення програм, 

мультимедійні презентації, 

участь у конкурсах з ІКТ). 
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13. 

Розвиток 

творчості учнів 
(за 

В.Ф.Калошиним, 

Д.В.Гоменюком) 

ЗОШ №11 

Педагог-

організатор 

Боднар О.І. 

та класні 

керівники 

закладу 

 впровадження у 

роботу інноваційних форм 

роботи; 

 розвиток мотивації 

учнів до позаурочної 

діяльності. 

Методичні 

рекомендації, 

схеми, таблиці 

«Розвиток творчих 

здібностей учнів» 

14. 

 

Соціальне 

виховання 

 

І.Єрмаков 

О.Пометун, 

І.Сущенко 

Педколектив 

НВК№ 16 

(Тиждень 

проектів) 

Соціалізація особистості 

Павленко І.Ю.: 

«Це моє життя, або 

азбука права:  

соціальний проект», 

журнал  «Завуч», № 

34, 2007р.; 

Ільєнко Т.В.: 

«Гендерна 

правосвідомість:  ми 

вибираємо гендерну  

рівність» – проект, 

журнал «Завуч», № 34, 

2007р.; 

Практико 

зорієнтований 

збірник: з досвіду 

роботи 

педколективу 

«Проектні 

технології в 

контексті 

життєтворчості», 

Мелітополь, 2006р., 

2010р.; 

Ковпак С.В.: 

«Управлінське 

забезпечення 

формування 

толерантної 

свідомості 

особистості в 

умовах сучасного 

навчального закладу 

(матеріали 

Міжнародної наук.-

практ. конференції, 

Мелітополь, 2008р.) 

15. 
Технологія порт 

фоліо 

НВК № 16 

Вчителі 

Перенесення педагогічного 

наголосу з оцінки педагога 

Матеріали 

міського семінару 
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 В.К. Загвоздкін, 

Т.Г. Новикова 

початкових 

класів, 

класні 

керівники 

на самооцінку школяра. заступників 

директорів з НМР 

«Технологія 

портфоліо – 

запорука успіху» 

16. 

Тренінгові 

технології 

 

НВК № 16 

Соціальний 

педагог, 

психолог 

 Всеукраїнський 

проект  «Сімейна розмова»; 

 підвищення  

обізнаності батьків з 

проблеми виховання 

підлітків в галузі здорового 

способу життя, залучення  

їх  до  співпраці. 

 

ЗОШ №13 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

 формування здорового 

способу життя учнів; 

 залучення батьківської 

громади до співпраці з 

питань формування 

здорового способу життя. 

 

17. 

Програма 

«Чотирьох азбук» 
(Демченко Е.М.) 

ЗОШ №17 

Корж О.О. 

Даниленко 

О.І. 

 розвиток життєвої 

компетентності; 

  ефективна 

соціалізація дитини. 

 

18. 

Технологія 

інтеркультурного 

виховання 

ЗОШ №22 

ШМО  

класних 

керівників, 

педагог-

організатор 

Налагодження зв’язків з 

національними 

товариствами міста. 

 

19. 

Система 

виховання 

демократичного 

громадянства та 

освіти у сфері прав 

людини 

СШ №23 

Творчий 

колектив 

класних 

керівників 

школи 

 організація 

просвітницької діяльності 

для учнів, батьків та 

шкільної спільноти з теми; 

 створення творчої 

групи класних керівників 

щодо розробки основних 

стратегій програми; 

 надання методичних 

рекомендацій; 

 початковий 

моніторинг впровадження 

базових питань програми. 
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20. 

Технологія 

психолого-

педагогічного 

проектування 

соціального 

розвитку 

особистості учнів 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

(Киричук В. 0.) 

МВЗШ №1 

 стійке зростання 

показників соціальної 

активності учнів у різних 

видах діяльності; 

 зменшення кількості 

соціально дезадаптованих 

учнів, – що знаходяться у 

«групі ризику»; 

 позитивні зміни в 

динаміці розвитку в учнів 

ціннісних орієнтацій та 

духовних пріоритетів. 

- 

21. 

Технологія 

особистісно 

орієнтованого 

виховання 

(І.Бех.) 

МВЗШ №1 

  Розвиток суб'єктності 

школяра, процесів 

саморегулювання та 

самоуправління власною 

навчальною діяльністю 

- 

 

 

 

          
 

 

 

 


