Інформація про роботу тимчасового творчого колективу
педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів з
а темою «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» в системі
оздоровчо-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів»
На виконання Указу Президента України № 42/2016 від 09.02.2016 «Про
Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025
року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» наказом
Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 року №1312 «Про проведення
дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів
Вінницької, Волинської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької
областей та міста Києва» було затверджено Програму дослідно-експериментальної
роботи за темою «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» в системі
оздоровчо-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів» на базі
загальноосвітніх навчальних закладів Вінницької, Волинської, Сумської,
Тернопільської, Харківської, Хмельницької областей та м. Києва на 2016-2020 роки.
Науковий керівник дослідно-експериментальної роботи: Дубогай Олександра
Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного
виховання та здоров’я факультету фізичного виховання і спорту Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Наукові консультанти:Тимошенко Олексій Валерійович, доктор педагогічних
наук, професор, декан факультету фізичного виховання та спорту Національного
педагогічного
університету
імені
М.П. Драгоманова;
Бекетова
Галина
Володимирівна, доктор медичних наук, завідувач кафедри дитячих та підліткових
захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика; Ціось Анатолій Васильович, перший проректор Східноєвропейського
національного університету ім. Лесі Українки, доктор педагогічних наук, професор;
Кириленко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, начальник відділу
дослідження підготовки вчителів Державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти»; Шикера Олег Григорович, доктор медичних наук,
професор, директор Інституту сімейної медицини.
Від Харківської області базовими загальноосвітніми навчальними закладами
дослідно-експериментальної роботи визначені: Богодухівська гімназія №1
Богодухівської районної ради, Дергачівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний заклад» Дергачівської районної ради, Шевченківська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Шевченківської районної ради, Харківська
гімназія №14 Харківської міської ради, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №38 Харківської міської ради.
З метою надання організаційної та науково-методичної допомоги педагогічним
колективам базових загальноосвітніх навчальних закладів у проведенні дослідноекспериментальної роботи було організовано тимчасовий творчий колектив (ТТК)
педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів за темою
«Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» в системі оздоровчо-виховної
роботи загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти» від 05.01.2017 № 2).

Керівники ТТК: Сіліна Г.О., завідувач кафедри виховання й розвитку
особистості, канд. пед. наук; Волкова І.В., старший викладач кафедри виховання й
розвитку особистості; Заліська О.М., викладач кафедри методики дошкільної та
початкової освіти.
Склад тимчасового творчого колективу педагогічних працівників
№
1

Назва ЗНЗ
Богодухівська гімназія №1
Богодухівської районної ради
Харківської області

ПІБ директора
Михасюк
Оксана
Костянтинівна

ПІБ учасників
Покришкіна Т.В.
Віннікова Т.Л.
Кармазова Ю.О.

2

3

4

Байстрюченко Є.М.

Дергачівський НВК
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний
заклад» Дергачівської
районної ради Харківської
області

Зенькова Ніна
Олексіївна
050-130-70-55

Шевченківська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №1 Шевченківської
районної ради Харківської
області

Приходько
Надія
Вікторівна
066-36-23-541

Харківська гімназія №14
Харківської міської ради
Харківської області

Шкурапет
Фурсов М.С.
Наталія Іванівна
Грищенко О.А.

Желтобрюх С.М.
Козловцева А.І.
Мамон Л.О.
Жарова Л.В.
Цибульник С.О.

Балан О.П.
5

Харківська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №38
Харківської міської ради
Харківської області

Поклонський
Олександр
Олександрович
097-920-55-45

Токар Н.В.
Сірік Н.Ф.
Москаленко Н.О.

Посада
Заступник
директора
Заступник
директора
Учитель фізичної
культури
Заступник
директора
Учитель фізичної
культури
Учитель
початкових класів
Заступник
директора
Учитель
початкових класів
Учитель фізичної
культури
Заступник
директора
Учитель
початкових класів
Учитель фізичної
культури
Заступник
директора
Учитель
початкових класів
Учитель фізичної
культури

Відповідно до Програми дослідно-експериментальної роботи за темою
«Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» в системі оздоровчовиховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів» на базі загальноосвітніх
навчальних закладів Вінницької, Волинської, Сумської, Тернопільської,
Харківської, Хмельницької областей та м. Києва на 2016–2020 роки» та програми
роботи ТТК навчальні заклади здійснюють І (організаційно-підготовчий) етап
(жовтень 2016 – вересень 2017 роки) дослідно-експериментальної роботи.
Завданнями цього етапу визначені:
• вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідноекспериментальної роботи, організація науково-методичної підтримки
експерименту;

•

налагодження спільної діяльності з науковцями та консультантами,
координаторами,
які
здійснюють
науково-методичний
супровід
експерименту;
• формування творчих груп за темою дослідно-експериментальної роботи у
кожному навчальному закладі;
• розроблення
нормативно-правового
та
інформаційно-методичного
забезпечення дослідно-експериментальної роботи.
З метою виконання визначених завдань:
28.02.2017 р. відбулося інтерактивне спілкування № 1 тимчасового творчого
колективу (ТТК) учасників дослідно-експериментальної роботи на базі Харківської
гімназії № 14 Харківської міської ради за темою «Інноваційні підходи до створення
здоров’язбережувальної системи навчання у загальноосвітньому навчальному
закладі». Учасники ознайомилися з досвідом роботи Харківської гімназії №14
щодо створення системи взаємодії гімназії, медичних установ – партнерів з
батьківською громадськістю з питань здоров’язбереження. Брало участь 18 осіб.
20.03.2017 р. 5 учителів початкових класів експериментальних навчальних
закладів взяли участь у всеукраїнському науково-практичному семінарі
«Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» в системі оздоровчовиховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів» (відповідно до листа
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства
освіти і науки України від 16.02.2017 №2.1/10-252), який проводила керівник
дослідно-експериментальної роботи Дубогай О.Д.
Метою семінару було ознайомлення учасників із досвідом роботи Київської
гімназії № 287 з вищезазначеної теми та одним із інструментів моніторингу оцінки
змін психофізичного та рухового розвитку учнів – «Щоденником розвитку та
здоров’я учнів 6-12 років».
Відповідно до плану роботи ТТК на квітень заплановано інтерактивне
спілкування учасників з метою обговорення діагностичних методик реалізації
здоров’язбережувальної технології «Навчання в русі».
Волкова І.В., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості,
керівник ТТК, обласний координатор дослідно-експериментальної роботи
загальноосвітніх навчальних закладів.

