
Модуль 3.3. "Інтегрування еколого-економічномічної освіти у освітній процес" 
Код 

м/м 
Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні 

Орієнтована 

дата виконання 

3.3.1 Організаційна 

робота 

Узгодження плану роботи по реалізації завдань ІУ 

етапу регіонального освітнього проекту «Інтегрування 

змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у 

освітній процес»  

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М. з 02.09.2019 до 

13.09.2019  

3.3.2 Науково-

теоретичне 

забезпечення 

Удосконалення навчально-методичного забезпечення 

проекту освіти для сталого розвитку; 

 - координація діяльності метод. служб  в забезпеченні 

умов для підвищення творчої активності вчителів 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М. протягом року 

3.3.3 Накопичення 

матеріалу 

Створення «банку інформації» з питань інтегрувавння 

змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у 

НВП"  

 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М. протягом року  

3.3.4 Організаційна 

робота 

Узгодження календарних планів спецкурсів "Уроки для 

сталого розвитку", "Основи екології"                                   

Адміністрація, 

вчителі школи 

Данюшина Л.М. з09.09.2019 до 

13.09.2019  
3.3.5 Організаційна 

робота 

Впровадження освітнього модуля «Основи стратегії 

сталого розвитку в Україні» (календарне планування, 

розклад занять спецкурсу) 

 

Данюшина Л.М., 

Скоробогатов А.В. 

Скоробогатов А.В. протягом року 

3.3.6 Організаційне 

засідання 

методичної ради 

Організація роботи: 

 клубу ПЛЕСО 

 клуб «Через здоровя до гармоніїї світу»  

 Шкільна академія наук «Наука і пізнання»                 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М. з 09.09.2019 до 

13.09.2019  

3.3.7 Організаційна 

робота  

Організація роботи Шкільної дитячої організації 

«ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» 

 

Вчителі початкових 

класів 

Остроуменко А. О. з 09.09.2019 до 

13.09.2019 

3.3.8 Засідання 

ПДТучнів 

Організація пошуково-дослідної роботи учнів  з освіти 

для сталого розвитку                                                                                         

Члени ПДТ Іванова С.А., 

Савенко І. В. 

з 16.09.2019 до 

20.09.2019 
3.3.9 Засідання 

методичної ради   

Мета і завдання роботи над обласним науково-

методичним проектом (підготовчий етап)" ІУ етапу 

обласного освітнього проекту «Інтегрування змісту ВО 

для сталого розвитку у НВП" 

 

 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М. 12.09.2019 



Модуль 3.3. "Інтегрування еколого-економічномічної освіти у освітній процес" 
Код 

м/м 
Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні 

Орієнтована 

дата виконання 

3.3.10 Комплексний 

моніторинг 

Комплексний моніторинг ціннісних орієнтацій рівня 

соціа-льної відповідальності особистості в інтересах 

сталого розвитку: 

- рівень прогностичного мислення; 

- рівень життєвої компетентності особистості учня. 

Вивчення та експертна оцінка: 

- рівня екологічної та громадянської культури; 

- накопиченого педагогічного досвіду 

Педагогічний 

колектив 

психолог 

Данюшина Л.М. 

протягом року 

3.3.11 ПМК вчителів 

природничо-

матем. профілю 

Науково-теоретичний семінар  «Шляхи впровадження 

наскрізних змістових ліній у викладанні предметів 

природничо-матемематичногщ циклу»              

вчителі 

природничо-

матем.профілю 

кер. ПМК  

Бодрова В.В. 

28.10.2019 

3.3.12 Педрада З чіткими орієнтирами до сталого успіху: академічна 

доброчесність як запорука якісної освіти      

Педагогічний 

колектив 

заст.дир. 

Остроуменко А.О. 

06.11.2020 

3.3.13 ПМК вчителів 

природничо-

матем. профілю 

Круглий стіл «Використання творчих завдань як засіб 

розвитку пізнавальних інтересів учнів на уроках 

природничо-математичного циклу».    

вчителі 

природничо-матем. 

профілю 

кер. ПМК  

Бодрова В.В. 

  14.01.2020 

3.3.14 Суспільно-

корисні справи 

Розширення рольового простору дитини за рахунок її 

включення у систему суспільно корисних справ, 

шкільного самоврядування: «Школа мій рідний дім», 

«Енергоефективна школа», Екологічні акції, конкурси 

Педагогічний 

колектив 

адміністрація протягом року 

3.3.15 Засідання 

методради 

Про результативність впровадження ІУ етапу обласного 

науково-методичного проекту «Освітні стратегії 

соціалізації особистості громадянського суспільства» 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М.   23.04.2020   

3.3.16 Створення 

комп'ютерної 

бази педа.досвіду 

Системи уроків  з запровадження «наскрізного 

навчання» з освіти для сталого розвитку 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М.  протягом року  

 


