
 

Шановні педагогічні працівники!!! 
  

29.05.2020 року о 10.00 відбудеться засідання науково-

методичної конференції в  онлайн-режимі  з використанням 

додатку  Google. 

 

Взяти участь у  засідання науково-методичної конференції 

можна   за посиланням: meet.google.com/pph-cjgw-txj 

 
 
 

Порядок денний  

науково-практичної конференції з теми: 

«Забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти на основі  принципу 

дитиноцентризму шляхом  підвищення іх соціалізації та адаптації до життя в 

інформаційному середовищі» 

29 травня 2020 року 

 

№ Питання Виступаючий 
Тривалість, 

хв 

                    Вступне слово директорки КУ Сумський НВК №16 СМР Стайко О.С. 

1. Аналіз роботи над єдиною 

науково-методичною проблемою 

закладу. 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи  Друшляк А.М. 

10 

2. Використання сучасних  

технологій артерапії під час  

соціалізації та адаптації 

вихованців та учнів інклюзивного 

навчання з різними нозологіями. 

3аступник директора з навчально-

виховної роботи Бенькалович О.М 

7 

2.1 Сучасних  технологій артерапії у 

процесі адаптації вихованців з 

різними нозологіями. 

Вихователь-методиста 

дошкільного підрозділу Сова М.Л. 

5 

2.2 Використання сучасних  

технологій артерапії під час  

соціалізації  учнів з особливими 

освітніми потребами. 

Керівник шкільного методичного 

об’єднання асистентів вчителя 

інклюзивних класів  

Онісімчук Л.О. 

5 

3. Ідеї та принципи дитиноцентризму 

під час реалізації процесу 

соціалізації та адаптації учнів у 

сучасній  початковій  школі 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи Бенькалович 

О.М. 

5 

3.1. Реалізація принципу 

дитиноцентризму   в початкових 

Керівник шкільного методичного 

об’єднання вчителів початкових 

5 



класах для забезпечення адаптації 

та  початкового етапу соціалізації. 

класів Ващенко В.С.   

4. Формування та розвиток 

медіаграмотності під час   

освітнього процесу, як одного з 

головних елементів адаптації та 

соціалізації учнів в період 

розвитку інформаційного 

суспільства. 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи  Друшляк А.М. 

7 

4.1 Медіаграмотність та критичне 

мислення на уроках гуманітарного 

циклу, як один з ключових 

елементів соціалізації здобувачів 

освіти. 

 

Керівник шкільного методичного 

об’єднання вчителів української 

мови та літературиу, зарубіжної 

літератури, іноземної мови 

Юдицька Л.М. 

5 

4.2 Забезпечення успішного процесу 

соціалізації учнів на уроках 

математичного циклу, через 

використання інтерактивних 

педагогічних технологій. 

 

Керівника шкільного методичного 

об’єднання вчителів математики, 

фізики, інформатики, трудового 

навчання Діденко Н.Л. 

7 

4.3 Розвиток медіаграмотності на 

уроках предметів суспільно-

природничого циклу предметів 

для забезпечення успішного 

проходження  ІV етапу соціалізації 

здобувачів освіти. 

Керівник шкільного методичного 

об’єднання вчителів суспільно-

природничих наук Бондаренко 

С.М. 

5 

5. Соціалізація та адаптація як 

важливий компонент формування 

та розвитку громадянської 

компетентності учнів. 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи Штика Р.О. 

7 

5.1 Розвиток  громадянської 

компетенції підлітків    на уроках 

фізичної підготовки та 

позашкільній діяльності. 

Керівник шкільного методичного 

об’єднання вчителів фізичної 

культури та Захисту Вітчизни 

Шломенко В.І. 

5 

5.2 Формування та розвиток 

соціальної  та громадянської 

компетенції школярів для 

попередження процесу 

десоціалізації та асоціальної 

повеінки. 

Соціальний педагог  

Суворова С.В. 

5 

6. Про звільнення від державної 

підсумкової атестації учнів 4,9-их 

класів 

Заступники директора з 

навчально-виховної роботи 

Роденко С.В., Бенькалович О.М. 

7 

7. Переведення та нагородження Заступники директора з 7 



учнів 1-4, 5-8,10 класів. 

 

навчально-виховної роботи 

Роденко С.В., Бенькалович О.М., 

Штика Р.О. 

8. Опрацювання листа департамента 

освіти і науки Сумської ОДА від 

20 лютого 2020 року №04.1-13\808 

«Про утвердження української 

мови» 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи  Друшляк А.М. 

5 

9. Впровадження та використання 

дистанційного навчання.  

Недоліки та переваги. 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи  Друшляк А.М. 

7 

10. Виконання рішень попередніх 

педагогічних рад. 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи  Друшляк А.М. 

5 

 


