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Інформація про стан експериментальної та інноваційної діяльності  

за І семестр 2012-2013 навчального року в Харківському приватному ліцеї «Професіонал» 
 

№ 

п/п 

Назва та суть 

інноваційної 

педагогічної технології, 

автор-розробник 

Колектив або особа, що 

апробовують (адаптують, 

впроваджують) 

інноваційну педагогічну 

технологію 

Заходи Результативність 

1. Проектні технології: 

створення проекту з 

візуального 

програмування 

(програма, посібник, 

серія практичних вправ). 

Автор-розробник – 

Кащеєв Л.Б. 

Кащеєв Л.Б., 

Коваленко С.В., 

Коваленко С.М. 

1) Робота учнів за 

посібниками, 

розробленими вчителями у 

межах роботи над проектом 

з візуального 

програмування: «Основи 

візуального 

програмування» 

2) Опанування учнями 

візуальним 

програмуванням в 

середовищі Delphi 

3) Консультації з учнями в 

1) Набуття навичок швидкого 

виконання модулів (exe-файли) 

2) У ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад здобуто учнями 

ліцею 6 перемог з інформатики,6 

перемог з інформаційних технологій 

3) Навчальний посібник «Основи 

візуального програмування» 

4) Зошит для практичних робіт з 

основ візуального програмування 



 

ході підготовки до участі в 

олімпіадах, МАН 

2. Інформаційно-

комп’ютерні технології 

– методика 

використання та 

створення 

мультимедійних 

презентацій з 

навчальних предметів, 

зокрема, з географії. 

Автор-розробник 

.Кащеєв Л.Б. 

Будко О.В. 

Кащеєв Л.Б. 

Будко О.В. 

Кащеєва Г.І. 

1) Консультації з учнями 

щодо оволодіння 

методикою створення 

мультимедійних 

презентацій з географії 

(характеристика обраного 

регіону за критеріями: 

економічний аспект, 

фізичний) за навчальним 

посібником, створеним 

викладачами; 

2) Захист проектів з 

географії; 

3) Пошуки, апробація 

нових форм проведення 

уроків, що спрацьовують 

на позитивний результат: 

урок-захист проектів,урок-

конференція, урок-

експеримент з 

використанням групових 

форм роботи 

4) Консультації з 

обдарованими учнями в 

ході підготовки до 

олімпіад, МАН 
 

1) Підвищення в учнів інтересу до 

предметів,  

2) У ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з географії 

здобуто 3 перемоги; 

3) Інтенсифікація навчально-

виховного процесу; 

4) Удосконалення навичок 

самостійної роботи учнів, вміння 

систематизувати й аналізувати 

матеріал, робити висновки, 

здійснювати між-предметну 

інтеграцію 

5) Створення навчального посібника 

«Творчий проект з технології. 

Характеристика фізичної та 

соціально-економічної географії 

обраного регіону» 

 

 

3. Інформаційно-

комп’ютерні технології 

– використання 

мультимедійних 

Лазарєва А.І. 

Діденко Н.Л. 

1) Створення 

мультимедійних 

презентацій з 

предметів:математика, «Я і 

1) Підвищення в учнів інтересу до 

навчання 

20 Широкі можливості щодо 

реалізації принципів 



 

презентацій у 

початковій школі 

Україна». 

2) Використання 

мультимедійних 

презентацій на уроках 

3) Створення системи 

завдань з курсу «Я і 

Україна» з використанням 

інформаційно-

комп’ютерних технологій. 

доступності;наочності. 

3) Удосконалення навчально-

виховного процесу, використання 

інноваційних технологій навчання 

4) Створення системи завдань з курсу 

«Я і Україна» з використанням 

інформаційно-комп’ютерних 

технологій. 

5) Вироблення в учнів навичок та 

вмінь щодо користування 

комп’ютером, підготовка до 

свідомого володіння ним при 

вивчення інформатики в середніх 

класах 
 

4. Розвивальне навчання – 

практичні завдання 

різного рівня складності 

з читання, математики, 

предмета «Я і Україна» 

для учнів початкової 

школи, що спрямовані 

на всебічний розвиток 

дитини 

Автор-розробник –

Лазарєва А.І. 

Лазарєва А.І. 

Гришко А.А. 

Діденко Н.Л. 

1)Робота з учнями за 

посібниками, створеними 

вчителями 

2)Удосконалення навичок 

швидкого читання в учнів 

3)Урізноманітнення форм і 

методів роботи на уроці, 

навичок  

4)Різноманітні види 

самостійної роботи учнів: 

тестування,виконання 

практичних вправ, 

різнорівневі завдання, 

творчі роботи 
 

1) Вироблення навичок швидкого 

читання в учнів 

2) Можливість організувати групову 

та парну роботу на уроках; 

3) Удосконалення навчально-

виховного процесу в початковій 

школі 

4) Створення посібника «Розвивальні 

завдання для початкової школи. 1-4 

класи» 

5) Створення посібника «Граматичні 

розбори для учнів 1-4 класів» 

5. Дистанційне навчання. 

Автор-розробник –

Вєтрова О.І. 

Вєтрова О.І., учитель 

англійської мови 

1) Оформлення сайту з 

англійської мови для учнів 

початкових класів; 

2) Розміщення корисної 

1) Підвищення інтересу в учнів до 

предмета; 

2) Створення комфортних умов для 

виконання домашніх завдань, що 



 

інформації: 

- домашнє завдання; 

- відеоматеріали; 

- рекомендації щодо 

виконання завдань, 

особливо творчих проектів; 

- поради батькам щодо 

контролю за виконанням 

учнями домашніх завдань. 

3) Он-лайн-консультації з 

учнями та батьками 

 

впливає на ефективність засвоєння 

знань учнями, підвищення рівня 

навчальних досягнень з предмета. 

3) Удосконалення усного мовлення 

учнів 

4) Вироблення в учнів навичок щодо 

використання інформаційно-

комп’ютерних технологій при 

вивченні англійської мови 

5) Творча співпраця учителя, учнів та 

їх батьків 

 
 

 
Директор           О.В.Будко 

 


