Рівень професійної активності
Гузь Наталії Леонідівни,
методиста кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи
п. 2 наявність виданої навчально-методичної літератури (підручник, навчальний
посібник, навчально-наочний посібник, навчально-методичний посібник, методичні
рекомендації, педагогічний програмний засіб, навчально-методичний комплекс тощо) або
монографії;
- Гузь Н.Л. Сучасні підходи до організації корекційно-виховної роботи з дітьми з
особливими потребами у спеціальних школах-інтернатах. Гузь Н.Л. ⁄⁄ Методичні рекомендації. –
Рівне: РОІППО, 2010.
- Методичний посібник. Навчання дітей з особливими потребами за індивідуальними
планами. ⁄⁄ Гузь Н.Л., Ткачук Н.Л. – Рівне: РОІППО, 2011. – 58с. (протокол Вченої ради РОІППО
№3 від 26.05.2011).
- Гузь Н.Л. Активізація процесу творчого пошуку шляхом освоєння технології
педагогічного експерименту. Коло ідей. Гузь Н.Л. ⁄⁄ Методичні рекомендації керівникам шкілінтернатів. -- К., «Шкільний світ», збірник «Керівник і керівництво», 2011.
Гузь Н.Л. Використання технології портфоліо в роботі з дітьми з особливими
потребами. Гузь Н.Л. ⁄⁄ Методичні рекомендації до початку нового навчального року. – Рівне:
РОІППО, 2012.
- Гузь Н.Л. Роль сім̕ї і громадськості у розробці програми розвитку інтернатного закладу.
Гузь Н.Л. ⁄⁄Тематичний збірник праць під редакцією Олійника В.В. «Інноваційні підходи до
організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісно
зорієнтованої освіти» – Рівне: ПП Волосюк, 2012.
- Гузь Н.Л. Методичні рекомендації по вдосконаленню роботи вихователів у школахінтернатах. Гузь Н.Л. ⁄⁄ Методичні рекомендації до початку нового навчального року. – Рівне:
РОІППО, 2013.
- Гузь Н.Л. Шляхи модернізації системи роботи з підвищення рівня науково-методичної
підготовки і фахової майстерності вчителів. Гузь Н.Л. ⁄⁄Тематичний збірник праць «Інноваційні
підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах
компетентнісно зорієнтованої освіти» – Рівне: ПП Волосюк, 2013.
- Гузь Н.Л. Методичні рекомендації по
впровадженню Державного стандарту
початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних школахінтернатах. Гузь Н.Л. ⁄⁄ Методичні рекомендації до початку нового навчального року. – Рівне:
РОІППО, 2014.
- Гузь Н.Л. Сучасні підходи до формування професійної компетентності педагогів школиінтернату. Гузь Н.Л. ⁄⁄Тематичний збірник праць «Упровадження системи мережевої взаємодії
науково-методичних служб різних рівнів як основи реалізації державних освітніх стандартів» –
Рівне: ПП Волосюк, 2014.
- Гузь Н.Л. Застосування в роботі вчителя початкових класів спеціальних шкіл-інтернатів
здоров̕язбережувальних технологій. Гузь Н.Л. ⁄⁄ Методичні рекомендації до організації навчальновиховного процесу в 2015-2016 навчальному році: інформаційно-методичний бюлетень / за заг.
редакцією А. О. Лавренчука. – Рівне, 2015.
- Гузь Н.Л. Вдосконалення роботи учнів під час виконання домашніх робіт в школіінтернаті. Гузь Н.Л. ⁄⁄ Вісник кафедри, 2015.
- Гузь Н.Л. Удосконалення самостійної роботи учнів у ході виконання домашніх робіт у
школі-інтернаті. / Н.Л.Гузь // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного
процесу в 2016-2017 навчальному році: інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. Н.
А.Мельник. – Рівне, 2016. – С. 24-29.
- Гузь Н.Л. Організація навчально-виховного процесу в інтернатних закладах області /
Н.Л.Гузь // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2017-2018
навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. Н.А.Мельник. – Рівне, 2017. –
С. 89-96.
- Методичний посібник. Здоров̕язбережувальні технології в роботі вчителя початкових
класів спеціального навчального закладу. /Упорядники: Гузь Н.Л., Петрушко І.Л. Рекомендовано

науково-методичною радою РОІППО (протокол №1 від 28 .02.2017р.) – Рівне:РОІППО, 2017.
– 74с.
- Гузь Н.Л. До питання організації освітнього процесу в 2018-2019 навчальному році в
інтернатних закладах області / Н.Л.Гузь // Методичні рекомендації до організації освітнього
процесу в 2018-2019 навчальному році: інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред.
Н.А.Мельник. – Рівне, 2018. – С. 12-17.( протокол № 2 від 22.05.2018 р.).
- Гузь Н.Л. Робота з батьками дітей з особливими потребами в спеціальних закладах
освіти в умовах Нової української школи/ Н.Л.Гузь // Методичні рекомендації до організації
освітнього процесу в 2019-2020 навчальному році: інформаційно-методичний бюлетень / за заг.
ред. Н.А.Мельник. – Рівне, 2019.
п. 12 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; конференціях, семінарах,
інших важливих заходах (виступ, тези, стаття, сертифікат - зазначити).
- науково-методичний семінар для заступників директорів з навчальної роботи шкілінтернатів області з теми «Організація науково-дослідницької роботи у загальноосвітньому
навчальному закладі», 18.02.2015 (виступ);
- семінар-практикум для учителів-логопедів, учителів-дефектологів шкіл-інтернатів
області з теми «Застосування інтерактивних методів навчання в логопедичній роботі з дітьми
дошкільного та молодшого шкільного віку з вадами мовлення» на базі КЗ «Мізоцька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст.» Рівненської обласної ради,11.03.2015, (виступ);
- «Червневі педагогічні студії» в межах Всеукраїнської школи новаторства керівних,
науково-педагогічних і педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти
«Формування нової гнучкої моделі науково-методичного супроводу розвитку професіоналізму
педагога». 17.06.2017 (виступ, сертифікат);
- науково-практичний семінар заступників директорів з виховної роботи шкіл-інтернатів
області з теми «Психолого-педагогічний аспект превентивного виховання учнів у школіінтернаті: рефлексія проблем, досвіду, перспектив» на базі комунального закладу «Костопільська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст.» Рівненської обласної ради, 19.11.2015
(виступ);
- семінар-практикум для учителів-логопедів, учителів-дефектологів шкіл-інтернатів
області з теми «Використання інформаційно-комп̕ютерних технологій у корекційнорозвивальному навчанні дітей із вадами мовлення» на базі комунального закладу «Дубенська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст.» Рівненської обласної ради, 17.03.2016,
(виступ);
- в рамках «Серпневих педагогічних студій» науково-практичний семінар для заступників
директорів з навчальної роботи шкіл-інтернатів області
«Формування методичними
структурами інтернатних закладів готовності педагогічних працівників до впровадження
інноваційних форм, методів та прийомів розвитку професійної компетентності», 21.08.2016,
(виступ);
- науково-теоретичний семінар для заступників директорів із навчальної роботи шкілінтернатів області «Вимоги сьогодення: атестація та сертифікація як стимул підвищення
власної кваліфікації педагога»,12.10.2016, (виступ);
науково-практичний семінар для заступників директорів із виховної роботи шкілінтернатів області з теми «Організація діяльності педагогічного колективу з питань
упровадження здоров̕язбережувальних технологій у навчально-виховний процес школи-інтернату»
на базі комунального закладу «Великомежиріцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ
ст.» Рівненської обласної ради, 20.10.2016, (виступ);
- вебінар онлайн-проекту Видавництва «Ранок» «Інтерактивна школа творчого вчителя»
з теми «Освіта дітей з особливими освітніми потребами: від сегрегації до інклюзії», 29.11.2016,
(сертифікат);
семінар-практикум для учителів-логопедів, учителів-дефектологів шкіл-інтернатів
області з теми «Актуальні проблеми розвитку освіти дітей з обмеженнями життєдіяльності:
шлях від інституалізації до інтеграції» на базі комунального закладу «Клеванська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат №1 І-ІІІ ст.», 16.03.2017, (виступ);
науково-практичний семінар для заступників директорів з виховної роботи шкілінтернатів області з теми «Використання в умовах школи-інтернату технологій попередження
насильницьких дій в учнівському та родинному колі», 24.02.2017, (виступ);

- інформаційно-методичний семінар Видавництва «Ранок «Сучасний підручник як
інструментарій компетентнісно орієнтованого навчання: шляхи ефективного впровадження»,
15.02.2017, (сертифікат);
- семінар-тренінг для заступників директорів з виховної роботи шкіл-інтернатів області з
теми «Підготовка і адаптація вихованців шкіл-інтернатів до подружнього життя як
профілактичний засіб запобігання торгівлі людьми», 23.06.2017, (виступ):
- науково-практичний семінар в рамках Серпневих педагогічних студій для заступників
директорів з навчальної роботи шкіл-інтернатів області з теми «Система управління
навчальним закладом в умовах нової української школи», 21.08.2017, (виступ);
- семінар-практикум для заступників директорів із виховної роботи шкіл-інтернатів
області з теми «Формування ключових компетентностей учнів в умовах створення нової
системи національно-патріотичного виховання школи-інтернату» на базі комунального закладу
«Чудельська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1 І-ІІ ст.», 19.10.2017, (виступ);
- семінар «Фонди ЄС: можливості фінансування освітніх проектів», 2017 (сертифікат);
- науково-практичний семінар в рамках Серпневих студій для заступників директорів із
навчальної роботи шкіл-інтернатів області з теми «Реалізація компетентнісного підходу в
освітній роботі закладу у світлі вимог Нової української школи», 20.08.2018, (виступ);
- семінар-практикум для заступників директорів із виховної роботи шкіл-інтернатів
області з теми «Формування ключових компетентностей вихованців шкіл-інтернатів засобами
сучасних технологій у виховній роботі» на базі комунального закладу «Клеванська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст.» Рівненської обласної ради, 11.10.2018,(виступ);
- семінар-практикум для учителів-логопедів, учителів-дефектологів шкіл-інтернатів
області з теми «Роль корекційних педагогів у розвитку та соціалізації дітей з особливими
потребами на етапі становлення Нової української школи» на базі комунального закладу
«Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1 І – ІІІ ст.» Рівненської обласної
ради), 22.03.2018,(виступ);
- «круглий стіл» з теми «Аутизм: проблеми й досягнення» в рамках проведення
Всеукраїнського експерименту «Науково-методичні засади створення моделі психологопедагогічної та соціальної реабілітації дітей із загальними розладами розвитку (спектр
аутизму)» на базі комунального закладу «Клеванська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІ ст.», 30.03.2018, (виступ, сертифікат);
- регіональна науково-практична конференція «Реформування сучасної освіти: діалог із
Василем Сухомлинським», 20.09.2018, (сертифікат):
- семінар-тренінг Академії української преси «Медіаграмотність у Новій українській школі»,
22.11.2018, (сертифікат);
- науково-практичний семінар в рамках Серпневих студій для заступників директорів із
навчальної роботи закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування з теми
«Створення сприятливих педагогічних умов для професійного розвитку, самовдосконалення
педагогів закладів загальної середньої освіти в період становлення Нової української школи»,
20.08.2019 (виступ);
- семінар-практикум для заступників директорів з виховної роботи закладів загальної
середньої освіти обласного підпорядкування з теми «Формування всебічно розвиненої
особистості шляхом ефективної організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі освіти»
на базі комунального закладу «Клеванська санаторна школа І – ІІІ ступенів» Рівненської обласної
ради, 17,10.2019, (виступ);
- семінар-практикум для вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів спеціальних шкіл
області з теми «Формування ключових компетентностей у дітей з особливими потребами
засобами корекційно-розвиткової роботи як умова успішної їх соціалізації» на базі комунального
закладу «Острозька спеціальна школа №2 І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради,21.02.2019,
(виступ);
- XXVI Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю:
методична спадщина педагога в контексті ідей Нової української школи», 27.09.2019,
(сертифікат);
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Національно-патріотичне виховання учнів
засобами козацької педагогіки та туристсько-краєзнавчої роботи», 21-22.11.2019, (сертифікат).
п. 13 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років.

Досвід роботи у закладі післядипломної педагогічної освіти – 17 років.
п. 14 науково-методичне консультування працівників установ,
організацій протягом не менше двох років.

підприємств,

Постійно діючий консультпункт для педагогічних працівників із питань організації навчання дітей
з особливими потребами

п. 15 вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для застосування в освітньому
процесі закладів дошкільної/загальної середньої/позашкільної освіти та підвищення
професійного рівня керівних і педагогічних кадрів;
Досвід Головницької
Алли Володимирівни, вихователя КЗ «Мізоцька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст.» Рівненської обласної ради з теми «Формування
життєвих компетентностей дітей з особливими потребами засобами виховного впливу»,
затверджено радою кабінету виховної роботи, позашкільної освіти, захисту прав дитини,
дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання РОІППО, протокол №1 від
11.01.2016 р.
п. 17
науково-методичний
супровід
закладів
дошкільної/загальної
середньої/позашкільної освіти, які мають статус експериментальних.
Представлення РОІППО у Всеукраїнському експерименті «Науково-методичні засади
створення моделі психолого-педагогічної та соціальної реабілітації дітей із загальними
розладами розвитку (спектр аутизму)» на базі комунального закладу «Клеванська спеціальна
школа №2 І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради.

