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ПЕРЕДМОВА
Відповідно до статей Закону України " Про загальну середню освіту"
(ст.39,41,42.) одним із пріоритетних завдань науково-методичного
забезпечення системи загальної середньої освіти є висвітлення в засобах
масової інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду.
Процес розбудови та реформування сучасної української системи освіти
значною мірою залежить від педагога, його професійної компетентності,
володіння сучасними технологіями, досягненнями педагогічної науки та
передового педагогічного досвіду, творчого використання їх у практиці своєї
роботи.
Популяризація та впровадження кращих та ефективних зразків
педагогічного досвіду є одним із важливих засобів оновлення та вдосконалення
змісту освіти , підвищення якості і ефективності навчально-виховного
процесу. Соціологічне дослідження стану надання послуг по підвищенню
кваліфікації свідчать про те, що педагоги відчувають потребу в
систематичному ознайомленні їх з досягненнями педагогічної науки,
інноваційними технологіями, методикою застосування їх у практиці роботи.
Надбання передового педагогічного досвіду надають можливість творчо
працюючим педагогам не лише можливість використання, але і створення на
його основі свого власного досвіду, адаптованого до середовища в якому
відбувається навчально-виховний процес з максимальним досягненням
стабільного результату та якості освітніх послуг.
Мета анотованого каталогу полягає в тому, щоб поінформувати
педагогічну спільноту про кращі здобутки, надбання педагогів нашої
області. В ньому вказується тема , адреса та короткий зміст вивченого
досвіду. Матеріали знаходяться у відповідних кабінетах ХОІППО,
районних(міських) методичних кабінетах, науково-методичних центрах, та
навчальних закладах. Матеріали досвіду систематизовано за роком вивчення
та напрямками навчальних дисциплін.
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2004
ЕКОНОМІКА
Тема досвіду: "Організація проблемно-діяльнісного навчання шляхом
використання інтерактивних методів навчально- пізнавальної
діяльності"
Автор досвіду: Горленко Ганна Олексіївна
Адреса досвіду: м. Хмельницький, Гімназія №1
Суть і зміст досвіду полягає в розвитку здібностей і природних обдарувань
дітей, формування навчальних вмінь та навичок, самостійності в навчанні,
вибору цілей і планування реалізації власних ідей. Вчитель використовує
інтерактивні методи навчальної діяльності, застосовує групові форми
практичних робіт, ділових ігор, проектів, дискусій, диспутів. Сприяє
формуванню стійких навичок економічної та правової культури, економічного
мислення, розвитку пізнавальних здібностей. Велику увагу приділяє роботі з
обдарованими дітьми. Виховала плеяду переможців олімпіад ІІІ та ІVетапу,
розробила багато навчальних посібників з економіки.
Результативність: Високий рівень навченості учнів, щорічні переможці
олімпіад всіх рівнів, економічних турнірів.
Форми поширення: Публікації у республіканських педагогічних виданнях,
фахових журналах, виступи на семінарах міського та обласного рівнів
Форми узагальнення: Пака узагальненого досвіду. Друковані праці:
практикум з курсу «Економіка 10-11 клас», «Збірник задач з економіки» (для
учня), «Методика рішення задач з економіки» ( для вчителя). Посібник
«Власна справа» ч. І, ч. ІІ (автор програми).
Вивчав досвід: Гільберг Т.Г.

ГЕОГРАФІЯ
Тема досвіду: «Активізація пізнавальної діяльності на уроках географії »
Автор досвіду: Думанська Галина Володимирівна
8

Адреса досвіду: м. Хмельницький, ЗОШ І-ІІІ ст., № 18
Суть і зміст досвіду: Уроки вчителя проходять на високому методичному
рівні у відповідності до вимог. Використовуючи сучасні методичні прийоми,
вчитель виховує самостійність, забезпечує виконання всіх практичних робіт і
високий рівень якості знань. Створила багату методичну базу курсу географії.
Використовує ефективні інноваційні технології в навчальній діяльності,
інтерактивні методи, наочні посібники, технічні засоби навчання. Основною
складовою успішного застосування досвіду є неформальне спілкування з
учнями. Створення позитивного емоційного настрою через організацію
пізнавальних екскурсій, відвідування фільмів, обговорення матеріалів преси,
художньої літератури тощо. Всі ці форми роботи сприяють високому рівню
засвоєння знань, формуванню інтересу до предмету, вихованню інтересу і
шанобливого ставлення до навколишнього світу.
Результативність: Учні неодноразово займали призові місця на міських,
обласних, республіканських олімпіадах, при підсумкових зрізах високий
показник якості навченості.
Форми поширення: Обласні семінари, республіканський семінар, курси
підвищення кваліфікації при ОІППО. Видано посібники, відеофільм.
Форми узагальнення: Пака узагальненого досвіду
Вивчав досвід: Гільберг Т.Г.

ВИХОВНА РОБОТА
Тема досвіду: « Особистісно орієнтований підхід до управління виховним
процесом щодо формування громадянськості»
Автор досвіду: Орловська Надія Михайлівна, директор
Адреса досвіду: м. Хмельницький, гімназія № 2
Суть і зміст досвіду: Оптимальне використання особистісного-орієнтованих
технологій в процесі формування громадянської культури гімназистів.
Новизна досвіду полягає у творчій реалізації концепції громадянського
виховання, інтеграція в навчально виховний процес навчального закладу.
Значимість досвіду управлінської діяльності структурно-функціональної
системи моделі громадянського виховання учнів, критеріїв, показників рівнів
сформованості громадянськості у вихованців, Їх національної свідомості,
патріотизму правосвідомості, міжетнічних стосунків відповідальності,
толерантності тощо.
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В гімназії створені і творчо працюють зразковий музей – театр звичаїв та
традицій Подільського краю, музей історії школи, зал ЮНЕСКО,
запроваджено курс громадянознавства, програма якого передбачає
формування громадянської позиції гімназиста на основі модульного підходу
до засвоєння теоретичних знань, вироблення умінь і навичок
Діяльність педагогічного колективу гімназії щодо виконання Програми
науково-дослідної та експериментальної роботи за темою "Особистісно
зорієнтована система виховання гімназистів у 2003 році схвалена
Міністерством освіти і науки України.
Результативність: Становлення активної громадянської позиції гімназистів,
участь у Всеукраїнських проектах, конкурсах заходах, узагальнення та
популяризація результатів участі.
Форми поширення: внесено до Всеукраїнської картотеки передового
педагогічного досвіду, публікації у педагогічних виданнях, виступи на
районних, міських, обласних, Всеукраїнських семінарах, конференціях.
Форми узагальнення: Опис досвіду. Науково-методичний посібник «Від
громадянина України – до громадянина планети», науково-методичний
посібник « Формування громадянської культури»
Вивчав досвід: Іова В.Ю.

ВИХОВНА РОБОТА
Тема досвіду: « Інноваційні технології формування здорового способу
життя»
Автор досвіду: Шампаніна Поліна Сергіївна, директор
Адреса досвіду: Шепетівський район, Грицівський будинок школяра, Школа
сприяння здоров’ю
Суть і зміст досвіду: Провідною ідеєю досвіду є створення умов для
формування навичок здорового способу життя. Реалізується за допомогою
клубних форм, інтерактивних тренінгів та інших сучасних методів виховної
роботи у позашкільному закладі.
У школі створені умови для формування у вихованців навичок здорового
способу життя. Розвитку їх здібностей і обдарувань.
Розроблено Концепцію закладу культури здоров'я, організовано роботу
творчої групи "За здоровий спосіб життя", до складу якої ввійшли досвідчені
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керівники гуртків, члени учнівського самоврядування, батьки. З їх участю
напрацьовано пакет матеріалів з проблеми " Особистість і здоров'я" та
субпрограми " Особистість", "Розвиток здорового способу життя". Відповідно
до цих документів основним завданням закладу є:
- Надання вихованцям інформації про цінність систематичного зміцнення
здоров'я.
- Закладення основ теоретичних знань з питань культури збереження
здоров'я.
- Формування розуміння практичних дій психологічної та фізіологічної
саморегуляції здоров'я.
- Забезпечення переходу від адатативного до перетворювального типу
зорової життєдіяльності.
Шампаніна П.С. є регіональним тренером Програми МОН України /ПРООН /
ЮНЕЙДС "Сприяння просвітницькій роботі "рівний рівному" серед молоді
України щодо здорового способу життя.
Позашкільний заклад брав участь у реалізації міжнародного проекту
Європейська мережа шкіл сприяння доров'ю.
Форми поширення: Входить до Всеукраїнської мережі «Шкіл сприяння
здоров’ю» , виступи на районних, міських, обласних, Всеукраїнських
семінарах, конференціях. Публікації в газеті «Майбуття»,
Форми узагальнення: внесено до Всеукраїнської картотеки передового
педагогічного досвіду, створено відеофільм, буклет.
Вивчав досвід: Красномовець Л.В.

ПРАВОЗНАВСТВО
Тема досвіду: « Інтерактивне навчання – засіб активізації пізнавальної
діяльності учнів»
Автор досвіду: Труфанова Ольга Іванівна
Адреса досвіду: м. Славута ЗОШ І-ІІІ ст. № 5
Суть і зміст досвіду: Досвід – раціоналізаторський. Оснований на
досягненнях сучасної педагогічної науки, досвідові колег області і України.
Ольга Іванівна створила систему формування творчої особистості.
Педагогічне кредо: від пізнання -до творчої активності. Основну мету своєї
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педагогічної діяльності, співпраці з учнями вбачає в озброєнні вихованців
міцною базою знань у галузі правознавства, розвивати критичне мислення і
вміння спілкуватись, застосовуючи набуті знання у життєвих ситуаціях,
виховувати позитивне ставлення до громадських дій, розвивати бажання і
здатність брати участь у суспільному житті. Провідна педагогічна ідея досвіду
– створення умов для формування творчої, самостійної ,адаптованої до життя
особистості. Свою педагогічну діяльність здійснює на дослідницькій основі.
Постійно аналізує і дає самооцінку своїй роботі, систематично вносить
корективи, які сприяють вдосконаленню навчально-виховного процесу.
Передбачає вплив обраного змісту на навчальну діяльність учнів, прогнозує
можливий рівень їх теоретичної та практичної підготовки, обґрунтовано
планує темп і ритм навчальної роботи
Результативність: Учні неодноразово займали призові місця на міських,
обласних, республіканських олімпіадах
Форми поширення: Пака узагальненого досвіду
Форми узагальнення: Пака узагальненого досвіду, публікації в журналі
«Історія в школах України», науково-методичному журналі «Історія та
правознавство» , обласній педагогічній виставці
Вивчав досвід: Середа Я.В.

ІНОЗЕМНА МОВА(німецька)
Тема досвіду: « Методика викладання другої іноземної мови»
Автор досвіду: Левадний Петро Петрович
Адреса досвіду: м. Хмельницький, гімназія №1
Суть і зміст досвіду: Вчитель створює на уроці особистісно орієнтовані
ситуації, участь у яких задовольняє потреби учня в самовизначенні,
самоутвердженні. Застосовуються сучасні ефективні методи і форми навчання
іноземній мові такі як проблемно-пошукові, комунікативні, діалогічні,
полілогічні, імітаційно-ігрові. Формування мотивації учнів для вивчення
другої іноземної мови.
Форми поширення: популяризація на засіданнях методичних об’єднань
вчителів іноземної мови, публікації в газеті «Майбуття»
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Форми узагальнення: Папка з методичними матеріалами
Вивчав досвід :Луценко Л.П.

2005
ІНОЗЕМНА МОВА(англійська)
Тема досвіду: « Запровадження елементів інноваційних технологій –
важлива складова успішного навчання іноземній мові»
Автор досвіду: Шпакова Галина Іванівна
Адреса досвіду: м. Хмельницький, НВК №6
Суть і зміст досвіду: Запровадження інноваційних технологій навчання:
- робота в групах співробітництва;
- проектна робота;
- інтерактивні методи, нестандартні уроки ( урок-конкурс, урокінсценізація);
Сприяння розвитку мовної, мовленнєвої, соціокультурної,
соціолінгвістичної стратегічної компетентності учнів.
Форми поширення: Публікації у педагогічних виданнях, участь у роботі
міських, обласних семінарів, виступи перед слухачами курсів, відкриті уроки
для вчителів міста та області.
Форми узагальнення: Інформаційний лист про досвід роботи, папка з
матеріалами досвіду.
Вивчав досвід: Мороз Т.В.
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА
Тема досвіду: « Збагачення учнів соціокультурним досвідом людства»
Автор досвіду: Первак Олександр Петрович
Адреса досвіду: Старокостянтинівський район, Бутовецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Суть і зміст досвіду: Систематизація та підбір навчального матеріалу для
збагачення духовного світу учнів соціокультурним досвідом людства.
Формування учнівського сприйняття літературної творчості, як мистецького
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явища, його художньої своєрідності. Використання при проведенні уроку
сучасних форм і методів педагогічної діяльності.
Форми поширення: Публікації періодичній педагогічній пресі, участь в
конференціях , районних, обласних, Всеукраїнських семінарах, засіданнях
методичних об’єднань, виступи на курсах підвищення кваліфікації при
ХОІППО , відкриті уроки, обласна педагогічна виставка.
Форми узагальнення: Папка з матеріалами досвіду, методичні посібники,
відеофільм.
Вивчав досвід: Базилевич М.Л.
ХІМІЯ
Тема досвіду: « Ейдетика на уроках хімії »
Автор досвіду: Бабак Лідія Дмитрівна
Адреса досвіду: м. Полонне, ЗОШ І-ІІІ ст., № 2
Суть і зміст досвіду: Інтерактивні технології кооперативного та колективногрупового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних
питань. Широке використання елементів ейдетики та комп’ютерної техніки.
Розвиток в учнів критичного та креативного мислення, діалогічного мовлення,
уміння доводити та знаходити розв’язок задач різних типів
Форми поширення: Виступи та районних та обласних семінарах, курсах
ХОІППО, майстер-клас для вчителів що працюють з комп’ютером, Видано
посібник.
Форми узагальнення: Папка з матеріалами досвіду та додатками, посібник
«Розв’язування задач новий кшталт»
Вивчав досвід: Дубковецька Г.М.

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Тема досвіду: « Підвищення мовної компетенції старшокласника »
Автор досвіду: Лавріна Ольга Сергіївна
Адреса досвіду: Старокостянтинівський район, Остропільський НВО
Суть і зміст досвіду: Підвищення мовної компетенції старшокласника,
Головна мета застосування досвіду полягає у сприянні мовленнєвому розвитку
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школярів, які б уміли змістовно, зв’язно і стилістично грамотно висловлювати
свої думки. Це реалізується у процесі формування особистості, яка володіє
вміннями і навичками вільно, комунікативно вправно користуватися мовними
засобами в різних формах, сферах і напрямах мовлення, тобто в забезпеченні
належного рівня мовленнєвої компетенції учнів , що є однією з
найважливіших умов їхньої соціалізації
Форми поширення: Проведено районний семінар, організовано роботу
творчої групи з даного питання. Відкриті уроки.
Форми узагальнення: Папка з матеріалами, буклет.
Вивчав досвід: Кушнір В.А.

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Тема досвіду: «Технологія викладання української літератури укрупненими
дидактичними одиницями»
Автор досвіду: Колендзян Ольга Степанівна
Адреса досвіду: Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військовофізичною підготовкою
Суть і зміст досвіду: Викладання української літератури за технологією
укрупнених дидактичних одиниць на основі лекційно-практичної системи
сприяє розв’язанню таких завдань:
- оптимізація навчального процесу і створення такої системи навчання,
яка б забезпечувала освітні потреби кожного учня відповідно до його
нахилів, інтересів, бажань та можливостей;
- створення сприятливого нормативно-організаційно-ресурсного
середовища певного виду навчальної діяльності;
- надання учням рівного доступу до якісної освіти;
- організація навчання, за якої учень сам оперує навчальним змістом,
засвоює навчальний матеріал усвідомлено й міцно;
- здійснення учителем мотиваційного керівництва; учитель у ході
роботи над вивченням програмного матеріалу мотивує, організовує,
координує, консультує, контролює, що сприяє отриманню знань понад
державний мінімум;
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- забезпечення учневі розвитку його мотиваційної сфери, інтелекту,
саморегуляції в процесі навчання, колективізму, схильностей, уміння
здійснювати самостійне управління навчально-пізнавальною
діяльністю.
Ідея досвіду: гарантування кожному учневі знання української мови та
літератури відповідно до Державного стандарту завдяки створенню
ефективної моделі навчання на основі поєднання принципу
сконцентрованості відбору навчального матеріалу з вивченням його
укрупненими одиницями Стратегія такого навчання – розвиток особистісного
потенціалу учня, його самоактуалізація.
Модель дозволяє уникнути протиріччя між необхідністю постійно
збільшувати обсяг освітньої інформації й навчальними можливостями учнів;
роздрібнення навчального матеріалу; з’єднанні елементів навчання в одне,
забезпеченні глибокого й міцного засвоєння знань учнями, поєднанні
навчання й виховання. Застосовані форми й прийоми вивчення матеріалу
значно вивільняють час для формування мовленнєвих умінь учнів і
впровадженню комунікативно-діяльнісного підходу до навчання.
Форми поширення: Виступи на обласних республіканських семінарах,
курсах при ХОІППО, обласна педагогічна виставка, досвід внесено ДО
Всеукраїнського Банку передового педагогічного досвіду.
Форми узагальнення: Папка з матеріалами ,електронні посібники
«Технологія викладання української літератури укрупненими дидактичними
одиницями». Портфоліо, презентація.
Вивчав досвід: Мельнікова С.І.

2006
МАТЕМАТИКА
Тема досвіду: «Створення умов для творчого розвитку дітей

сільської школи.»
Автор досвіду: Михайловська Людмила Михайлівна.
Адреса досвіду: Чемеровецький район, Івахновецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Характер досвіду: зразковий (репродуктивний).
Суть і зміст досвіду: Використання проблемного методу навчання через зміст
задач:
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- підвести учнів до протиріч з пропозицією самостійно знайти
спосіб його вирішення ;
- встановлювати протиріччя між змістом задач і їх практичним
значенням;
- різні методи розв’язування, способи доведення однієї задачі;
- формулювання проблемних задач;
- практичне значення навчального матеріалу;
- використання сучасних технологій навчання.
Результативність: глибоке знання учнями навчального матеріалу
Форми поширення: районні семінари, засідання методичних об’єднань,
відкриті уроки.
Форми узагальнення: папка, відеопродукція, методичний посібник.
Досвід схвалено методичною колегією рай методкабінету(протокол №3
12.10.2006), експертною радою сектору математики ОІППО(протокол №4
13.12.2006).
Вивчав досвід: Непочатова Т.С.

ХІМІЯ
Тема досвіду: «Концентроване навчання хімії за альтернативним

посібником Попеля П.П.»
Автор досвіду: Свентозельська Тетяна Петрівна.
Адреса досвіду: м. Шепетівка НВК №1.
Характер досвіду: інноваційно-репродуктивний.
Суть і зміст досвіду: Створення емоційно-комфортних умов для учнів,
забезпечення розвитку учня у природному для нього темпі, зняття
перевантаження шляхом застосування системи концентрованого навчання,
практичне спрямування, високий якісний показник навчання.
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Об’єднання теоретичного матеріалу в логічно-завершені блоки за
альтернативним посібником Попеля П.П. дає можливість забезпечити на
уроках-лекціях засвоєння учнями опорних знань і умінь, передбачених
програмою, які потім закріплюються і поглиблюються під час само занурення і
на практичних заняттях школярів. На таких заняттях учні оволодівають
умінням самостійної праці, роботи з додатковою літературою
Форми поширення: Виступи на обласних, районних семінарах, курсах
підвищення кваліфікації вчителів хімії, представлення на обласній педагогічній
виставці, статті у періодичній педагогічній пресі.
Форми узагальнення: Презентація «портфоліо» з відеоінформацією,
методичний посібник.
Вивчав досвід: Дубковецька Г.М.

2007
БІОЛОГІЯ
Тема досвіду: «Використання мультимедійних технологій на уроках
біології»
Автор досвіду: Ребрина Лілія Василівна
Адреса досвіду: ЗОШ І-ІІІст.№18 м. Хмельницького
Характер досвіду: Зразковий
Суть і зміст досвіду: Провідна ідея досвіду – це організація особистісноорієнтованого навчання біології в діалогічній єдності : особистість учня –
особистість педагога. Завдання вчителя спостереження за динамікою розвитку
учня, пізнати учня як особистість, розкрити і розвинути його індивідуальні
здібності. Якнайкраще сприяє цьому створення оптимальних умов для
формування основних компетентностей. Це використання сучасних
інформаційно-комунікативних технологій навчання, складовою яких є
мультимедійні технології. Використання мультимедійних технологій активізує
навчальний процес, навчально-пізнавальну діяльність учнів.
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Форми поширення: Обговорення матеріалів досвіду на засіданнях
методоб’єднань вчителів міста, презентація досвіду на курсах підвищення
кваліфікації вчителів, представлення на обласній педагогічній виставці, стаття у
журналі «Педагогічний вісник».
Форми узагальнення: Оформлення матеріалів досвіду, створення «портфоліо»
вчителя.
Вивчав досвід: Мирна Л.А.

ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Тема досвіду: " Вивчення програмового матеріалу за технологією
концентрованого навчання"
Автор досвіду: Слободян Людмила Терентіївна.
Адреса досвіду: м. Хмельницький, НВО №10
Характер досвіду: інноваційно-раціоналізаторський
Суть і зміст досвіду: Створення такої системи організації навчання, яка б
максимально наблизила навчальний процес до людського сприйняття, при
якому увага педагога і учнів концентрується на більш глибокому вивченні
кожного предмета за рахунок об'єднання уроків в блоки, скорочення кількості
предметів, які вивчаються протягом дня.
Результативність: створені комфортні умови навчання , за яких кожен учень є
успішним, інтелктуально-спроможним. Підвищення якості викладання, якості
навчання, демократизації стосунків учасників навчально-виховного процесу
Форми поширення: Педагогічні читання круглі столи, відкриті уроки, обласна
конференція, наочні посібники, дидактичний матеріал
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами.
Вивчав досвід: Фінько Г.М.

ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Тема досвіду: "Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів"
19

Автор: Рафалюк Надія Олександрівна
Адреса досвіду: Білогірський район , Ямпільська ЗОШ І-ІІІ ст.
Характер досвіду: Відтворювальний
Суть і зміст досвіду: Вчитель приділяє особливу увагу істотно оновленій,
комунікативній змістовній лінії програми, яка визначає зміст роботи над
формуванням в учнів умінь сприймати усне і писемне мовлення, відтворювати,
самостійно будувати усні і письмові висловлювання різних жанрів, необхідні
учням у період навчання, в процесі майбутньої діяльності і просто в життєвому
спілкуванні; розвитком мовлення, мислення пам'яті, збагаченням словникового
запасу учнів, формування моральних переконань української ментальності
Результативність: учні набули навичок самостійного мислення,
висловлювання своїх думок, робити висновки і узагальнення, також
вдосконалився розвиток писемного мовлення
Форми поширення: Статті в періодичній пресі , участь в обласній виставці,
посібник "Абетка " у віршованій формі, "Акровірші", відкриті уроки.
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами.
Вивчав досвід: Кулик О.О.
ІНОЗЕМНА МОВА(німецька)
Тема досвіду: « Інтенсифікація мовленнєво-мисленнєвої творчої діяльності
учнів при вивчені німецької мови»
Автор: Троцюк Марія Яківна
Адреса досвіду: Білогірський район, Юрковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів
Характер досвіду: зразковий
Суть і зміст досвіду: Основною метою навчання іноземної мови у
загальноосвітніх навчальних закладах є розвиток здібностей учнів
використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур. Вчитель
застосовує новітні цікаві форми і методи організації навчальної діяльності.
Використовуються інтерактивні методи роботи, які збільшують пізнавальну
активність та самостійність учнів, мотивують потребу самовдосконалення,
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дають можливість працювати в групах, мікрогрупах, та парах, здобувати
необхідну інформацію для підготовки різних творчих завдань, дебатів,
презентацій, проектів в процесі вивчення та повторення матеріалу уроку.
Марія Яківна постійно застосовує новизну елементів навчального процесу, яка
спрямована на інтенсифікацію мовленнєво-мисленнєвої творчої діяльності
учнів і досягається постійними змінами ситуацій, вправ, завдань.
Результативність: Високий рівень навченості учнів, готовність продовжувати
освіту у вищих навчальних закладах, успішна участь у шкільних та районних
олімпіадах.
Форми поширення: Виступи на курсах підвищення кваліфікації, про ХОІППО,
доповіді на семінарах, участь в обласній виставці «Освіта Хмельниччини на
шляхах реформування»
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами. Збірник
нестандартних уроків
Вивчав досвід: Луценко Л.П.
ІНОЗЕМНА МОВА(англійська)
Тема досвіду: «Розвиток творчих здібностей та самореалізації
особистості учнів при вивченні англійської мови»
Автор: Новачук-Кулинич Тетяна Сергіївна.
Адреса досвіду: Старокостянтинівський район, Староостропільський НВК
Характер досвіду: зразковий(відтворювальний)
Суть і зміст досвіду: Підведення особистості до розкриття природних
здібностей, розвиток інтелекту та формування духовності учня – головний
критерій досвіду роботи вчителя, вчитель створює для кожного учня
оптимальні умови навчання , ефективно використовуючи
- різні режими роботи(вчитель-клас, учень-клас, учень-учень, ланцюжок)Ж
- групову та парну роботу, яка допомагає реалізувати природне прагнення
до спілкування;
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- інтерактивні технології ( діалоги, дискусії, інтерв’ю) в яких відбувається
виявлення дитячого «я»;
- метод ведення портфоліо, який розвиває творчість учня, допомагає
оцінювати свої досягнення;
- ігрові форми роботи – пробуджують інтерес, бажання працювати,
посилюють комунікативність уроку;
- тестування - розвиває самоконтроль та самокорекцію, є економною
формою контролю.
Результативність: Високий рівень навченості учнів з чотирьох видів
мовленнєвої діяльності: аудіювання, усного мовлення, читання, письма.
Форми поширення: Публікації у педагогічних виданнях, участь у роботі
семінарів, відкриті уроки, презентація досвіду, виступи на районних метод
об’єднаннях.
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами. Опис досвіду
Вивчав досвід: Мороз Т.В.

БІОЛОГІЯ
Тема досвіду: « Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на
уроках біології»
Автор: Нагурна Юлія Миколаївна.
Адреса досвіду: м. Хмельницький, ЗОШ І-ІІІ ст. №29,вул Вокзальна 16
Характер досвіду: зразковий
Суть і зміст досвіду: На сучасному етапі розвитку освіти досить актуальною є
проблема розвитку пізнавальних інтересів учнів. Досвід показує, що
використання інформаційно-комп’ютерних технологій дозволяє вирішити дану
проблему Вчитель досконало володіє використання програмних засобів на
уроках біології. Навчально-демонстраційні програми використовуються як
наочно-демонстраційний матеріал, для моделювання біологічних явищ, та
процесів, проведення віртуальних лабораторних та практичних робіт,
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самоконтролю учнів. Вчитель приймає участь у апробації програмних засобів
навчання. На уроках прослідковується вдале поєднання комп’ютерних та
традиційних засобів і методів навчання. Значну увагу приділяє роботі з
обдарованими дітьми, учні працюють над створенням проектів, презентацій,
постійно користуються інтернет –ресурсами.
Результативність: Високий рівень навченості учнів: вміють самостійно
планувати, і раціонально будувати трудові операції, визначати цілі діяльності.
Форми поширення: Відкриті уроки для вчителів м. Хмельницького,
проведення педагогічної практики для слухачів курсів підвищення кваліфікації
при ХОІППО, участь у педагогічних виставках, робота в обласній творчій групі
вчителів біології
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами, опис досвіду,
«портфоліо»
Вивчав досвід: Мирна Л.А.

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
Тема досвіду: «Створення сприятливих умов для розвитку творчих
здібностей учнів на уроках трудового навчання»
Автор: Корицька Валентина Василівна
Адреса досвіду: м. Волочиськ ЗОШ І-ІІІ ст.№5
Характер досвіду: Зразковий (відтворювальний)
Суть і зміст досвіду: Вчитель при викладанні навчального матеріалу значну
увагу приділяє розвитку творчої активності учнів в проектно-технологічній
діяльності. Залучає учнів до технологічних видів робіт. Основною метою є
забезпечення свідомого і міцного оволодіння учнями системою знань, умінь та
навичок, необхідних у повсякденному житті майбутній трудовій діяльності.
Значну увагу Валентина Василівна приділяє створенню умов для професійного
самовизначення, створює на уроках атмосферу для творчості учнів
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Результативність: Висока якість засвоєння знань, умінь та навичок учнями,
має призерів районних та обласних олімпіад, вступ за фахом до ВНЗ.
Форми поширення: Проведено обласний семінар на базі школи ( березень
2007р.) виготовлено електронні посібники
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами. Опис досвіду,
портфоліо на електронному носії
Вивчав досвід: Павич Н.М.

2008
ОСНОВИ ЗДОРОВ’
Тема досвіду: "Школа здоров'я через освіту"
Автор: об'єкт НВК №7 « Школа сприяння здоров'ю»
Адреса досвіду: м. Хмельницький вул. Курчатова 4/3 НВК №7
Характер досвіду: Інноваційно раціоналізаторський
Суть і зміст досвіду: Домінантою в діяльності НВК №7 є розробка і
впровадження здоров'язберігаючої здоров'язміцнюючої здоров'яформуючої
технології навчання і виховання. Колектив працює за власною концепцією як
школа сприяння здоров'ю, структурно функціональною схемою діяльності та
комплексною програмою " Здоров'я через освіту" у всіх ланках школи, яка
впроваджується з поступовим ускладненням, поглибленням і повторенням у
2004 році увійшов у Всеукраїнську мережу шкіл сприяння здоров'ю. З метою
науково-методичного забезпечення реалізації програми " Здоров'я через
освіту". Створений банк інноваційних технологій з даного питання, система
роботи щодо розвитку в учнів позитивної мотивації за здоровий спосіб життя
Результативність: За результатами анонімного анкетування, соціометричних
досліджень зниження кількості школярів що вживали :алкоголь на 0.5%.
тютюн, на 1%, покращився стан здоров'я дітей педагогів
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Форми поширення: Публікації в освітянській пресі Проведення семінарів,
майстер –класів, на базі НВК №7, виступи на телебаченні на курсах підвищення
кваліфікації, при ХОІППО
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами.
Вивчав досвід: Поліщук Г..В.

2009
ПСИХОЛОГІЯ
Тема досвіду: «Соціально-психологічний моніторинг освітніх ситуацій у
навчальних закладах міста»
Автор досвіду: Доложевська Олена Юріївна
Адреса досвіду: м. Кам’янець-Подільський, НМЦ управління освіти і науки
Характер досвіду: інноваційно-раціоналізаторський
Суть і зміст досвіду: Розкрито завдання, об’єкти, кінцевий результат, метод
дослідження і технології соціально-психологічного моніторингу освітніх
ситуацій у шкільному житті, як система інформаційного супроводу навчальновиховного процесу з метою його оптимізації, Окреслено сутність
вчительського, батьківського, учнівського моніторингу та моніторингу
діяльності практичних психологів. Особлива увага приділяється розкриттю
соціально-психологічного моніторингу з питань:
- психологічної готовності 6-ти річок до навчання в школі;
- розумового розвитку учнів 4, 8, 9, 11 класів;
- обдарованості;
- важковиховуваності;
- «групи ризику» серед учнів 4-8 класів;
- адитивної поведінки учнів 9-11 кл4
результати моніторингу-методичні рекомендації та корекційно-розвивальна
допомога всім учасникам навчально-виховного процесу
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Результативність: підвищення ефективності надання психологічних і
соціальних послуг фахівцями психологічної служби
Форми поширення: виступи на семінарах, нарадах, засіданнях круглих столів
методистів-психологів РМК(ММК); публікації у фаховій періодиці
Форми узагальнення: творчий доробок, матеріали досвіду на електронних
носіях
Вивчав досвід: Пастух Л.В.

ІНФОРМАТИКА
Тема досвіду: «Використання інформаційно-комукаційних технологій
навчання як метод активізації пізнавальної діяльності учнів»
Автор досвіду: Пересунько Світлана Петрівна
Адреса досвіду: Волочиська ЗОШ І-ІІІ ст.,№5
Характер досвіду: раціоналізаторський
Суть і зміст досвіду: Інформаційні технології є невід’ємною частиною
сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та
суспільний розвиток людства. Доцільність та ефективність використання
інформаційної технології в навчальному процесі нерозривно пов’язані з
поняттям інформаційної культури. Найважливішим компонентом
інформаційної культури є формування вміння практичного використання
комп’ютера на уроках.
Робота присвячена розробці методичної системи, яка приводить до активізації
пізнавальної діяльності учнів на уроках математики із засвоєнням комп’ютера.
Розроблені методичні аспекти застосування програмно-методичного комплексу
навчального призначення «Математика 5-6 класи» для підготовки уроків, для
пояснення нового матеріалу, для формування та закріплення навичок
розв’язування вправ тощо, запропоновані методичні розробки стимулюють
підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики.
Встановлено та обґрунтовано зв’язок між застосуванням комп’ютера та
підвищенням рівнів пізнавальної діяльності учнів та їх навчальних досягнень.
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Результативність: Якість навчальних досягнень учнів з математики становить
69%,середній бал становить 7,7; призер районної олімпіади з математики –І
місце
Форми поширення: презентація досвіду на семінарах з питань апробації
електронних засобів навчального призначення
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами. Електронна
презентація
Вивчав досвід: Максименко В.А.

МАТЕМАТИКА
Тема досвіду: «Самореалізація особистості школяра при вивченні
математики»
Автор досвіду: Смішко Анна Станіславівна
Адреса досвіду: Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої
підготовки в галузі наук
Характер досвіду: раціоналізаторський
Суть і зміст досвіду: Підготовка дитини до навчання впродовж всього життя,
формування в учня навичок самостійно здобувати знання і визначають суть і
зміст досвіду. Використовуються проектні технології, де учні отримують
навики роботи з науковою літературою, шукаючи відповіді на проблемні
питання, готуються повідомлення, виступи реферати, використовується широке
коло ресурсів мережі Інтернет. Вивчаються індивідуальні особливості ліцеїстів,
Розвиває їх здібності та обдарування на основі природних задатків. На уроках
панує атмосфера пошуку та самореалізації особистості учня
Результативність: призери обласних олімпіад та конкурсів МАН, висока
якість навчальних досягнень учнів з математики
Форми поширення: Виступи на обл. семінарах, практичні заняття на курсах
вчителів математики, статті у фахових виданнях;
Форми узагальнення: Папка з матеріалами досвіду роботи, електронна
презентація, відеозаписи уроків, друковані посібники.
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Вивчав досвід: Непочатова Т.С.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Тема досвіду: «Розвиток фізичних якостей на уроках фізичної культури з
допомогою нестандартного обладнання»
Автор досвіду: Щербань Василь Спиридонович
Адреса досвіду: Пеньківська ЗОШ І-ІІІ ст., Старокостянтинівського району
Характер досвіду: раціоналізаторський
Суть і зміст досвіду: При всіх специфічності окремих розділів навчальної
програми «Фізична культура» в основі абсолютної більшості занять лежить
вивчення фізичних вправ з метою збагачення рухового досвіду учнів ,
необхідного для успішної життєдіяльності. При цьому кінцевою метою
навчання є використання засвоєних фізичних вправ у повсякденному житті для
безпосереднього використання у побуті і професійній діяльності.
Робота вчителя присвячена створенню нестандартного обладнання для більш
якісного розвитку фізичних якостей учнів. Розроблений комплекс фізичних
вправ з використанням відповідного нестандартного обладнання для розвитку
спритності, витривалості, сили. Гнучкості. Швидкості та швидкісно-силових
якостей.
Результативність: Якість навчальних досягнень учнів становить 75%, учні
постійно займають призові місця на обласних та районних змаганнях
Форми поширення: презентація досвіду на семінарах з питань розвитку
фізичних якостей учнів
Форми узагальнення: Папка з матеріалами досвіду роботи, відео та фото
монтаж уроків
.Вивчав досвід: Шнира О.О.

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
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Тема досвіду: «Формування гармонійного гуманістичного світогляду на
уроках зарубіжної літератури як основа для самоусвідомлення та
подальшої самореалізації особистості учня»
Автор досвіду: Лисак Людмила Феофанівна
Адреса досвіду: гімназія №1 м. Хмельницького
Характер досвіду: новаторсько-раціоналізаторський
Суть і зміст досвіду: На уроках зарубіжної літератури вчитель вирішує сучасні
проблеми освіти, беручи за основу естетизацію навчального процесу.
використовуючи шедеври образотворчого мистецтва та музики.
Вчитель вважає, що урок літератури – це єдиний предмет, спроможний
гармонізувати світ у сприйняті дитини. У своїй практиці використовує
інтегровані уроки, семінарські заняття, методику групової роботи за картами ,
схемами, опорними конспектами тощо.
Переконанням вчителя є вислів: «не заради школи – заради життя вчимось».
Тому вона прагне допомогти учневі усвідомити і працювати над розвитком
своєї особистості, формувати світогляд на основі рівноваги між «світом у собі і
собою у світі»
Результативність: переможець конкурсу «Вчитель року» міського та
обласного, лауреат Всеукраїнського конкурсу, призери обласних конкурсів
МАН.
Форми поширення: виступи на засіданнях методоб’єднань, відкриті уроки,
статті у фахових виданнях.
Форми узагальнення: методичні рекомендації щодо впровадження проблеми у
роботу вчителів області.
Вивчав досвід: Пулатова Л.Й.

ВИХОВНА РОБОТА
Тема досвіду: «Формування патріотичних почуттів у вихованців засобами
туризму та краєзнавства»
Автор досвіду: Крупник Вікторія Іванівна
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Адреса досвіду: Дунаєвецький районний будинок творчості школярів.
Директор
Характер досвіду: зразковий
Суть і зміст досвіду: Здійснення системи заходів патріотичного виховання в
процесі туристсько-краєзнавчої роботи закладу, розширення складу суб’єктів
патріотичного виховання, чітка координація їхніх зусиль; ефективне
використання національних традицій, передового педагогічного досвіду
роботи.
Застосування інноваційних інтерактивних форм, методів патріотичного
виховання сприяє формуванню у вихованців когнітивності, емоційних та
поведінкових компонентів, які забезпечують вироблення умінь аналізувати,
критично розглядати проблему, робити висновки, вести здоровий спосіб життя,
брати участь у громадських організаціях «Козаки Поділля», «Добрик», інших
патріотично-спрямованих об’єднаннях
Результативність: Формування у в учнівської молоді характерних рис
патріота, активна підтримка розвиток дитячо-юнацького руху , пошана до
історичної пам’яті збереження зміцнення власного здоров’я.
Форми поширення: виступи на районних, обласних семінарах, презентація
досвіду на курсах
Форми узагальнення: Тематична папка матеріалів з досвіду роботи, статті у
фахових виданнях матеріали для посібника з питань національно-патріотичного
виховання учнівської молоді.
Вивчав досвід: Красномовець Л.В.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Тема досвіду: «Науково-методичне керівництво формування інноваційного
освітнього середовища»
Автор досвіду: Можейко Галина Олександрівна
Адреса досвіду: НВК №1 «ЗОШ І-ІІ ст., ліцей» м. Шепетівка
Характер досвіду: інноваційно-раціоналізаторський
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Суть і зміст досвіду: У закладі утвердилась адаптивна модель управління, що
реалізується за такими принципами :
- управління через самоуправління4
- наскрізно -рівнева адаптація;
- діалогічна узгодженість;
- мотивація;
- постійне підвищення компетентності;
- спрямована самоорганізація;
- кооперація;
- поточне саморегулювання;
- прогнозування подальшого розвитку;
На досягнення мети управління закладом освіти, переведення школи на більш
високий якісний рівень розвитку спрямована інноваційна діяльність:
запровадження сучасних освітніх технологій ( проектна діяльність), модель
концентрованого навчання, ІКТ), ресурсозабезпечення, створення
інноваційного іміджу
Результативність: перемога в обласному конкурсі «Панорама творчості»
(2008р), на кращий інформаційно-методичний центр, номінація в проекті
«Флагмани освіти Хмельниччини» (2009р)
Форми поширення: семінари для керівників шкіл, виступи на науковопрактичних конференціях, презентації виступи на «круглих столах» перед
слухачами курсів.
Форми узагальнення: папка, портфоліо директора. Електронний посібник,
відеофільм. Друкована продукція.
Вивчав досвід: Рачок Т.М.

2010
ПОЧАТКОВЕ НАВЧАННЯ
Тема досвіду: «Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів»
Автор досвіду: Рембач Валентина Дмитрівна
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Адреса досвіду: м. Ярмолинці, методичний кабінет районного відділу освіти.
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..№1,гімназія»
Характер досвіду: інноваційно-репродуктивний
Суть і зміст досвіду: Формування у молодших школярів мовленнєвокомунікативної компетентності при вивченні навчальних предметів. Завдання
вчителя – спостереження за розвитком зв’язного мовлення учнів: покращенням
артикуляції звуків, підвищенням культури мовлення, збагаченням, уточненням
і активізацією словника, удосконаленням і активізацією словника,
удосконаленням граматичного ладу, роботою над будовою словосполучень,
речень, тексту, планом майбутнього висловлювання, знаннями, вмінням
застосовувати правила мови.
Розкрито завдання досвіду, кінцевий результат, об’єкти, методи, прийоми
роботи. Особлива увага приділяється використанню сучасних інформаційнокомунікативних технологій навчання. Результати вивчення – методичні
рекомендації, поради щодо використання комутативних технологій навчання.
Результативність: Підвищення рівня якості проведення уроків української
мови, читання інших предметів, роботи з розвитку зв’язного мовлення.
Форми поширення: Ознайомлення вчителів початкових класів з досвідом
роботи на засіданнях методичних об’єднань, на курсах підвищення
кваліфікації, публікація статей у фахових виданнях(«Початкова школа»)
Форми узагальнення: Тематична папка матеріалів з досвіду роботи на
електронних носіях, творчі додатки.
Вивчав досвід: Фінько Г.М.

ПОЧАТКОВЕ НАВЧАННЯ
Тема досвіду: «Ігрова ситуація на уроці – засіб формування стійкого
інтересу до навчання»
Автор: Гожа Марія Анатоліївна.
Адреса досвіду: Городоцький район, Лісоводська ЗОШ І-ІІІ ст..
Характер досвіду: інноваційно-репродуктивний
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Суть і зміст досвіду: Гра є основним і найдоступнішим видом діяльності
кожної дитини. Зі вступом дітей до школи провідною діяльністю стає –
навчальна, яку вчитель поєднує з ігровою, щоб учіння було високоефективним.
Часто авторами гри стають учні , яких спонукає вчитель. Коли вчитель
визначає цільові програми за допомогою яких відпрацьовуються певні навички
та вміння, то ігри добираються для розвитку інтелектуальних здібностей. При
формуванні комплексних програм, з допомогою яких можна вирішувати
завдання, пов’язані з груповими процесами, ігри виступають як оздоблення, де
учні уявно подорожують, проводять фантастичні дослідження. Мають місце і
психотехнічні ігри, які направлені на дослідження механізмів і законів
духовного життя, вияв почуттів, стимулюванню творчої активності сприяють
сюжетно-рольові ігри
Результативність: висока результативність у навчанні учнів, якісний показник
– 88.7%, учні переможці конкурсів «Кенгуру», «Колосок», «Мій рідний край,
чарівна Україна».
Форми поширення: Майстер-клас, творчий звіт на засіданні районного
методоб’єднання вчителів початкових класів
Форми узагальнення: Методичний кейс, електронні носії
Вивчав досвід: Галас А.В

ІНФОРМАТИКА
Тема досвіду: «Використання ІКТ у забезпеченні рівного доступу до якості
освіти»
Автор: Зубик Віталій Віталійович
Адреса досвіду: Чемеровецький район, Летавський НВО
Характер досвіду: інноваційно-раціоналізаторський
Суть і зміст досвіду: досвід вчителя інформатики полягає у організації
навчання школярів за допомогою сайту www.sbs.km.ua « Step by step»
розв’язанню олімпіадних завдань.
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Робота вчителя полягає у організації дистанційного навчання учнів з метою
підготовки до участі в олімпіадах з інформатики. Використання цієї методики
відкриває можливість доступності для кожного учня, як нашої області, так і
інших регіонів України. Для дистанційної перевірки виконання задач на сервері
розміщений контестер.
Дані технології дозволяють об’єктивно оцінити рівень знань учнів.
Актуальність досвіду полягає у наданні можливостей учням рівного доступу до
якісної освіти.
Результативність: Високий рівень якості знань учнів, переможці
Всеукраїнських олімпіад.
Форми поширення: Семінари вчителів інформатики, відкриті уроки , майстеркласи, друк у фахових виданнях, посібники «Факультативний курс з
програмування мовою C++», «Факультативний курс з програмування мовою
Pascal» для учнів 7-9 класів.
Форми узагальнення: Узагальнено на сайті www.sbs.km.ua, контестер
Вивчав досвід: Дрижал О.М,.

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Тема досвіду: «Виховання творчої особистості на основі педагогічної
технології «Створення ситуації успіху»
Автор: Рига Валентина Іванівна
Адреса досвіду: Дунаєвецький район, Малокужелівська ЗОШ І-ІІІ ст.,
m-kusch.dn.km.ua
Характер досвіду: інноваційно-раціоналізаторський
Суть і зміст досвіду: Запровадження в практику роботи прийомів педагогічної
технології «Створення ситуації успіху», обґрунтування доцільності проведення
тренінгових занять з метою виховання творчої особистості. Розвиток
креативної активності та розумових здібностей учнів, творче оволодіння
знаннями навичками, уміннями. Формування досвіду творчої діяльності учнів,
прагнення до пізнавальної діяльності та самовдосконалення. Виховання
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всебічно розвиненої успішно розвиненої особистості з високим рівнем
інтелектуальності та моральної культури. Значущість використання даної
технології є той факт , що учні завжди з нетерпінням очікують наступних
занять, які вчать аналізувати ситуацію з морально-етичної точки зору і
розвивають комунікативну компетентність, пізнавальну активність.
Результативність: Лауреат Всеукраїнського огляду-конкурсу «Панорама
творчих уроків», Лауреат обласного конкурсу «Вчитель року», керівник
районної «Школи молодого педагога»
Форми поширення: Видання електронного посібника, Виступи на районних,
обласних семінарах вчителів-словесників, на курсах вчителів української мови
та літератури.
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами; електронний
посібник з досвіду роботи; статті у районній газеті; публікації у фахових
журналах.
Вивчав досвід: Кушір В.О.

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Тема досвіду: «Формування комунікативних компетентностей учнів при
викладанні мови і літератури за технологією ОКН»
Автор: Широка Наталія Василівна.
Адреса досвіду: Давидковецька ЗОШ І-ІІІ ст., Хмельницького р-ну
Характер досвіду: зразковий
Суть і зміст досвіду: Дана проблема була вибрана тому, що зростає увага до
живого мовлення, учні повинні оволодіти не лише знаннями , а і уміннями і
навиками користуватись мовою у різних ситуаціях
З цією метою вчитель використовує різні види робіт за технологією ОКН.
Цьому найкраще сприяють творчі роботи, вправи на активізацію і поповнення
словникового запасу, редагування, творче списування , твори за поданим
початком чи кінцівкою, перекази.
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Часто проводить уроки в нетрадиційній формі: відгук на прочитану книгу
перетворюється у презентацію, складання малих літературних жанрів – на
літературне кафе
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами; електронний
посібник з досвіду роботи; статті у районній газеті; публікації у фахових
журналах.
Вивчав досвід: Кущнір В.О.

ВИХОВНА РОБОТА
Тема досвіду: «Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в
позашкільному навчальному закладі»
Автор: Королькова Галина Андріївна.
Адреса досвіду: м. Шепетівка, Центр дитячої та юнацької творчості
Характер досвіду: репродуктивний
Суть і зміст досвіду: Позашкільна освіта є складовою системи безперервної
освіти, визначеної Конституцією України, законами України «Про освіту»,
«Про позашкільну освіту» і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань
вихованців. Методист Королькова Г.А. здійснює методичне забезпечення
роботи керівників гуртків, виконання ними типових навчальних планів та
програм гуртків , уміло створює умови для підвищення професіоналізму,
педагогічної компетентності педагогів. У закладі створено інноваційну
структуру методичної роботи, всі керівники володіють комп’ютерними
технологіями, впроваджують інноваційні технології позашкільної освіти в
практику своєї роботи. Завдяки органічному поєднанню різних форм
методичної діяльності в закладі досягають результативності праці.
Результативність: переможець Всеукраїнського конкурсу майстерності
«Джерело творчості» (номінація «Методист ПНЗ»)
Форми поширення: Видання електронного посібника з питань методичного
забезпечення педагогів ПНЗ, виступи на обласних семінарах позашкільних
навчальних закладів.
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Форми узагальнення: Тематична папка досвіду роботи з матеріалами щодо
методичного забезпечення позашкільної освіти, електронний посібник з досвіду
роботи методиста ПНЗ, статті з досвіду роботи ( газета «Майбуття»)
Вивчав досвід: Красномовець Л.В.

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
Тема досвіду: «Створення умов для самореалізації особистості на уроках
обслуговуючої праці та технології шляхом застосування ІКТ»
Автор: Козубай Людмила Іванівна .
Адреса досвіду: НВК №10 м. Хмельницький
Характер досвіду: інноваційно-раціоналізаторський
Суть і зміст досвіду: Методика проведення уроків Козубай Л.І. різноманітна,
але характерними її особливостями є застосування адаптивної системи
навчання (організація навчального процесу відповідно до індивідуальних
особливостей учнів) та методу проекту. В процесі застосування інформаційнокомунікаційних технологій вчитель відбирає найефективніші та раціональні
методичні прийоми. Мультимедійний супровід, який готує вчитель містить
багатий фактичний та ілюстративний матеріал, має чітке дидактичне значення,
практичну спрямованість.
Результативність: успішність якості освіти учнів становить 80%, учні
переможці ІІІ етапу олімпіад з трудового навчання та переможці конкурсу
МАН.
Форми поширення: На курсах підвищення кваліфікації вчителів трудового
навчання
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами.
Вивчав досвід: Павич Н.М.
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2011
БІОЛОГІЯ
Тема досвіду: «Екологізація знань – невід’ємна складова навчальновиховного процесу»
Автор: Виноградська Людмила Веніамінівна
Адреса досвіду: Шепетівський р-н, Коськівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Характер досвіду: зразковий з елементами новаторського
Суть і зміст досвіду: Особистісно-орієнтоване навчання, здійснення
екологічної освіти школярів через активні та інтерактивні форми роботи;
використання елементів комп’ютерних технологій на уроках. Забезпечення
систематичного проведення занять з учнями в урочний та позаурочний час по
вивченню глобальних, регіональних проблем екології. Організація «зелених»
патрулів, проведення екологічних операцій « Дерево», « Вербовий пояс»,
«Лелека», «Джерело», « Зелена аптека». Участь учнів у виставках –ярмарках,
організація благодійних акцій, конкурсів –малюнків, фотоконкурсів.
Формування в учнів глибоких екологічних компетентностей
Результативність: високий рівень навченості учнів.( Додаток А )
Форми поширення: районні та обласні семінари, участь у обласних та
Всеукраїнських конференціях, майстер-клас « Я це роблю так», відкриті уроки,
посібник « Сучасні підходи до вивчення біології
Форми узагальнення: папка досвіду роботи з матеріалами. Посібник «Сучасні
підходи до вивчення біології»
Вивчав досвід: Мирна Л.А.

ІСТОРІЯ
Тема досвіду: « Формування «поля креативності» засобами сучасних
педагогічних технологій»
Автор: Кульбаба Лариса Миколаївна
Адреса досвіду: м. Хмельницький, НВО № 9
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Характер досвіду: відтворювально-інноваційний
Суть і зміст досвіду: Створення на уроках «поля креативності», що поєднує
технологію повного засвоєння матеріалу як базову технологію, елементи
педагогічних технологій, що розвивають творче мислення відповідно до фаз
розвитку «актуалокреативогенезу». В основу формування «поля креативності»
покладається технологія повного засвоєння матеріалу шляхом інтенсифікації
навчального процесу на основі схемо- знакових моделей,. Це дозволяє
швидкими темпами вивчати матеріал, навчати дітей від простого до складного,
досягати безконфліктності, творчої перспективи у навчанні. Уроки вчителя
чітко спроектовані і мають декілька етапів. По суті, в технології присутні дві
опорні моделі: загальна (для всього класу) та індивідуальна(для кожного учня).
На уроках використовується здебільшого креативні методи навчання :
- метод фокальних об’єктів,
- метод часових обмежень,
- метод швидкісного ескізування,
- метод прогнозування ситуації і т. п.
Результативність: переможець конкурсу «Вчитель року 2008» (ІІ
етап),високий рівень навченості учнів, переможці олімпіад , високий відсоток
вступу учнів до ВУЗів.
Форми поширення: Узагальнено довідку- опис досвіду, підготовано
інструментарій поширення досвіду, виступи на семінарах(міських та обласних),
конференціях, проведення майстер-класів на курсах підвищення кваліфікації
ХОІППО вчителів суспільних дисциплін
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з навчально-методичними
матеріалами.
Вивчав досвід: Журавська Н.І.

ВИХОВНА РОБОТА
Тема досвіду: « Науково-методичне забезпечення діяльності педагогів щодо
створення умов для життєтворчості особистості»
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Автор: Перуцька Жанна Іванівна
Адреса досвіду: методист Славутського міського методичного кабінету
Характер досвіду: зразковий
Суть і зміст досвіду: Впровадження інноваційної технології науковометодичного супроводу діяльності педагогів щодо створення умов для розвитку
життєвих компетентностей учнів, взаємодія із батьками, створення
перспективної системи виховання на засадах теоретичних положень розвитку
життєтворчості особистості І. Єрмакова.
Розробка концепції моніторингового дослідження щодо якісного складу, рівня
знань, і професійних умінь педагогічних працівників, які здійснюють виховний
процес.
Організація асоціації організаторів виховного процесу і взаємодія із
аналогічною асоціацією педагогів Рівненської області
Результативність: створення моделі « школи життєтворчості», школи
особистісного успіху, системи методичного сервісу на диференційовані
потреби класних керівників.
Форми поширення: узагальнена довідка-опис, виступи на семінарах,
конференціях, проведення методичного майстер-класу.
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами.
Вивчав досвід: Іова В.Ю

ВИХОВНА РОБОТА
Тема досвіду: « Управлінський супровід щодо модернізації навчальновиховного процесу»
Автор: Торкулець Наталія Леонідівна, заступник директора з навчальновиховної роботи Хмельницького ПТДЮ
Адреса досвіду: Хмельницький Палац творчості дітей та юнацтва.
Характер досвіду: зразковий
Суть і зміст досвіду: Провідна ідея досвіду: управлінська діяльність щодо
модернізації навчально-виховного процесу в Хмельницькому ПТДЮ.
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Управлінський супровід є технологією неперервної педагогічної взаємодії
суб’єктів щодо пошуку обґрунтування практичного впровадження ,апробації
інноваційних технологій розв’язання навчально-виховних проблем.
Управлінський супровід діяльності педагогів палацу здійснюється за
напрямами:
- науково-методичним;
- навчально-методичним;
- інформаційно-видавничий;
- культурно-масовий.
Система роботи заступника орієнтована на виховання морально-духовної
культури та життєвих компетентностей вихованців, У палаці створено творче
середовище, що сприяє формуванню вільної , всебічно розвиненої особистості,
ЇЇ патріотизму, духовності
Результативність: Стала переможцем обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу ,нагороджена почесною грамотою Обласного управління освіти і
науки Хмельницької облдержадміністрації, Почесною грамотою МОН та МС
України.
Форми поширення: Підготовано інструментарій поширення досвіду, виступи
на семінарах(міських та обласних), конференціях, проведення майстер-класів
на курсах підвищення кваліфікації ХОІППО
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами, стаття в журналі
«Педагогічний вісник»(грудень 2010р.) тематичний альманах.
Вивчав досвід: Красномовець Л.В.

ІНОЗЕМНА МОВА(англійська)
Тема досвіду: «Використання інноваційних технологій при вивченні
англійської мови»
Автор: Безверхня Тетяна Олексіївна
Адреса досвіду: м. Хмельницький, СЗОШ І-ІІІ ст, №1
Характер досвіду: зразковий
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Суть і зміст досвіду: У своїй роботі з учнями 1-11 класів вчитель приділяє
велику увагу творчим роботам учнів, їх індивідуальним проектам. Кожна тема
закінчується презентацією проектів, дослідження та аналіз результатів по темі,
випуск постерів та стінгазет, написання казок, постановка п’єс, написання
сценаріїв кінофільмів, планування діяльності по темі, представлення моделей
одягу, реклами, бюлетенів про небезпеку шкідливих звичок, за здоровий спосіб
життя, правильне харчування, права дитини «Я маю право», написання
автобіографій тощо. Широке використання рольових ігор призводить до
високої мотивації дітей до вивчення мови
Результативність: призери міських, обласних, Всеукраїнських олімпіад,
конкурсах-захистах МАН, переможці програми «FLEX»
Форми поширення: Виступи на обласних, міських семінарах, перед слухачами
курсів підвищення кваліфікації при ХОІППО демонстрація матеріалів на
обласній педагогічній виставці.
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з методичними та навчальними
матеріалами, опис досвіду
Вивчав досвід: Мороз Т.М.

ПСИХОЛОГІЯ
Тема досвіду: « Організація нормативно-правового та навчальнометодичного забезпечення функціонування психологічної служби системи
освіти РЦ ППСР»
Автор: Красилівський районний центр практичної психології та соціальної
роботи
Адреса досвіду: Хмельницька область, Красилівський район, м. Красилів
Характер досвіду: інноваційно-раціоналізаторський
Суть і зміст досвіду: Представлено авторську модель організації роботи
районної психологічної служби, в основу функціонування якої покладено
моніторинг, проектування та експертизу. Використання вищезазначених
методів дає можливість організовувати роботу за чітким алгоритмом,
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відправною точкою якого є вивчення стану розвитку психологічної служби
району, виявлення типології проблем, запитів. На цій основі визначення
пріоритетних завдань діяльності корегування роботи служби. Напрацьована
модель забезпечує системне охоплення просвітницькою, консультативною,
діагностичною, навчальною та іншими видами психологічної допомоги
управлінців, керівників шкіл, педагогів, батьків , учнів.
Результативність: забезпечення діяльності психологічної служби району
згідно з державними вимогами; підвищення якості надання психологічних
послуг адміністрації, педагогам, учням, батькам.
Форми поширення: на семінарах, нарадах, засіданнях круглих столів з обміну
досвідом роботи керівників районних, міських психологічних служб
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи директора Красилівського РЦ
ППСР Слободян І.І., матеріли на обласну педагогічну виставку «Освіта
Хмельниччини на шляхах реформування»
Вивчав досвід: Пастух Л.В.

2012
ПСИХОЛОГІЯ
Тема досвіду: «Діяльність психологічної служби системи освіти міста з
питань психологічного забезпечення попередження насильства над дітьми»
Автор: Психологічна служба науково-методичного центру Кам’янецьПодільської міської ради ( методист з психологічної служби Доложевська
Олена Юріївна)
Адреса досвіду: м. Кам’янець-Подільський вул. Північна 86. Науковометодичний центр Кам’янець-Подільської міської ради
Характер досвіду: раціоналізаторський
Суть і зміст досвіду: Розробка та впровадження системи роботи психологічної
служби закладів освіти міста з питань соціально-психологічного забезпечення
попередження насильства над дітьми. Актуалізовано теоретичні підходи до
вивчення проблеми насильства в цілому, та в освітньому середовищі, зокрема.
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Розглянуто методичні засади роботи психологічної служби з профілактики та
подолання будь-яких проявів насильства над дітьми.
Узагальнено результати соціально- психологічних досліджень у закладах освіти
міста з піднятої проблематики.
Апробовано комплексну програму профілактичної роботи психологічної
служби у співпраці з педагогами, батьками, державними службами,
напрацьовано методичні рекомендації
Форми поширення: На обласних семінарах, нарадах, засіданнях круглих
столів психологічних служб районів, міст
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами. Творчий доробок
підготований на конкурс психолого-педагогічних ідей
Вивчав досвід: Пастух Л.В.

ПСИХОЛОГІЯ
Тема досвіду: « Методичний супровід професійного становлення та
кваліфікаційного зростання практичних психологів»
Автор: Умрихін Тетяна Іванівна- методист психологічної служби
Адреса досвіду: м. Волочиськ, вул. Слави 10, Волочиський районний
методичний кабінет.
Характер досвіду: раціоналізаторський
Суть і зміст досвіду: Розробка на впровадження системи методичного
забезпечення професійного становлення практичних психологів. Теоретично
обґрунтовано та практично апробовано структурування методичного супроводу
кваліфікаційного зростання фахівців психологічної служби за такими
напрямками:
- організаційно-методичне забезпечення професійного становлення
практичних психологів;
- навчально-методичне забезпечення кваліфікаційного зростання
практичних психологів освітніх закладів;
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- вивчення, узагальнення та поширення кращого досвілу роботи
практичних психологів закладів освіти Волочиського району
Форми поширення: На обласних семінарах, нарадах, засіданнях круглих
столів психологічних служб районів, міст
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами.
Вивчав досвід: Пастух Л.В.

ХІМІЯ
Тема досвіду: « Створення умов для самореалізації особистості на уроках
хімії та в позаурочний час»
Автор: Корнієнко Аліна Едуардівна
Адреса досвіду: м. Шепетівка, вул. К. Маркса -56, НВК « ЗОЩ І-ІІІ ступенів –
гімназія»
Характер досвіду: раціоналізаторський, модифікований за інноваційним
потенціалом
Суть і зміст досвіду: Сучасне життя розвивається бурхливими темпами, тому
відбулися вагомі зміни у системі освіти. Традиційне навчання з його
авторитаризмом, орієнтацією на середнього учня, переважно репродуктивної
діяльності над пошуковою не відповідає вимогам часу. Тому настала
необхідність переходу від «передачі знань» до « навчання вчитися», «навчати
жити», Тому важливим завданням школи є формування в учнів стійкої потреби
в самостійному розширенні і поглибленні своїх знань, в організації їх
самоосвіти. Головним завданням реалізації ідеї:
1. навчити учнів самостійно мислити;
2. розмірковувати;
3. пізнавати;
4. самостійно засвоювати розумові пізнавальні операції;
5. переживати радість відкриття і подолання труднощів;
6. утверджуватись у власних поглядах на життя, творити своє «Я» (вияв
інтелектуальної компетентності та ініціативи).
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Технологія досвіду містить у собі арсенал різнонаправлених форм, методів
інноваційної діяльності вчителя та учнів на уроці і в позаурочний час, що
дозволяє учнями накопичувати досвід у самостійному здобуванні знань,
розвивати мислення, аналізувати, тощо.
Форми поширення: Виступи на семінарах-практикумах, обласній конференції
з хімії, у засобах масової інформації друкуються матеріали у збірнику
матеріалів обласної конференції.
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами, портфоліо.
Вивчав досвід: Дубковецька Г.М.

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Тема досвіду: «Впровадження елементів розвивального навчання на уроках
української мови та літератури»
Автор: Моспан Тетяна Степанівна – вчитель-методист , «відмінник народної
освіти»
Адреса досвіду: Віньковецький район, Віньковецький НВК
Характер досвіду: раціоналізаторський
Суть і зміст досвіду: Впровадження елементів розвивального навчального
навчання на уроках української мови та літератури полягає в тому, що
навчальний процес відбувається при активній взаємодії та співпраці вчителя та
учнів.
Мета досвіду – це створення умов для роботи кожного учня на уроці,
формування конкретних здібностей, самовдосконалення, активного,
самостійного творчого мислення учнів.
Новизна досвіду полягає у зміні традиційних підходів до організації навчальновиховного процесу: щоб навчити дитину мислити, потрібно навчити дитину
мислити, потрібно навчити її творчо працювати з навчальним матеріалом,
працювати свідомо – тоді навчання і стає розвивальним .Вчителька спрямовує
навчально- виховний процес на формування духовності школярів, утвердження
загальнолюдських цінностей
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Форми поширення: презентація досвіду на семінарах., курсах учителів
української мови та літератури, проведення відкритих уроків, заходів, майстеркласів друковані посібники.
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами.Портфоліо,
презентація, друковані посібники.
Вивчав досвід: Мельнікова С.І.

ІНФОРМАТИКА
Тема досвіду: «Шляхи активізації пізнавальної діяльності»
Автор: Франчук Павло Андрійович
Адреса досвіду: Білогірський район, Ямпільська ЗОШ І-ІІІ ст.
Характер досвіду: раціоналізаторський
Суть і зміст досвіду:
- Активізація дітей на уроці.
- Підвищення інтересу до навчання.
- Свобода під час висловлювання міркувань.
- Звільнення учнів від механічного заучування.
- Подолання в учнів невпевненості, страху помилитись.
- Навчання учнів самостійно вчитися.
Досвід Франчука П.А. переконує, що використання комп’ютера є важливим
засобом унаочнення навчального процесу, підвищення в учнів інтересу до
навчання, розвитку творчих здібностей, розвитку алгоритмічного мислення,
формування цифрової культури тощо.
Щорічно учні вчителя стають призерами олімпіад з інформатики. Важливим є
також елемент організації позакласної роботи
Результативність: переможці ІV та ІІІ етапу олімпіад з інформатики:
Дорошевський Денис, Мазур Тарас, Франчук Роман, Франчук Руслан
Форми поширення: виступи на семінарах, вебінарах
Форми узагальнення: Папка досвіду роботи з матеріалами. Портфоліо.
Вивчав досвід: Ребрина В.А.
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ІНФОРМАТИКА
Тема досвіду: « Web –дизайн та Web-програмування у шкільному сайті»
Автор: Лавро Світлана Володимирівна
Адреса досвіду: м. Хмельницький, ЗОШ І-ІІІ ст., №20
Характер досвіду: раціоналізаторський
Суть і зміст досвіду: Досвід передбачає формування в учнів інтересу до
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, мотивування професійної
орієнтації, активізацію пізнавальної діяльності через практичне застосування
набутих знань. Суть досвіду полягає в використанні засобів Web–дизайну та
Web –програмування у оформленні шкільного сайту. Вчитель активно
впроваджує Web –програмування (Java script) для створення тестових сторінок
для учнів. Створення Web–проектів шляхом Web–програмування, що стали
складовими шкільного сайту.
Результативність: Участь учнів у конкурсі МАН під керівництвом Лавро С.В.
у секції Web–дизайн ІІІ місце на Всеукраїнському рівні
Форми поширення: досвід поширено в мережі Internet за адресою:
http://school20.km.ua.
Форми узагальнення: Досвід узагальнено в електронному вигляді на сайті
http://school20.km.ua. Розроблено збірку практичних занять по даній темі.
Вивчав досвід: Дрижал О.М.
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