
База інноваційних педагогічних технологій, що впроваджуються в Зачепилівському 
районі 

2011-2012 навчальний рік 

 

№ 
з/п 

Назва інноваційної 
педагогічної технології 

Підстава для 
впровадження на 
районному рівні 

Навчальні заклади, 
в яких 

упроваджується 

Предметні галузі, в 
яких 

упроваджується 

П.І.Б. учителя, що 
впроваджує 

Друковані праці з досвіду 
роботи педагогів 

1 

Групові технології. 
Інтерактивні технології в 
навчанні гуманітарним 
дисциплінам. Авт. 
(Е.Пометун, Т. Ремех) 

Рішення районної 
методичної ради 
райметодкабінету відділу 
освіти Зачепилівської 
райдержадміністрації 
(протокол №1 
від 29.08.2011 р.) 

Зачепилівський ліцей 
Зачепилівської 
районної державної 
адміністрації 

Мови і літератури Перерва З.В. 

Перерва З.В. Застосування 
групової форми роботи як 
інтерактивної технології для 
підвищення якості уроку 
зарубіжної літератури: 
Методична розробка.- 
Зачепилівка, 2009. 
Перерва З.В. Іноваційні 
технології на уроках 
зарубіжної літератури: 
Методична розробка – 
Зачепилівка, 2011 

2 

Технологія розвитку 
критичного мислення. 
Авт. Дьюї Дж., Роджерс 
К., Коул М. (США). 
Красовицький М., 
Бєлкіна О., Стежко Ю. 
(Україна) 

Рішення районної 
методичної ради 
райметодкабінету відділу 
освіти Зачепилівської 
райдержадміністрації 
(протокол №1 
від 29.08.2011 р.) 

Зіньківщинська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. 
Зачепилівської 
районної ради 

Суспільствознавство Микитенко М.М. 

Микитенко М.М. Виховання 
патріотизму та поваги до 
історії своєї Батьківщини на 
уроках та в позаурочний час: 
Методична розробка- 
Зачепилівка, 2011. 

3 

Проблемне навчання 
(метод проектів, 
науково-дослідницька 
діяльність учнів). Авт. 
Дж. Дьюї 

Рішення районної 
методичної ради 
райметодкабінету відділу 
освіти Зачепилівської 
райдержадміністрації 
(протокол №1 
від 29.08.2011 р.) 

Зіньківщинська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. 
Зачепилівської 
районної ради 

Суспільствознавство Споришева О.І. 

Споришева О.І. Проектна 
діяльність на уроках географії 
та в позаурочний час: 
Методична розробка- 
Зачепилівка, 2011. 

4 
Проектні технології. Авт. 
Дьюї Дж., В.Х.Кілпатрик 

Рішення районної 
методичної ради 

Чернещинський 
навчально-виховний 

Суспільствознавство Веклич С.В. 
Веклич С.В. Використання 
методу проектів на уроках 



райметодкабінету відділу 
освіти Зачепилівської 
райдержадміністрації 
(протокол №1 
від 29.08.2011 р.) 

комплекс «ЗНЗ І-ІІІ 
ст.-ДНЗ» 
Зачепилівської 
районної ради 

історії та географії: Методична 
розробка-Зачепилівка, 2010. 

5 

Сучасна модель 
навчального закладу – 
“Школа сприяння 
здоров’ю” 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
01.09.2011 р. № 296 "Про 
організацію методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами закладів освіти у 
2011-2012 навчальному 
році" 

Зачепилівський 
районний будинок 
дитячої та юнацької 
творчості 
Зачепилівської 
районної ради 

Природознавство, 
здоров’я і фізична 
культура, виховна 
робота 

Борозенець С.М. 
Лис О.А., 

Петренко А.В., 
Сало Л.В.,  

Буланов Ю.І.,  
Корінна О.М. 

Борозенець С.М. Організація 
роботи на навчально-
екологічній стежині (Із досвіду 
роботи Зачепилівського 
БДЮТ): Методична розробка.- 
2008. 
-Впровадження інноваційних 
здоров’язберігаючих 
технологій в практику роботи 
закладу” (Із досвіду роботи 
Зачепилівського БДЮТ): 
Методична розробка.- 2009. 
Як організувати проведення 
оздоровчих хвилинок на 
заняттях творчих об’єднань (Із 
досвіду роботи БДЮТ): 
Методичні рекомендації- 2009. 
Корінна А. М. Кімната 
психологічного розвантаження 
в освітніх закладах: 
Методична розробка- 2010. 
Лис О.А. Екологічне виховання 
учнів під час гурткової роботи» 
(Із досвіду роботи 
Зачепилівського БДЮТ): 
Методична розробка- 2010. 
Петренко А.В. Техніка 
пішохідного та велосипедного 
туризму: Методична розробка-
Зачепилівка, 2010. 
Сало Л.В., Буланов 
Ю.І.,Корінна О.М. 
Здоров’язберігаючі 
освітньовиховні технології у 
практиці роботи 
Зачепилівського районного 



Будинку дитячої та юнацької 
творчості (Із досвіду роботи 
ЗРБДЮТ): Методична 
розробка -Зачепилівка, 2011 

6 

Сучасна модель 
навчального закладу – 
“Школа сприяння 
здоров’ю” 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
01.09.2011 р. № 296 "Про 
організацію методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами закладів освіти у 
2011-2012 навчальному 
році" 

Зачепилівський ліцей 
Зачепилівської 
районної державної 
адміністрації 

Природознавство, 
здоров’я і фізична 
культура 

Петренко А.В. 
Кривенко Т.В. 
Падалка В.Л. 
Білоус Н.Б. 

Впровадження інноваційних 
технологій в практику роботи 
ліцею (Із досвіду роботи: 
Методична розробка-
Зачепилівка, 2009. 
Кривенко Т.В. Ростити дітей 
здоровими сьогодні, зараз, 
щоб не оздоровлювати їх 
завтра: Методична розробка-
Зачепилівка, 2009. 
Петренко А.В. Робота з 
учнями спеціальної медичної 
групи на уроках фізичної 
культури: Методична 
розробка-Зачепилівка, 2010. 
Кривенко Т.В. Здоров’я дитини 
– щастя родини – багатство 
України. Методична розробка 
–Зачепилівка, 2011.  
Падалка В.Л. Здоровий спосіб 
життя з позицій цінності та 
сенсу життя. Методична 
розробка – Зачепилівка, 2011. 
Білоус Н.Б. Формування 
здорового способу життя на 
уроках та позакласних 
заходах. Методична розробка- 
Зачепилівка, 2011. 
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Сучасна модель 
навчального закладу – 
“Школа сприяння 
здоров’ю” 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
01.09.2011 р. № 296 "Про 
організацію методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами закладів освіти у 
2011-2012 навчальному 

Чернещинський НВК 
«ЗНЗ-І-ІІІ ст. - ДНЗ» 
Зачепилівської 
районної ради 

Природознавство; 
здоров’я і фізична 
культура 

Олешко Т.Л. 
Веклич С.В.  

Лис О.А. 
Веклич І.Г. 

Веклич С.В. Піклування про 
здоров'я – стиль 
життя:Методична розробка-
Зачепилівка, 2009р. 
Олешко Т.Л. Школа сприяння 
здоров'ю (Із досвіду роботи 
СЗОШ І-ІІІ ступенів с. 
Чернещина): Методична 



році" розробка-Зачепилівка, 2009р.  
Верета О.І. Інноваційні 
технології щодо формування 
позитивної мотивації на 
здоровий спосіб життя: 
Методична розробка.- 
Зачепилівка, 2010р. 
Лис О.А. Формування 
екологічного мислення 
екологічної культури в учнів на 
уроках біології: Методична 
розробка-Зачепилівка, 2010. 
Веклич І.Г. Формування 
естетичного виховання на 
уроках фізичного виховання: 
Методична розробка.-2010. 
Лис О.А.Формування в учнів 
позитивної мотивації на 
здоровий спосіб життя: 
Методична розробка-
Зачепилівка, 2011. 

8 

Сучасна модель 
навчального закладу – 
“Школа сприяння 
здоров’ю” 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
01.09.2011 р. № 296 "Про 
організацію методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами закладів освіти у 
2011-2012 навчальному 
році" 

Зачепилівський 
дошкільний 
навчальний заклад 
(ясла-садок) 
«Ромашка» 
Зачепилівської 
селищної ради 
Зачепилівського 
району 

Дошкільне виховання 
Ігнатюк І.О., 

Галайдич Л.В., 
Клименко С.В 

Галайдич Л.В. Роль фізичного 
виховання у зміцненні 
здоров’я та всебічного 
розвитку дітей 5-6 року життя 
(із досвіду роботи вихователя-
методиста): Методична 
розробка- Зачепилівка, 2008.  
Ігнатюк І.О. Впровадження 
здоров’язберігаючих 
технологій в освітній простір 
ДНЗ я/с «Ромашка» (із досвіду 
роботи вихователів: 
Методична розробка.- 
Зачепилівка, 2009. 
Клименко С.В. Я сам режисер 
свого здоров’я. (із досвіду 
роботи вихователя ДНЗ я/с 
«Ромашка»): Методична 
розробка- Зачепилівка, 2009. 



9 

Сучасна модель 
навчального закладу – 
“Школа сприяння 
здоров’ю” 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
01.09.2011 р. № 296 "Про 
організацію методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами закладів освіти у 
2011-2012 навчальному 
році" 

Новомажарівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. 
Зачепилівської 
районної ради 

Здоров’я і фізична 
культура; 
природознавство 

Адміністрація та 
педагогічний колектив 

Новомажарівської 
загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. 
Зачепилівської 
районної ради 

Впровадження інноваційних 
здоров’язберігаючих 
технологій в практику роботи 
школи (Із досвіду роботи 
Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ 
ст.): Методична розробка.- 
2009. Лавроненко П.І. 
Впровадження інноваційних 
технологій у туристисько – 
краєзнавчій роботі : 
Методична розробка- 
Зачепилівка, 2009. 

10 

Сучасна модель 
навчального закладу – 
“Школа сприяння 
здоров’ю” 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
01.09.2011 р. № 296 "Про 
організацію методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами закладів освіти у 
2011-2012 навчальному 
році" 

Миколаївська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. 
Зачепилівської 
районної ради 

Здоров’я і фізична 
культура; 
природознавство 

Адміністрація та 
педагогічний колектив 

середньої 
Миколаївської 

загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. 

Зачепилівської 
районної ради 

Впровадження інноваційних 
здоров’язберігаючих 
технологій в практику роботи 
школи” (Із досвіду роботи 
Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст.): 
Методична розробка-
Зачепилівка, 2009. 

11 

Сучасна модель 
навчального закладу – 
“Школа сприяння 
здоров’ю” 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
01.09.2011 р. № 296 "Про 
організацію методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами закладів освіти у 
2011-2012 навчальному 
році" 

Руновщинська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. 
Зачепилівської 
районної ради 

Здоров’я і фізична 
культура; 
природознавство 

Куриленко В.Г.  
Буряк В.О. 

Корінець Т.Ф. 
Главацька Л.В. 

Куриленко В.Г. Впровадження 
інноваційних технологій в 
практику роботи школи.-
Зачепилівка, 2009. 
Главацька Л.В. Робота щодо 
пропаганди здорового способу 
життя та профілактики 
наркоманії , захворювань на 
ВІЛ/СНІД.- Зачепилівка, 2009. 
Корінець Т.Ф. Впровадження 
здоров′язберігаючих 
технологій в навчально-
виховний процес.- 
Зачепилівка, 2009. 
Буряк В.О. Використання 
здоров′язберігаючих 
технологій у роботі 
практичного психолога школи: 
Методична розробка.- 



Зачепилівка, 2009. 
Куриленко В.Г. Упровадження 
інноваційних 
здоров'язберігаючих 
технологій у практику роботи 
навчального закладу. 
Методична розробка.- 
Зачепилівка, 2011 
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Сучасна модель 
навчального закладу – 
“Школа сприяння 
здоров’ю” 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
01.09.2011 р. № 296 "Про 
організацію методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами закладів освіти у 
2011-2012 навчальному 
році" 

Зіньківщинська 
загальноосвітняї 
школа І-ІІІ ст. 
Зачепилівської 
районної ради 

Здоров’я і фізична 
культура; 
природознавство 

Сахненко Д.С. 

Сахненко Д.С. Впровадження 
інноваційних 
здоров’язберігаючих 
технологій в практику роботи 
ліцею (Із досвіду роботи: 
Методична розробка-
Зачепилівка, 2009. 
Сахненко Д.С. Формування в 
учнів активно-позитивного 
ставлення до самостійних 
оздоровчих занять: Методична 
розробка- Зачепилівка, 2011. 
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Управління процесом 
творчого зростання 
вчителя. Авт. 
Адміністрація 
Руновщинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Зачепилівської 
районної ради 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
01.09.2011 р. № 296 "Про 
організацію методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами закладів освіти у 
2011-2012 навчальному 
році" 

Руновщинська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. 
Зачепилівської 
районної ради 

Управлінська 
діяльність 

Куриленко В.Г.  
Буряк В.О. 

Главацька Л.В. 

Буряк В.О. Психологічна 
готовність до інноваційної 
педагогічної діяльності: 
Методична розробка-
Зачепилівка, 2009. 
Куриленко В.Г., Главацька Л.В. 
Оновлення змісту методичної 
роботи в сільській школі через 
упровадження елементів 
інноваційних технологій: 
Методична розробка.- 2009. 
Куриленко В.Г. Впровадження 
інноваційних технологій в 
організацію внутрішкільного 
контролю як шлях до якісної 
освіти: Методична розробка-
Зачепилівка, 2009. 
Куриленко В.Г. Підвищення 
ефективності управління 
школи на основі інноваційної 



оновленої системи освіти: 
Методична розробка- 
Зачепилівка, 2009. 
Куриленко В.Г. Управління 
інноваційним процесом на 
рівні загальноосвітнього 
навчального закладу: 
Методична розробка - 2009.  
Куриленко В.Г. Пошук нових 
шляхів управління навчальним 
процесом у сучасній школі: 
Методична розробка-
Зачепилівка, 2010. 
Главацька Л.В. Застосування 
інноваційних педагогічних 
технологій у процесі 
викладання навчальних 
предметів: Методична 
розробка-Зачепилівка, 2010.  
Буряк В.О. Психологічний 
супровід розвитку і підтримки 
обдарованих учнів: Методична 
розробка - Зачепилівка, 2011. 

14 

Школа проти СНІДу. 
Профілактика 
ризикованої поведінки 
Авт. Воронцова Т.В., 
Пономаренко В.С. за 
підтримки Міжнародного 
Альянсу з ВІЛ/СНІД в 
Україні 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
12.05.11 р. № 204 "Про 
затвердження робочих 
навчальних планів на 2011-
2012 н. р. та режим роботи 
ЗНЗ Зачепилівського 
району" 

Руновщинська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. 
Зачепилівської 
районної ради 

Виховна робота Главацька Л.В. 

Главацька Л.В. Робота щодо 
пропаганди здорового способу 
життя та профілактики 
наркоманії, захворювань на 
ВІЛ/СНІД: Методична 
розробка-Зачепилівка, 2011. 

15 
Громадсько-активна 
школа 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
12.05.11 р. № 204 "Про 
затвердження робочих 
навчальних планів на 2011-
2012 н. р. та режим роботи 
ЗНЗ Зачепилівського 

Зачепилівський ліцей 
Зачепилівської 
районної державної 
адміністрації 

Виховна робота 

Велика В.В. 
Герман В.О.  

Сухорукова В.М.  
Буланова В.М. 
Пилипенко Г.В 

Пилипенко Г.В. Ціннісні 
орієнтації навчальної 
діяльності учнів 
загальноосвітніх закладів в 
контексті сучасних вимог до 
освіти: Житомир, 2008. 
Буланова В.М. Навчаю 
гордитися родом: Методична 



району" розробка -Зачепилівка. 2010. 
Сухорукова В.М. Навчаю 
гордитися родом: Методична 
розробка –Зачепилівка 2010. 
Герман В.О. Співпраця школи 
з батьками та громадою – 
запорука успішного виховання 
учнів: Методична розробка –
Зачепилівка, 2011.  
Велика В.В., Пилипенко Г.В. 
Громадсько-активна школа як 
виховна система навчального 
закладу: Методична розробка 
–Зачепилівка, 2011. 

16 Громадянська освіта 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
01.09.2011 р. № 296 "Про 
організацію методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами закладів освіти у 
2011-2012 навчальному 
році" 

Зачепилівський ліцей 
Зачепилівської 
районної державної 
адміністрації 

Виховна робота 

Сухорукова В.М.  
КовтуненкоМ.В. 

Краснік О.С. 
Перерва З.В.  

Ніколенко М.О.  
Фартушна Г.Д.  
Буланова В.М. 

Сухорукова В.М. Уроки 
громадянської освіти в 3 класі: 
Методична розробка-
Зачепилівка, 2009. 
Сухорукова В.М. 
КовтуненкоМ.В. Ніколенко 
М.О.Впровадження 
громадянської освіти в 
навчально-виховний процес: 
Методична розробка-
Зачепилівка, 2009. 
Сухорукова В.М. 
Громадянська освіта в 
початковій школі: Методична 
розробка- Зачепилівка, 2007. 
Сухорукова В.М. Уроки 
громадянської освіти у 2 класі: 
Методична розробка-
Зачепилівка. 2007. 
Краснік О.С. Впровадження 
громадянської освіти в 
навчально-виховному процесі 
початкової школи: Методична 
розробка - Зачепилівка. 2009 
Перерва З.В. Впровадження 
громадянської освіти в 
навчально-виховному процесі 



на уроках зарубіжної 
літератури: Методична 
розробка.–Зачепилівка, 2009. 
Сухорукова В.М. Громадська 
освіта в початкових класах. 
Методична розробка – 
Зачепилівка, 2011.  
Фартушна Г.Д. Як розробити 
шкільну газету. Методична 
розробка – Зачепилівка, 2011.  
Буланова В.М. Школа – 
територія прав людини. 
Методична розробка –
Зачепилівка, 2011. 

17 

Використання 
мультимедійних засобів 
в навчально-виховному 
процесі 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
01.09.2011 р. № 296 "Про 
організацію методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами закладів освіти у 
2011-2012 навчальному 
році" 

Зачепилівський ліцей 
Зачепилівської 
районної державної 
адміністрації 

Математика, 
технології, 
природознавство 

Велика В.В. 
Гришина В.В. 

Ковтуненко М.В.  
Білоус Н. Б. 

Велика В.В., Гришина В.В. 
Використання презентацій на 
уроках математики: 
Методичний посібник. – 
Зачепилівка, 2009 

18 

Комплексна програма 
формування навичок 
здорового способу 
життя у дітей та 
підлітків(За проектом 
“Діалог”) Авт.Сомова 
І.Г., Коструб О.П.,Вінда 
О.В. 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
12.05.11 р. № 204 "Про 
затвердження робочих 
навчальних планів на 2011-
2012 н. р. та режим роботи 
ЗНЗ Зачепилівського 
району" 

Миколаївськаї 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. 
Зачепилівської 
районної ради 

Виховна робота Тума Н.О. 
 

19 

Використання Програми 
«Сприяння 
просвітницькій роботі 
«Рівний - рівному» 
серед молоді України 
щодо здорового способу 
життя». Автори – 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
12.05.11 р. № 204 "Про 
затвердження робочих 
навчальних планів на 2011-
2012 н. р. та режим роботи 

Зачепилівський ліцей 
Зачепилівської 
районної державної 
адміністрації 

Виховна робота Падалка В.Л. 

Падалка В.Л. Здоровий спосіб 
життя з позицій цінності та 
сенсу життя: Методична 
розробка – Зачепилівка, 2011. 



Зимівель Н. В., Лещук 
Н.О., Авельцева Н.А., 
модуль “Методика 
освіти “Рівний - рівному” 

ЗНЗ Зачепилівського 
району" 

20 

Використання Програми 
«Сприяння 
просвітницькій роботі 
«Рівний - рівному» 
серед молоді України 
щодо здорового способу 
життя». Автори – 
Зимівель Н. В., Лещук 
Н.О., Авельцева Н.А., 
модуль “Методика 
освіти “Рівний - рівному” 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
12.05.11 р. № 204 "Про 
затвердження робочих 
навчальних планів на 2011-
2012 н. р. та режим роботи 
ЗНЗ Зачепилівського 
району" 

Зіньківщинська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. 
Зачепилівської 
районної ради 

Виховна робота Безлюдна О.А. 
 

21 
Учнівське 
самоврядування Авт. 
Заремба Л.О. 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
01.09.2011 р. № 296 "Про 
організацію методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами закладів освіти у 
2011-2012 навчальному 
році" 

Зачепилівський 
районний будинок 
дитячої та юнацької 
творчості 
Зачепилівської 
районної ради 

Виховна робота Корінна О.М. 

Корінна О.М. Учнівське 
самоврядування: Методична 
розробка – Зачепилівка, 2011. 
Корінна О.М. Учнівське 
самоврядування, як невід’ємна 
складова громадянського 
виховання в навчальних 
закладах (Із досвіду роботи 
ЗРБДЮТ): Методична 
розробка –Зачепилівка, 2011 

22 
Безперервна екологічна 
освіта 

Рішення районної 
методичної ради (протокол 
№1 від 29.08.2011 р.) 

Руновщинська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Зачепилівської 
районної ради 

Природознавство 
Лисяк Л.Г. 

Перерва І.В. 

Лисяк Л.Г. Організація 
безперервної екологічної 
освіти в навчальному закладі: 
Методична розробка.- 
Зачепилівка, 2011. 
Перерва І.В. Упровадження 
безперервної екологічної 
освіти в початковій школі: 
Методична розробка- 
Зачепилівка, 2011. 

23 
Інтерактивні технології 
навчання Авт. 
О.Пометун, Т. Ремех 

Рішення районної 
методичної ради (протокол 
№1 від 29.08.2011 р.) 

Чернещинський НВК 
«ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 
Зачепилівської 

Здоров’я і фізична 
культура 
Природознавство 

Лис О.А. 
Веклич С.В.  
Веклич М.К. 

Веклич М.К. Використання 
інтерактивних методів 
навчання на уроках в 



районної ради початкових класах: Методична 
розробка-Зачепилівка. 2008. 
Веклич С.В. Використання 
інтерактивних технологій на 
уроках англійської мови: 
Методична розробка-
Зачепилівка, 2008. 
Лис О.А. Сучасний урок 
природознавства з позицій 
інтерактивного навчання: 
Методична розробка -
Зачепилівка, 2009. 

24 
Інтерактивні технології 
навчання Авт. 
О.Пометун, Т. Ремех 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
01.09.2011 р. № 296 "Про 
організацію методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами закладів освіти у 
2011-2012 навчальному 
році" 

Миколаївської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. 
Зачепилівської 
районної ради 

Мови і літератури Чуб Т.М. 

Чуб Т.М. У сузір’ї славетних 
(на уроках мови – про 
видатних українців): 
Методичний посібник- 
Зачепилівка, 2008.  
Чуб Т.М. Чарівниця з 
Богданівки (На уроках мови та 
літератури – про Катерину 
Білокур): Методичний 
посібник- Зачепилівка, 2010. 

25 
Інтерактивні технології 
навчання Авт. 
О.Пометун, Т. Ремех 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
01.09.2011 р. № 296 "Про 
організацію методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами закладів освіти у 
2011-2012 навчальному 
році" 

Орчицька 
загальноосвітня 
школа І-ІІ ст. 
Зачепилівської 
районної ради 

Початкова освіта Кисла Л.С. 

Кисла Л.С. Використання 
інтерактивних технологій на 
уроках: Методична розробка- 
Зачепилівка, 2011. 

26 

Технологія розвитку 
творчої особистості 
Г.Альтшуллера Теорія 
розв’язання 
винахідницьких завдань 
Авт. Альтшуллер Г. 

Рішення районної 
методичної ради районного 
методичного кабінету 
відділу освіти 
Зачепилівської 
райдержадміністрації 
(протокол №1 від 
29.08.2011 р.) 

Зачепилівський 
дошкільний 
навчальний заклад 
(ясла-садка) 
«Ромашка» 
Зачепилівської 
селищної ради 
Зачепилівського 

Дошкільна освіта Порціян І.М. 
 



району 

27 

Організація 
дослідницької діяльності 
учнів на уроках 
української мови та 
літератури 

Рішення районної 
методичної ради (протокол 
№1 від 29.08.2011 р.) 

Зачепилівський ліцей 
Зачепилівської 
районної державної 
адміністрації 

Мови і літератури Фартушна Г.Д. 

Фартушна Г.Д. Письменники 
Зачепилівщини А.Б.Хижняк: 
Методична розробка-
Зачепилівка, 2008.  
Фартушна Г.Д. Поети 
Харківщини: Методичний 
посібник-Зачепилівка, 2009.  
Фартушна Г.Д. Історія України 
в романах письменника 
Зачепилівщини М.Рудя. 
Методичний посібник –
Зачепилівка,2010.  
Фартушна Г.Д. Літературне 
краєзнавство як елемент 
професійної компетентності 
учителя: Методичний посібник. 
– 2011. 

28 

Організація 
дослідницької діяльності 
учнів на уроках хімії та 
біології 

Наказ відділу освіти 
Зачепилівської районної 
державної адміністрації від 
01.09.2011 р. № 296 "Про 
організацію методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами закладів освіти у 
2011-2012 навчальному 
році" 

Зіньківщинська 
загальноосвітняї 
школа І-ІІІ ст. 
Зачепилівської 
районної ради 

Природознавство Загребельна Ю.М. 

Загребельна Ю.М. 
Дослідницька діяльність як 
засіб формування 
пізнавальної компетентності 
учнів на уроках хімії: 
Методична розробка- 
Зачепилівка, 2009. 

 
 
Усього впроваджуються на районному рівні - 17 інноваційних педагогічних технологій 

 

 


