БАЗА ДАНИХ
педагогічних технологій (методик, систем), елементи яких впроваджуються
у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах Заліщицького району
(станом на 01.03.2016 р.)

№
з/п
1.

Педагогічна
технологія (методика,
система)
Технології
розвивального
навчання:
система
розвивального
навчання
Л.В.Занкова;

технології
розвивального
навчання зі
спрямованістю на
розвиток творчих
якостей дитини
(автори: І.П.Волков,
Г.С.Альтшуллер,

Прізвище,
ініціали
пед.працівни
ка

Предмет

Класи

Кількість
учнів

Заліщицький р-н.
Заліщицька
гімназія

Пацарина
Н.М.

Українська мова і
література

7,10,11

82

Заліщицький р-н.
ЗОШ І-ІІІ
ст.смт.Товсте

Онищук Д.П.

Українська мова

Навчальний
заклад

10

14

Результати впровадження

Участь школярів у різних видах
діяльності,
використання
у
викладанні
дидактичних
ігор,
дискусій,
а
також
методів,
спрямованих на збагачення уяви,
мислення, пам'яті, мови. Учні –
переможці ІІІ (обласного) етапу
олімпіади з української мови і
літератури.
БЛОГ: http://joolsm.blogspot.com/
Удосконалення навиків практичної
роботи,
розвиток
творчої
обдарованості дитини. Учнями під
керівництвом
учителя
підготовлено до друку книжку
«Факел незгасної освіти» (з історії
Товстенської школи)

І.П.Іванов);
Заліщицький р-н.
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Касперівці

технологія особистісно
орієнтованого
розвивального
навчання (автор
І.С.Якиманська);

2.

Технології на основі
особистісної

Заліщицький рн.СШ
ім.О.Маковея
м.Заліщики

Мисевич М.І.

Шароварко
С.М.

Українська мова
та література

Українська мова

10-11

16

2-Б

30

Покращення навиків практичної
роботи
та
результативності
навчання,
розвиток
творчої
обдарованості
дитини.
Виготовлено буклет «Пам’ятники
Т.Г
Шевченку
на
теренах
Заліщаншини»
Учні — неодноразові переможці ІІІ
(обласного) етапу конкурсу імені
Петра Яцика. Високі показники
успішності
учнів.
Розвиток
мислення
та
пам'яті
учнів.
Розробка
власної
методики
вивчення
вірша
напам’ять.Співавтор посібника для
вчителя
«Вивчення
творів
напамять у початкових класах»
Тернопіль:
Навчальна
книгаБогдан,2010. Співавтор навчальнометодичного
посібника
«Педагогічні технології навчання
української мови та літературного
читання в початковій школі: за
науковою редакцією Чабайовської
М.І. – Тернопіль: Мальва-ОСО,
2014.)Популяризація
власних
педагогічних ідей на сторінках
фахових
видань(«Початкова
школа» №11,12 -2011р, №1
_2012р.)

орієнтації
педагогічного
процесу:
гуманно- особистісна
технологія (автор
Ш.Амонашвілі);

3.

Педагогічні
технології на основі
активізації та
інтенсифікації
діяльності учнів:
ігрові технології;

технологія
інтенсифікації

Заліщицький р-н.
ЗОШ І-ІІІ ст. №2
м.Заліщики

Волоцька І.А.

Заліщицький р-н.
Заліщицька
гімназія

Костинюк
О.М.

Заліщицький р-н.
Заліщицька

Підгребя Н.М.

Математика
Читання
Укр.мова

4-Б клас

23

Підвищення рівня знань учнів,
активності на уроках та в
позаурочній діяльності. Розвиток
творчих
здібностей
учнів
початкових класів. Створення
власного банку відеоуроків з
природознавства,
української
мови, математики.

математика

5,7,8,11

96

Учні - переможці ІІ (обласного) і
ІІІ (заключного) етапу конкурсузахисту
науково-дослідницьких
робіт МАН, ІІІ (обласного) етапу
олімпіади з математики. Ділиться
досвідом роботи з вчителями
району та області, проводить
майстер-класи.
Друк:О.Костинюк,Н.Пацарина.
Функції.Лінійна функція та графік.
Розв’язування вправ на уроках
алгебри в 7 класі. Математика.2015р.- №3
Блог: http://form3a3a.blogspot.com/

Українська мова і
література

8

36

Учні-переможці ІІ (обласного) і ІІІ
(заключного) етапу конкурсу-

навчання на основі
схемних і знакових
моделей навчального
матеріалу (автор
В.Ф.Шаталов);

4.

Педагогічні
технології на основі
ефективності
управління та
організації
навчального
процессу:
проектна технологія;

гімназія

захисту науково-дослідницьких
робіт МАН, ІІІ (обласного) етапу
олімпіад.
Матеріали з досвіду роботи
розміщені на сайті вчителя:
-

Заліщицький р-н.
СШ І-ІІІ ст.ім.
О.Маковея
м.Заліщики

Котик Л.К.

фізика

Заліщицький р-н.

Теслюк Н.Я.

географія

9-11

5-9

85

39

Розвиток логічного, критичного
мислення, вміння узагальнювати.
Матеріали з досвіду роботи
надруковані в журналі «Фізика у
школі». Участь в обласному
конкурсі «Учитель року» (ІІ місце).
Учні-переможці
ІІ
етапу
всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт МАН
з фізики, переможці конкурсів
всеукраїнського рівня.
Друковані матеріали:
1. Вчимося, повторюємо, творимо.
Новий підхід до розв’язування
фізичних задач. Ж-л Фізика. 2012.- №15-16.-с.11-13
Уроки надруковані у фаховому

ЗОШ І-ІІст.
с.Дзвиняч

5.

6.

Технології рівневої
диференціації:
диференційоване
навчання молодших
школярів за
С.Логачевською;
Педагогічні
технології на основі
дидактичного
удосконалення і
реконструювання
матеріалу:
«Діалог культур»
(В.Біблер, С.Курганов)

журналі «Краєзнавство. Географія.
Туризм.» (Січень,№1, а також в еверсії цього журналу).(2013р),
розміщені на сайті «Методичний
портал».
Учитель взяла участь у
Всеукраїнському конкурсі
«Творчий учитель – обдарований
учень»,
лауреат конкурсу «Панорама
творчих уроків»,
переможець конкурсу «Виховні
технології в проектах» за
організацією газети «Сучасна
школа України»(2014р).

Заліщицький р-н.
ЗОШ І-ІІІ ст. №2
м.Заліщики

Грабар М.А.

Заліщицький р-н.
Заліщицька
гімназія

Войчишин
О.Д.

Математика
Українська мова

2-Б клас

34

Англійська мова

6,11

30

Високі показники навчання учнів з
математики. Розробка власних
тренувальних вправ та творчих
завдань з математики.

Удосконалюється співавторська
роль читача, глядача,
співрозмовника. Підвищується
ефективність міжнародної
співпраці. Учні залучені до
різноманітної навчальної

діяльності у рамках міжнародних
програм та проектів, серед яких:
«e-Twinning Plus» . «Connecting
Classrooms», «Класна
дошка».Активною є участь
гімназистів у міжнародній
програмі майбутніх лідерів FLEX
eTwinning.com.ua
https://www.educatornetwork.com/

7.

7.1.

Окремі предметні
педагогічні
технології:
Впровадження ІКТ:
На уроках української
мови та літератури

На уроках у
початкових класах

Заліщицький р-н
ЗОШ І-ІІ ст.. с.
Добрівляни

Дацька Г.Я.

Українська мова
та літ

5-9

21

Залішицький
район
Синьківська
загальноосвітня
школа І-ІІІ 6т..

Гривул Л.Р

Українська мова
Природознавство
Я у світі
математика

4

11

В учнів сформовані навички
самостійної роботи з додатковими
джерелами, зокрема інформаційнокомп’ютерними,
уміння
використовувати комп’ютер у
навчанні мови та літератури. Учні
– призери районних конкурсів та
олімпіад.Досвідом роботи ділиться
із словесниками області.
datskamova.blogspot.com
Підвищення якості знань учнів та
інтересу до навчання.
Створення
власного
сайту
(germanl.ucoz.ua) з досвіду роботи.
Самостійність учнів у створенні
власних
презентацій
для
навчальних проектів на уроках
природознавства та для виховних
заходів.

На уроках історії

Заліщицький р-н
Заліщицька
державна гімназія

Дяків В.Г.

Історія України,
всесвітня історія

5

30

Заліщицький р-н.
СШ І-ІІІ ст.ім.
О.Маковея
м.Заліщики

Галько І.Р.

Історія,
правознавство

7,9-10

82

КТ забезпечують нові можливості,
а також дозволяють реалізувати
сучасні педагогічні технології
навчання на більш високому рівні,
стимулюють розвиток дидактики
та методики. БЛОГ: http://vasylzal.blogspot.com/
Сторінка
у
фейсбуці:
https://www.facebook.com/vg.dac
канал
в
https://www.youtube.com/channel/U
C2-bNbJHlaL-Oqq8Uoju-6w
Державна політика у сфері захисту
неповнолітніх в інформаційному
просторі: український та світовий
досвід.Збірник
матеріалів
Міжнародної науково-практичної
конференції.
Дитинство
без
насилля: суспільство, школа і сім’я
на захисті прав дітей. 2014. – с.437441.
Сайт :vasildakiv70.
Підвищення якості навчально –
вихоаного
процесу,
результативності
навчання,
інтересу учнів до історії і
правознавства,
переможці
конкурсу захисту І – ІІІ етапів
МАН, конкурсу - захисту ШНТУ
«Інтелектуал».

На уроках математики

Заліщицький р-н.
Заліщицька
державна гімназія

Грушко Н.А.

Математика

8,10

47

Сайт
vchitelskij-sajt-galko-ir.webnode.com.ua
КТ забезпечують нові можливості,
а також дозволяють реалізувати
сучасні педагогічні технології
навчання на більш високому рівні,
стимулюють розвиток дидактики
та методики. Учитель-учасник
Всеукраїнського етапу конкурсу
«Учитель року» в номінації
«Математика». Досвідом роботи
ділиться на сторінках фахових
журналів:
Виступи
на
методоб’єднанні
вчителів
математики, семінарах, творчій
групі, ШПМ.
Участь у Всеукраїнському етапі
конкурсу «Учитель року » у
номінації «математика»
Друковані матеріали:
1. Математична газета.
2. Побудова графіків функцій за
допомогою
геометричних
перетворень
та
розвязування
прикладних задач.Матеріали для
літньої практики в 10 класі
Математика в школах України.2011.-№13-15(313-315).- с.54
3.Подорож у світ математичних
софізмів. Віртуальна екскурсія для
учнів 10 класу. Математика в
школах
України.
Позакласна
робота.-2011.-№11(11).-с.31

4.Системи
лінійних
рівнянь.Розробка
уроків
із
використанням
програмного
забезпечення.
Математика
в
школах України.-2012.-№10(346).с.9
5. Розв’язування систем лінійних
рівнянь. Розробка уроків із
використанням
програмного
забезпечення.
Математика
в
школах України.-2012.-№11(347).с.20
6. Розв’язування систем лінійних
рівнянь. Розробка уроків із
використанням
програмного
забезпечення.
Математика
в
школах України.-2012.-№12(348).с.3
7.
Н.Грушко.
Завдання
з
параметрами. Матеріали до уроків
алгебри і початків аналізу. 11кл. г.
«Математика» №10 2015р.
Персональний сайт:
http://grushko.ucoz.ru/
Сторінка на фейсбуці:
https://www.facebook.com/natalia.gr
ushko.39?fref=ts
сайт: eTwinning.com.ua (проектна
міжнародна діяльність)
https://www.educatornetwork.com/

Заліщицький р-н.
Заліщицька
державна гімназія

Колодницька
О.Ю.

Математика

6,7

53

Учні-переможці ІІ етапу
всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт

МАН, учасники ІІІ етапу
всеукраїнської учнівської
олімпіади з математики. Матеріали
з досвіду роботи надруковано у
фахових журналах, а також
розміщено на методичному
порталі. Лауреат обласного туру
всеукраїнського конкурсу
«Учитель року» в номінації
«Математика»
Друковані матеріали:
1.Розв’язування тригонометричних
рівнянь різних типів. Математика в
школах України.-2011.-№1011(310-311).- с.36 .
2.Розвязування вправ на
знаходження похідної функції.
Математика в школах України.2011.-№26(326).-с.24
Блог:
http://kolodnytska.blogspot.com/
8.

Виховні технології на
основі формування і
використання
колективу як
виховного засобу:
КТС (І.П.Іванова)

Заліщицький р-н
Заліщицька
державна гімназія

Грушко Н.А.

Класний керівник

8

28

Зростання ініціативи кожного
учасника процесу.
Думка кожного має право на
існування, обговорення.
Набуття певного досвіду. Учні та
вчитель беруть участь в проекті
еTwinning, який розширює сферу

освітніх
можливостей
для
учасників
проекту,
підвищує
мотивацію до навчання. виховання
та ступінь відкритості до Європи.
Блог-щоденник:
http://zaltr-natalia.blogspot.com/
9.

Управлінські
технології.
Технологія створення
інноваційного
освітнього середовища.

Заліщицький р-н
Заліщицька
державна гімназія
Заліщицький р-н
ЗОШ І-ІІ ст.
с.Дзвиняч

Войчишин
О.Д.

Директор

Гагалюк Л.М.

Директор

