
«ПОГОДЖЕНО»              «ЗАТВЕРДЖУЮ»                                    

  

 Завідувач  МЦ _________ Карпова Є.В.      Директор закладу _______ Коняхін І.Є.         

                                           

«___» ________________ 2017  р.         «___» ________________ 2017 р.                 

 

                                                                           Науковий керівник ______ Степаненко А.І. 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 ЗВІТ 
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Відповідно до наказу  Департаменту освіти і науки Луганської обласної 

державної адміністрації  №11с від 16.01.2015 року «Про надання статусу 

експериментального навчального закладу регіонального рівня Лисичанській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Лисичанської міської ради Луганської області» на базі 

вищезазначеного загальноосвітнього навчального закладу проводиться 

дослідно-експериментальна робота за темою  «Використання веб - сайтів в 

освітній    діяльності». 

 Організація дослідно-експериментальної роботи на формувальному 

етапі була спрямована на: 

• упровадження інноваційної моделі навчально-виховної роботи, 

навчального, навчально-методичного, управлінського забезпечення 

інноваційної моделі;  

• моніторинг дослідно-експериментальної роботи;  

• моніторинг рівня співробітництва адміністрації, педагогічного колективу, 

батьків, учнів;  

• проведення консультацій, навчання вчителів, батьків із теми дослідно-

експериментальної роботи;  

• упровадження системи проектно-цільового управління закладом. 

У ході даного етапу дослідно-експериментальної роботи апробовано й 

уточнено модель системи навчально-виховної роботи «Використання веб – 

сайтів в освітній діяльності» (перше завдання формувального етапу). 

Усі компоненти зазначеної моделі підпорядковуються загальній меті, 

яка полягає  у залученні вчителів до комплексного використовування 

соціальних сервісів технології Веб 2.0 та досягнення бажаного ефекту від 

процесу навчання та розширення меж навчального середовища. З метою 

реалізації зазначеної мети діяльність педагогічного колективу 

спрямовувалась у таких основних напрямах, які передбачали певні форми 

роботи : 



  

Під час реалізації ІІІ (формувального) етапу  у травні 2016 року було 

проведено моніторинг рівня співробітництва адміністрації, педагогічного 

колективу батьків та учнів (третє завдання формувального етапу). 

Моніторингове дослідження для визначення рівня співпраці адміністрації та 

педагогічного колективу здійснювалося за раніше розробленими 

діагностичними картками, а для батьків та учнів було розроблено анкети  

щодо визначення рівня співробітництва на основі методики щодо виявлення 

схильності співпрацювати з людьми (Л.Йовайши (модифікація 

Г.В.Резапкіної), Л.М.Кабардова).  Порівняння аналітичних даних 

моніторингу  ІІ (концептуально-діагностичного) етапу та ІІІ  

(формувального) етапу показало: 

• обладнання додаткового комп'ютерного класу та 
осучаснення навчальних кабінетів; 

• упровадження в систему роботи нових за формою уроків з 
використанням веб-сайтів; 

•  коригування матеріалів персональних сайтів вчителя щодо 
їх подольшого викорстання  в навчальному процесі. 

навчальне 
забезпечення 

•  підготовка посібника  «Розробки уроків з використанням 
веб-сайтів» ; 

• підготовка посібника "Методичні поради щодо створення 
та використання тестових завдань відкритої та закритої 
форми на основі платформи learningapps.org з різних 
навчальних предметів"; 

• розробка методичних кластерів для вчителів та учнів «Я 
готуюсь до уроку» . 

 

навчально-
методичне 

забезпечення 

• розробка моделі системи проектно-цільового управління 
закладом  та її упровадження ; 

• планування подальшої роботи за даною системою роботи; 

•  організація роботи  психолого-педагогічних  та 
проблемних творчих семінарів,  педагогічних рад, науково-
практичних конференцій, вебінарів. 

управлінське 
забезпечення 



 

 

Аналіз отриманих результатів показав, що рівень співробітництва виріс 

у порівнянні з ІІ етапом, коли тільки-но починалась експериментальна  

робота. Дані показники,  отримані під час моніторингу з визначення 

вищезазначених рівнів,  показали, що спланована робота  щодо 

впровадження моделі навчально-виховної роботи на основі освітніх 

технологій «Використання веб-сайтів в освітній діяльності» була 

організована правильно. 

Також було проведено й моніторинг щодо якості навчально-виховного 

процесу в умовах упровадження інноваційної моделі «Використання веб-

сайтів в освітній діяльності» у навчально-виховний процес через порівняння 

результатів 

успішності та 

результатів участі 

школи в ІІ та ІІІ етапі 

предметних олімпіад 

перед початком 

експерименту та під 

час його реалізації. 

 

 

 

Учасники 

проекту 

Рівні готовності 

низький середній достатній високий 

ІІ  

етап 

ІІІ 

етап 

ІІ  

етап 

ІІІ 

етап 

ІІ  

етап 

ІІІ 

етап 

ІІ  

етап 

ІІІ 

етап 

Адміністрація - - - - 34% - 66% 100% 

Учителі - - 12% 6% 82% 70% 6% 24% 

Учні 5% 3% 29% 15% 60% 72% 6% 10% 

Батьки 10% 8% 52% 40% 32% 46% 6% 6% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час упровадження моделі системи навчально-виховної роботи з 

використання веб-сайтів в освітній діяльності було організовано роботу щодо 

надання консультацій, навчання вчителів, батьків із теми дослідно-

експериментальної роботи (четверте завдання формувального етапу): 

- проведення батьківських зборів на тему «Освітні сай ти вчителів – шлях 

до підвищення рівня навченості учнів»; 

- методичний практикум «Створення спільного сайту з моніторингу та 

самоконтролю знань» (листопад 2016) ; 

- майстер-клас  «Тестові завдання відкритої та закритої форми на основі 

платформи learningapps.org з різних навчальних предметів» (грудень); 

- продовжено роботу постійно діючого майстер-класу «Google – 

інструментарій в практиці вчителя» (третій рік навчання) (Додаток 1) ; 

- вебінар «Дистанційне навчання на платформі «10minSchool” (листопад 

2016); 

Протягом реалізації  ІІІ (формувального) етапу також було проведено 

два засідання педагогічної ради: 

 засідання педагогічної ради школи «Нові прогресивні технології – 



шлях до формування творчої особистості, життєвих компетентностей 

учнів»; 

  на другому засіданні  було підбито підсумки реалізації  ІІІ 

(формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи 

«Використання веб-сайтів в освітній діяльності». 

Під час реалізації ІІІ етапу дослідно-експериментальної роботи було 

розроблено й упроваджено систему проектно-цільового управління закладом 

(п’яте завдання формувального етапу), яка передбачає сумісну  роботу всіх 

учасників експерименту поетапно (Додаток 2). 

Досвід роботи з теми проекту «Використання веб-сайтів в освітній 

діяльності»  було  представлено в жовтні 2016 року у м. Києві  на VІІІ 

Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» в номінації «Сучасні 

інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології та рішення для 

впровадження в освітню практику» та відзначено Дипломом лауреату 

конкурсу І ступеня та пам’ятним знаком,  а також у листопаді 2016 року на 

обласному форумі «Інноваційно-освітній простір навчальних закладів: 

науково-практичні досягнення» у м. Сєвєродонецьку. 

Наступний, IV (контрольно-узагальнюючий) етап  дослідно-

експериментальної роботи буде спрямований на: 

• порівняння результатів дослідно-експериментальної роботи за 

поставленою метою;  

•  поширення педагогічного досвіду з теми експерименту;  

•  внесення коректив до створеної інноваційної моделі навчально-виховної 

роботи;  

•  проведення науково-практичної конференції за результатами 

експериментальної роботи;  

• підготовка звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної 

роботи за темою дослідження. 

•  

 



Додаток 1 

 

 

Мета: формувати у вчителів знання, вміння і навички використовувати Інтернет-ресурси 

Web 2.0. для своєї професійної діяльності та підвищення кваліфікації, а також 

сформувати у педагогів стійкий інтерес до сучасних Інтернет сервісів і 

спонукати самостійно оволодівати новими сервісами й поглиблювати вже 

здобуті знання і навички 

Задачі: 

  продовжити роботу  по ознайомленню з основними термінами та принципами роботи  

в системі Google    ; 

 продовжити формування навичок з розміщенням відеоматеріалів,  презентацій, 

інтерактивних вправ , розміщених на платформі http://learningapps.org . 

 оволодіння методами створення освітнього сайту вчителя; 

 набуття практичних навичок з наповнювання персонального сайту; 

 набуття практичних навичок по роботі з Google- формами як основою для створення 

тестів 

№ 

з/п 

Зміст заняття Дата 

проведення 

Відповідальний 

1.  Аналіз персональних сайтів та їх 

наповнювання через використання 

гіперпосилань та Google-диску 

вересень Коняхіна Г.О.,  

2.  Створення тестів різних видів на основі 

Google-форм 

Вересень , 

жовтень 

Коняхіна Г.О. 

3.  Створення спільного сайту з моніторингу 

та самоконтролю знань 

листопад Коняхіна Г.О. 

4.  Розробка тестових завдань відкритої та 

закритої форми на основі платформи 

learningapps.org з різних навчальних 

предметів 

Грудень 

 січень  

Коняхіна Г.О.  

 

5.  Створення відеоуроків для дистанційного 

навчання 

лютий Коняхіна Г.О. 

6.  Створення електронного навчання на 

платформі «Moodle» 

квітень Коняхіна Г.О. 

7.  Презентація учительських сайтів та 

матеріалів, створених на платформі 

Google. Діагностика рівня компетентності, 

визначення потреб  учителів з питань 

медіаграмотності 

травень Коняхіна Г.О. 

Топіліна Т.А. 

 

Тематика занять майстер – класу 
«Google – інструментарій в практиці вчителя» 

(третій рік) 

 



   Програма реалізації ІV (контрольно-узагальнюючого) етапу 

дослідно-експериментальної роботи з теми 

«Використання веб-сайтів в освітній діяльності» 

січень – грудень 2017 

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Очікувані результати 

1.  Здійснення контрольного 

діагностування рівня 

сформованості професійної 

компетентності педагогів щодо  

комплексного використовування 

соціальних сервісів технології     

Веб 2.0  

Травень – 

вересень 2017 

Порівняння аналітичних 

даних для внесення 

відповідних змін у хід 

експерименту 

2.  Порівняння результатів 

діагностико-концептуального та 

контрольно-узагальнюючого етапів 

експерименту, визначення 

співвідношення результатів 

експерименту з поставленою метою 

та визначеними завданнями. 

Квітень-травень 

2017 

Аналітичні висновки про 

результативність 

діяльності суб’єктів 

експерименту 

3.  Поширення досвіду дослідно-

експериментальної роботи з 

означеної проблеми через 

публікації у пресі. 

Протягом етапу Статті у науково-

педагогічних виданнях 

4.   Здійснення популяризації 

результатів дослідно-

експериментальної роботи серед 

загальноосвітніх навчальних 

закладів міста та області. 

Протягом етапу Матеріали семінарів, 

майстер-класів, 

підсумкових  засідань 

творчих груп. Видання 

інформаційних бюлетенів, 

методичних рекомендацій 

5.  Проведення обласного семінару 

«Використання веб-сайтів в 

освітній діяльності» 

Жовтень 2017  Програма семінару 

матеріали. 

6. Підготовка звіту за підсумками  ІV 

етапу дослідно-експериментальної 

роботи 

 Грудень 2017р.  Звіт про результати 

роботи з реалізації 

контрольно-

узагальнюючого етапу. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Мотиваційно-цільовий етап 

Інформаційно-аналітичний 
етап 

Організаційно-виховний етап 

Контрольно-оціночний етап 

Регулятивно-корекційний 
етап 

Система  

проектно-цільового управління в Лисичанській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №6 

у рамках дослідно-експериментальної роботи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- методичні семінари, наради; 
- батьківські збори; 
- індивідуальні співбесіди 

- розробка діагностичних карт  та 
проведення діагностики учасників 
навчально-виховного процесу; 

- методична рада; 
- розміщення інформації на веб-сайті 

 

-  рефлексія діяльності; 

- внесення змін до експериментальної 

діяльності; 

-  презентація та розповсюдження 

досвіду роботи навчального закладу 

 

 

- створення й використання педагогічних 

сайтів та блогів; 

- - проведення уроків із використанням веб-
сайтів; 
- проведення консультацій для учнів, 

батьків та вчителів 
- моніторинг дослідно-експериментальної 

роботи; 
-     педагогічна рада; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


