
ПРОГРАМА 

проведення педагогічного мосту 

Добровеличківський район – Кіровоградський район 

Місце проведення: Добровеличківський міжшкільний навчально-виробничий комбінат 

  

Дата проведення: 22 жовтня 2015 року 

Проблема «Підвищення ефективності управлінської майстерності шляхом 

упровадження інноваційних технологій, основ акмеології» 

Мета:  

- розширити знання заступників директорів з НВР з питань впровадження 

інноваційних  технологій управління, що сприяють модернізації змісту освіти, 

інтенсивному розвитку та впровадженню інноваційних процесів, адекватних 

сучасним вимогам і потребам часу; 

- сформувати колективну думку щодо вдосконалення системи неперервного навчання 

педагогічних працівників у міжкурсовий період; 

- презентувати досвід роботи для подальшої співпраці районних методичних кабінетів 

відділу освіти Добровеличківської та Кіровоградської райдержадміністрації. 

Обладнання: проектор, ноутбуки, роздатковий матеріал. 

 

Методичний маршрут: 

1. Мережеві педагогічні спільноти як форма професійного розвитку педагога. 

2. Використання акмеологічного підходу для самовдосконалення та підвищення 

професійної майстерності педагогів. (опрацювання питань на сайті РМК) 

 

1. Зустріч в центрі України (Працівники Добровеличківського та Кіровоградського районів) 

2.Добровеличківський міжшкільний навчально-виробничий комбінат: 

8.45 – 9.00        Реєстрація учасників семінару. 

9.00-9.30           Відкриття семінару. Повідомлення мети, змісту заходу. 

1. - «Освіта Добровеличківщини» 

Силенко Людмила Віталіївна, начальник 

відділу освіти, молоді та спорту 

Добровеличківської РДА 

- «Освітянська галузь Кіровоградського району» 

Крамаренко Світлана Валеріївна, начальник 

відділу освіти Кіровоградської РДА 



 

9.30-11.30 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

 

1. «Система роботи районного методичного кабінету. Впровадження ІКТ в методичну 

роботу».  

Заєць Ірина Олександрівна, завідувач РМК  

2. «Трансформування нових форм роботи  креативної освіти у практичну діяльність 

педагогічних працівників». 

Смоліна Оксана Сергіївна, 

завідувач районного методичного кабінету  

Кіровоградської районної  

державної адміністрації  Кіровоградської 

області 

 

3. «ІКТ в управлінській діяльності». 

Царенко Роман Васильович, директор 

Олексіївської ЗШ І-ІІ ступенів 

Добровеличківського району  

4. «Розвиток творчої особистості вчителя через створення ситуації успіху».  

Наумова Марія Йосипівна, директор 

Перчунівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Калашнік 

Світлана Петрівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Перчунівської 

ЗШ І-ІІІ ступенів Добровеличківського 

району 

Навчання дією  

5. Тренінгове заняття: «Технології формування методичної компетентності педагогів на 

основі освітніх інновацій, застосування основ акмеології в управлінській діяльності» 

Садовенко Тетяна Сергіївна, ЗДНВР 

Кіровської ЗШ І-ІІІ ступенів 

Кіровоградського району 

 

  6. Екскурсія до Добровеличківського краєзнавчого музею. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.50-13.50 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАКТИЧНИЙ БЛОК 

 

«Теоретико-методичні засади формування вчителя  

як конкурентоспроможного фахівця». 

Робота на базі Добровеличківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІІ №2 – гімназія». 

6.  «Впровадження проекту «Патріот» у систему навчально-виховної роботи».   

Куліш Галина Іванівна, заступник директора 

з навчально-виховної роботи 

Добровеличківського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. №2 – 

гімназія», Стоян Алла Миколаївна, заступник 

директора з виховної роботи 

Добровеличківського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. №2 – 

гімназія». 

7. Майстер-клас:«Міжнародні інтелектуальні турніри  -  всебічний  розвиток  

особистості».  

Царенко Роман Васильович, директор 

Олексіївської ЗШ І-ІІ ступенів  

Добровеличківського району 

 

4. Підведення підсумків зустрічі (дебрифінг учасників). 

 

 


