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Запоріжжя, 2013 

 



Регламент роботи виставки 

«Освіта Запорізького краю – 2013» 

 

9.00 – 9.15 Урочисте відкриття обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2013». 

Вітальне слово:  

- директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Запорізької обласної державної адміністрації  

Вєрозубов Олександр Георгійович;  

- ректор КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР 

Пашков Володимир Васильович 

(конференц-зала, 4 поверх) 

 

9.15 – 11.50 Презентації освітніх закладів області  

(аудиторії №№ 22, 25, 32, 33, 35, 36, конференц-зала) 

 

11.50 – 12.00  Підбиття  підсумків виставки. 

Перший проректор КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР  

Ястребова Валентина Яківна 

 

 П Р Е З Е Н Т А Ц І Ї  

 
8.30 – 12.30 

 

ІІ та ІІІ поверхи 

Презентація видавничої продукції фірм ТОВ «Константа-І, 

ЛТД», видавничої групи «Основа», видавництва «Шкільний 

світ»,  ПП «Литвинчук Є.Є.» 

 

9.15 – 12.00 Аудиторія № 22, ІІ поверх 

Мультимедійні презентації та майстер-класи співробітників    

КЗ «ЗОІППО» ЗОР та освітніх закладів області  

 

9.15 – 11.50 

 

Аудиторія № 25, ІІ поверх  

Презентація художньо-естетичних виробів освітніх закладів 

Запорізької області 
 

9.15 – 9.25 

ауд. 22 

 

Мультимедійна презентація досвіду роботи  вчителя російської 

мови та літератури Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 32 Ступницької Д.Х. «Забезпечення наступності 

при формуванні орфографічної  грамотності на уроках 

російської мови»  
 



9.25 – 9.30 

ауд. 22 

Мультимедійна презентація досвіду роботи заступника 

директора з НВР Бердянської загальноосвітньої школи  І-ІІІ 

ступенів № 2 Момотюк Л.М. «Роль веб-сайту школи у 

створенні іміджу закладу освіти» 

 

9.30 – 09.40 

ауд. 22 

Презентація досвіду роботи авторського колективу вчителів 

філології Кушугумської гімназії «Інтелект» Запорізького 

району «Формування творчої особистості вчителя та учня» 

9.40 – 09.50 

ауд. 22 

Мультимедійна презентація досвіду роботи авторського 

педагогічного колективу Трудової загальноосвітньої школа І-ІІІ 

ступенів Новомиколаївського району «Використання 

інноваційних освітніх технологій як фактор професійної 

компетентності сільського вчителя» 

 

9.50 – 10.00 

ауд. 22 

Мультимедійна презентація із досвіду роботи Бердянського 

міського методичного кабінету 

 

10.00 – 10.10 

ауд. 22 

Мультимедійна презентація досвіду роботи авторського 

педагогічного колективу Комунального закладу «Терсянський 

навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів  – дошкільний навчальний заклад» 

Новомиколаївського району «Використання інноваційних 

технологій у навчально-виховному процесі» 

 

10.10 – 10.20 

ауд. 22 

Мультимедійна презентація досвіду роботи Приазовського 

районного методичного кабінету з методичного забезпечення 

науково-методичної теми району «Особистісно-орієнтована 

модель навчання та виховання учнів як засіб формування 

компетентності педагогів та учнів» 

 

10.20 – 10.30 

ауд. 22 

Мультимедійна презентація досвіду роботи директора 

Запорізької гімназії № 45  Мєркіної А.Л. та заступника 

директора з НМР Філіпської Н.О. «Реалізація науково-

методичної проблеми через інноваційний педагогічний проект» 

 

10.30 – 10.40 

ауд. 22 

Мультимедійна презентація досвіду роботи шкільного 

методичного об’єднання вчителів початкових класів 

Кушугумської гімназії «Інтелект» Запорізького району 

«Використання мультимедійних технологій на уроках у 

початкових класах» 

 

10.40 – 10.50 

ауд. 22 

Мультимедійна презентація досвіду творчої групи вчителів 

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 49 

(Метеленко Л.В., Хміль Г.М., Ніколенко Л.П.) «Міжпредметні 

зв’язки при проведенні навчальної практики в 5-8, 10 класах» 

 



10-50 – 11.00 

ауд. 22 

Мультимедійна презентація досвіду роботи директора 

Новомиколаївської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 1 Субботи Т.Г. та заступника директора з 

навчально-виховної роботи Татаренко О.М. «Упровадження 

методик та інноваційних технологій у навчально-виховний 

процес закладу» 

 

11.00 – 11.10 

ауд. 22 

Мультимедійна презентація досвіду роботи Ганно-

Опанлинського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-Ш ступенів» 

Приазовського району «Впровадження особистісно-

зорієнтованої моделі навчання і виховання, як засіб 

формування компетентності педагога та учня» 

 

11.10 – 11.20 

ауд. 22 

 

Мультимедійна презентація досвіду роботи творчої 

педагогічної групи Запорізької гімназії № 45  (Крупенко О.Г., 

Філіпська Н.О., Дубасова Г.С., Біла О.А.) «Інноваційна 

діяльність кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін в 

системі науково-методичної роботи гімназії» 

 

11.20 – 11.30 

ауд. 22 

Мультимедійна презентація досвіду роботи педагогічного 

колективу Бердянської гімназії № 1 «Надія»   
 

11.30 – 11.40 

ауд. 22 

Презентація досвіду роботи шкільного методичного об’єднання 

вчителів суспільно-природничого циклу Кушугумської гімназії 

«Інтелект» Запорізького району «Модель сучасного вчителя як 

конкурентоспроможного фахівця»  

 
 

 

 

 

 


